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SCOORT
IN DE HAAGSE SCITOOI§IBAAT

í' Wii venorgen al uw Íamiliedrukn€rk, van verlovingskaadje tot
gehoortekaaíie.

Er{ NATWRI,UK OOK ALI..E HÀNDEISDRT'KWERK

- o.a.: rekeningen, bri&Aier, visitekaartiB, grmifoldm en
faktuursds.

EN WAT DACHT U VAII DFfr,
vooRzE'r " : '.

Een breed ecala ru oogefijkheder op het gebied rmn computerboràureol

handdoelGn, strandlakens en badiassen.

&hmt$raai 22,/.thn Haag / Telóon ozoi: oa'ào u

Aloàna.n ..IdadEl
ÀS.rÍ
Slark6íbollh rs
26Al NB Mfister
101.t íJ1749 - 12ft1

S.trdarlut loílsan zlotLg
L vdrdlk
Ell€tomstEal35
2sZxE D€n Haag
Tsl.:454972

Srkdrdasl aaflloÍ!fl zst dsg
J. tlÀí
M€lls §oksla8n 1846
2541 GC D€n Haag
T€1.: í,9687

S.rrílrLlt J.igd
E v6n d6n Sban
ChodnsrrEAr í03
2551 Sv t)8n HaEg
T€1.:070154

Sslrd!í!.r I,rhE tbd

L. Bosglsnm8rkt í0o
2512 EG Don Heag
Íat.: @15!41

S.Hlrhí Ítdlldl.
M, Jans€n .

254i1SJ Oon Hasg
l€l,t 21?28E

]Brnbcn slí
A.!.l6ldl.2ondq
P. van d€r \àft
ràdÀ6n 24
2282 EB BlFwlit
T.l,:950995

B...i.IU. rlndag
Th. thoÍnagol
Vh§€Ik€Étad 6a
2574 SX O€n HÀsg
Tot,:656233

s.l.l(l|. z!r.!d;g

H runolskjórdra.on 57
228€ GX Bllswllk
Tol.:9363iP

Al gcnsn ]ècànl.cà càöft llr|tior
J. van d€Í Lubbs
Ma3scha6rl§mÀr 41

2551 KM D€n HEEg
T0l.:233525

KonrrlÈlJ[6bérajing vlt;
Reft onlng Fostbant 9il:67r1
Bokonhg Aabobaík 12.99.24129

Terch€n cí KlrÈg€touw .

Heígololaan 600 ,
Tst.:661314

HOU§N OI DARÏ§
IIIE CORNER

{

I Betle WoÍÍístÍaat 264 - 070{85/90
Den Haag

Ook ruim gesofteerd in spottptiizen Voor een SWINGENDE borrel .', :
en babbel naar '1

MUZIEK.CAFE

32 DÉN

Dinsdagavond
LIVE ROCK

Zondagmiddag
HAAGSE JAZZ CLUB

Zondagavond
LIVE BLUES

Maandag trm'zaterdag van
17:30 lot 18.30 uur:

HAPPY HOUR

VERKEERSSCHOOL .

,,PHlLlPPO"'
Oploldlng wor:
ÀÍIO: .Éàrkal an lutorn&t
llOIDR: Í{!t F.totoon
scoorEa:

THEOAECEEï|FICÀATóóI t7 làígoí
lEMIl..t r'1. rlr.3 GFAIS.
FAHFENI{EITSSTnAÀT 26È26t Uo pod!ítoo?.

V6or lnBótnlan: Arno v Alnofiu{rc

ln!.{|r. Kv.K. o.ir 1lr!€ 63tií.

auto-motorriischool te1.45.11.53'
theoÍiecentrum tet.63.46.71

hiirsegracht 170
2512 GE Den Haag

070-898lll
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DE LENS REVTJE

.Y{EEIC:JIÀD VAÀI DE VOET}JAIVERENIGING LENS (LENIG EN SNEL)

61 jaargang nur,mer 1, 3,-. augustus 1907.

OFFICTEEÍ,
Nieur^,e leden.

R,J.v.d.ijooEaarclt,i1,JU65,Sezo, I.Iatts tr a aL 14. ' 2561 xM Den Haag, .,

teI. 6a3569
M.E.§chouten, i7J153,6eza, Ruinzicht e2, 2543 RH Den Eaag
n.siíke, 1.1u8tll, F.jun. Hcenderlostraat 17, 2573 Rr Den llaag ' te1-643861.
D.A. Slierendrecht, 31fi375,D.jun,.De Dreef 243, 2542 NG Den Haag
ÈeI 569295.

I.Takni, 160379, E.jun. Rtetve en 3, 254!t I{í Den Haag.
H,A.llarend.se, 16J875, D. jun, Meppelweq 92lc 25 44cG Den llaaE. tel. 66;653

T.J.Scgracler, 16)659,Sezo Soend,astraat 34 2535 VE Den Haag.teL 513562
R.T.v.Es, 17O367, sezo, Isinqstraat 133, 2522 Jr< Den llaag, tel. 991'371

R.A.VersteeE 131161-)rsezo,Fauwenvelds4 2?27 Dc Zoetemeer, te1,l79-416682 '

.T.H.Klaassen,'1irC955,seza,TesselschaCelaan 76,2533«l,l Lén Haag,tel.-096548.

2320

2327
z3?a
2329

233'.t
233t
2332
2333
2334
2335

230
236
23ö
236
236
236
236
236

QJ

4 i.
56e '
r:,

7 '1
o1B2
3L4119'3 ..i

58317

M.R.Noort, 130572,8.jun. tlezelrade BgA', 2514 VX Den Haag,tel..294BB1
F.F. den Héyèr, J2CB70,B.Jun. l,lient 256,2564 LK Den Haag..tel. 684209
À.D.verhey, 09077? | D. jrm, G.v.d.veenlaan 151 ,2552vt8 L\en Haag.tel-9797
H.il. vredèEan 261175,D.jun.PuccÍnlstraat 36 2551 r,M Den Haag'tel.255373
o.v.d,éteeir, 20IOBJ,F.jun.Chopinstraat Lt)3,2557 Sv Den Haaq, tel 97J15
D.M.stehuys, J5J75ll seza, Krayenhofstraat 63, 2515 R3 tEn tlaacl -te1.3t)B

R. c1e wit, !!)5'14 i C.jun. Riddersdrèef 53,2542 xz Den Haag,tel. 67951
P.Pronk,lB1C64,seza, FahrenheÍtstraat 445' 2561 EA Den Haag,tel 606C2

R.A.ï.Bàggum, .120153 sezo,Melis steke.Iaan 1C9,2533 cF Den llaag tel. BC

A.À.Kutper,02L265,sezo, r',brikozengaar de LL,2723 cA zoeterÍneer tel'C79-
.H.Ce Baas, 25tj7l, A,jun. KI. veenkade 4C, 2518 PK Den Haag, teI.6599U
P. R.Bleknan, . 13D163,sezo i GrebbeFtraat6z, 25L5 \rw Den Haag.
u.u.tinger, 11J372,3.jun. zonneoórd 56, 2544 KG Den Ilaag, tel. 679984.
A. de Jong, 220675 C.j|un. Houttuinen 6, 255L VP Len H.1a9-

M.Koning, 211169,A.jun. Edanstraatls ,2547 vM Den Haag, tel. 688521
s. A. Claudennans , 1005 74, c. jun. LllaricuEsèplein 68,2574 sT Den Haag, tel6
c.tl,v.d.ceesÈ, 1J0373,8.jun. Donker curtiusstraat 12 t2555 ,«'I Den Eaag,

2336
2337

_ 233I
. 2339

" 2341
2342
2343
2344 '
2345
2346H
2347'2348

2349
235D.
2357
2352

te1. 259996
2353 M.Partored)o, L5o772,B. jun. Jaccb Catsstraat 29, 2515 GA Den Haag,.tet-884234
2354 M.Schéenstra, 23U871 A.jun. Hengelolaan 13C4,2544 Gx Den Haag,tel. 665587 -'
2355 R.s. Rumah Lewang,L7l572,L. j un. EsBoEeitplein 63,2531 EL Den Haali tel.393035
2356 R. Dulmhouwer ,92i272,íj,.jun. v. Maerlantlaan 27,2531 EM Den Haag-
2357 M.C.Kuiper, 13(r16t3rsezo M. Lutherkinklaan 37,2552 pv Den Haag,tel.97247C
2358 T.Bradrie,141169,A.jun.Schimelweg 2'), 2544 w Den Haag,tel. 9012U8
2 359D. R.SaIgob íítd,l4OB72, 1-]. jun. Nic.Penninghof 3 2526 Kfl Den Haag,tel.840C40
236C E.s.LingeÍ, 2B1L13,c.jun. zonneoord 56t2544 KG Den Haag, tel.679984

1 M.steenwijk 030566,se2o Lorentzplein 53, 2522 EE Den llaag, te1.905299
2 H.v.I,lassen, 16C565, sezo, Loevesteinlaan 46L, 2533 ÀP Den llaag, iLeL G74849
3 L.L.l4eeuwisàe, ,176259, se zo, Spakenburgsestraat 25,257t1 JR Den Haag teI.251384
4 S..I.Ijuitenhek, O5O2B2 ,ll. jun. Nieuwersluiss traat 22, 254C Rx Een Baagrte]-.2!2626
5 v.Pehlivan, 26JtJ71,3. jun. Newtcnstraat 3A3,25e2 KK Den Eaag,teL. 4655G2

6 S.A.DIank,.071C65, sezo, zonnecord 766,2541 Kf Den Haag
7 À.L.Gorisson, 07C36t], sezo'zonneoorl f66, 2544 KJ Den Haag
B F.Dh. de zwart, NS Stadhouder srLng 428,2713 @l zoeterneer, tel- J79= 169203 .

zaaL/vel.d
ve1d.
NS

WIJZIG]NG I.IDMAÀTS(xIAP
2213 M.Keus
2214 R,J.zí)]-stra
1511 À.u.Enze

- 1-



A]JFESWI.]ZIGING

C945 M. P.v. e.:Lanq, sezo, p/à''ohlenbeckstraat 75, 2273 cE voorburgr tel. 863564

1644 S. E. de Nennie
2249 o. F,Huis
1u06 il.Pronk
1553 J.l4einesz
2168J,J,Weltens
2C45 iLP. Meefout
1C30 n.P.öóret' .

2129 R.T.Wouters
U337 Í1.À.v.d.IËnden

sezo
sezo
NS

dbnateui
zaa!
NS.
NS -'
donateur
donateur

nameis iÈrls i.'

Een nieuw seizoel begint...;....

.. i .:,; ,..,: ; ,.d..,:
Àchter dlli'éenvoriëige..zinnet.je schui It.. veelr meeï
Maa.r voor we he!.nieuwe seizeen bespreken (en da
uitgebrèid {ebeureh).wiI iki.het evpn hebben ov.er
gesloten seÍzoen. noeEen.. . ., ,:.
In die periode-r ligÈ j.nder.daëd -liet vcetbaLlen sti

. dan. je direcÈ zou zeqgen | ' t -
t zai .In èen volqrende, nevue best' .'

de.perioCe. die we het zotenaaEdc

I, naar vrordt er toch achter de

sincs het i.reèk-end. van íz1U irnt (mei èén'gbweldiggezell
is neii constantbèzig geweest om a+Ies en iedeieen weer oh

-terrein'tè t :nnen ontVangen.' .

verven, iritten, " i,irnrie;en, reparerèn en niét te- veigeten s

ige. Medewerkèrsavond/nacht)
dé juiste wijze op ons'

chooruoaken Aoor eèn aartal

van deze laensen, wantiË weeË) dat iij 61.9:rTsenszins

.. í: -.-. -..' -. -vriJwilligets die iedere öqg zijn bezig geweest on het naar "ronc" te krijgen." '

" waarschijóIiJk gtotendeels af.' . -'wannèer U. dit Leest Ís hèt karwei

Ik zal hier geei.i n am'en noernen
op prijs ste.Ilen. ' :.::
Eé4 dÍr'lg wfL ik we1 zegEèn ,

'r '11

ongeloof}ijk bedankt. -.

Nu
10
We

gaan we verCer mét rle nieuwe l:chtinstallatie, dle in de week van' '
augustus in orde xooet zijn, en dan ja, en dan;....
zijrl dan 1.Ia,:r voor he+- nier:we seÍzcen Eet hapelijk heel veel voetbalpleziér.

Ad Coret
voorzitter.

Trainerí en Coromlssieleclen Attentie.

' O!0 het èerste veld dit leizoen zo.lang mogelijk . met-gras begroeid. te houden
verzoe](enw1jt,laI1enhieraantJwmedewerkingte.ver1ènen..
Dlt houCt in; de oefenwealstrijden. te laten spelen op het 2de en 3be'veld. .',''
Ilet eerste veld zal vanaf het Escanp-toeÍnooi (vrijdgg 14 en zondag 16 ,aÉgusttis)
zéér beperkt bespeetil nc,cgen worden tcÈ aan de aanvang van rle'cöI]petiÈi"e. ocÉ'
dan zal alit veld net "beleld" bespeeld noeten worden - zoLanq het.Iicht 1?:.,4111g"

de train- 
i : '( '-" ':i

rngen op 're Erainingsstrook en de spelvditen or het derde veid moeten
plaats vinden. Dit om ook het tweede veld zolang mo!-e1ijk groen te houden.
[{ij verzoeken tJ zéér dringencl zich hieraan te houden en clit in góed overleg
met alle colrxrissies te regelen.

--2--
Het Destuur.
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Net bekoEen van de vakanties, derclegraads verb'randingen'/bevriezingsver-schijó§è1en
(doorhalen wat niet van tcepassing lÀ) en nipt.. te ver§eten de heroÍsche. strijd op

de ftanken van de Franse *rt;ren, gaàt ook Uw Ïedaktie weer voorzichtig' hééI voor-
zichtig denken aan het nieuwe seizoen.

Nog niet helemaal bemanc (Oscaï K. zi.t nog steeds in zuid-Fralkrijk) ,' zullen . we

U óe komenCe weken op de hocgte brengen van aIIe (nieulre) ontwikkelingen bij LENS '
Uiteraa-rd zullen we U voorsteilen aan de nieuwe zondagtrainer Fiet.. v. d". VaIk, en-

we zullen verslag cloen van de verschillende oefenwedstri jden en tóernooien' -'

l,let deze en' -anclere., red.aktionele aktiviteiten zullen we Proberèn U "ln tàe Ínoocl"

brengeí vö!1i' eq1 li',pelijk prachtig seizoen 1987,/1988'

De redactie is ook weer wakker.

!.JDBDBR!T]BBTIi]BSDIJB}!i}3
Bbaropstelling.' ' j
BIJSBDBi]BT]BDI}B3BBBts3B

zond.ag

Sluiten

Afbellen

zaterdagochtencl s Hèxman Lenting
- zaterdaqmidilag , An en Gerard v.d.Steent Anja veraar

sluiten ' ': Àn'éir @rard v.d.steen.
,, 'i'

De reèaktie.

Tinus van zilfhout., Jose chrisÈ,
Marian en Iiene v.d.Steen, Laura van Dijk en Nans coret'
Leo en Nies Molenaar.

Rene v.è.sÈeen tèlefocn 455434 -

oroo' t jes :

--AIs opwanrertje even een korte versie van de omo'tjes'

--John wèltens en ACri Taal geven elkaar morgen (vrijdag 31 juli) htt jt-ruoord. 
'

celegenheid tots feliciteren vanaf 20.00 uur i n IiestauranÈ "

--vëllantiegroeten ontvlnqen. wij. van de fa.n' v.d'Hoek, Joop o' t'eo.'v'Rijnr
T,on- t s-Gravendijk, EclwÍn coretl paula en ma ! s-Gravenèijk, allen van de

zonnigP costa Brava. i ,.

-:-De- eerstkoE€ncle twee krantjes worden getikt door Ria BijlsrBa ( als dat naar
goed afloopt.) .,.r

--voer degenen die het aangaat: de kopy voor deze krantjes tlient elke
Eaanclaq voor 22.0J uur afgeleverd te woïden bij de redaktie .

P ROGÉA}.,IMA SENIOREN ZONDAG

zond-aq 2--08- 1987.

Lens 1 -- SPartaan '2C 114.00 uur

--3--



zondag 9-98;1981.

Postduiven
scheveningen
D.W. O.
Lens 1

Aanv

Velo4..ul.l-vëo
WJ,ppolder
Vios
Delfla
Hoek van Ilollancl
R. K. D. E. O.

Ré§- le Klassé

Papendrecht
De l4usschen
wilhelxnus
R. K. A. V. V;
Unitas
Lens 2

u.v.s.
Ílestlanöi.a
D, H. C,

,1. Hermes D. V. S, .
Neptuneb . .. 

.

Sparta R. r

Vlilhelmus 3

Scheveningen 2

v.u.c.3
Rava 2
G.D,S,2
Eoek van HóUand 2.

Docos 3 .

o. D.D. '2 "'
Lens 3 ,. ., -..velp 3' .
R.K.A.V.V,'4
Den Hoorn 2

,'Í

4

i:
3e klassè 'n Res.4e KIasSe B.

G. D. S,

titie 6-09- 1987.,

14.00 uur
11 .00 uur
11.30 uur

I,E
Le
Ra

ns1
ns2
va2

- vios I
- u. v. s.
- Lens 3

voor Lens 4 f/p I begint. de konpetitie op 30 augustus a.s..
prograrEma en indeleing nog niet bekend.

van het , e front.
Daar gaan we weer.

Nog làiló nlet iedereeh ié terug van val<antie , Èoromlgen "moeten" zelfs hbg weg. "
Toch starten wlj a.s. zaterclag 1 augustus alweer de traiaingen voor hët konende'
seizoen.. De. koEpetitie beqint op 29 augustus dat lretekent eerst veel tràÍnen, wèd-
strijden spelen en selèct€Íen. vooral dat laatste is vaak een rooeilljk ièts. zekeï
de trainers hebben het hier noeilÍjk Eee. wle laat je "valIen", wle nieÈ. sotrmige

jongens sturen'ai.t. zelf aI àoot rriaa.t tntgres-se tl, tón"n; .r,oàt.rr'ïor.r, ecnJer'
gewoon te kort in c1e ogen van Ce Èrainer.'Dit is ëen bekdncl gegeven blj" teansporten,
ook Cat niet iedereen die beslissing terecht vind. Toch is het zo en acceDteer
cleze als een sportman. I(nok'op een sportieve nanier terug en wie weet. EieronCer
vermelden wj,j nogmaals de voorlopige selekties. voorlopig vril zeggen dat ii' 

_

augustus de balans wordt opgemaakt. Het kan (lus zijn dàt er s3:etàfs'te horèn'krlj-
gen dat ze uit de seleklle noeten en nee kunnen gaan trainen bij de nie-t geselek-
teerdeí groep. Meeï nieuws over de aanvang van d.eze trainingen.komt in de-iíolgende

-4-

', :14:0.0. uuÈ: ,... Le$g'i l. .., . Vredenbu.{ch ll
12.0O uur;':j.-.. Lens 2., ' vred.enburch 2

',14.00 uur , . i D..Z.S. , 1,. .' Len-s 3 .

12.CC uur Di.z.s. 2 t'éns -A/S

12.00 uur r,e'ns B Surfam.

i1i.:,. ,'j ,t j... r';,r. rrrl.f.r. , ..,.. ,; ,..'..
;d . :

rnàeIènidgií se'iàoeri ,1,937-19.88. . . 
'.: 

-

_Í| ,t



A-selektie I

De selektie bestaat uit: T.Íladrie ' N.3altus, M. Srooshooft, B'Brunin?s.D'BijIsma,
P.BijIsEa, J,Dunant, E.Ent1ich, M.Endlich, R. Garskanp, E.de Eaas, F eI Haddit-'ul,
D.Hanique, [l. den Heijer, J.Hoernig, M.Kcning, R.Mahieu, E. Raffaele, R. Raffaele,
H. smulclers, R.Spaans, E.spaninxs, G.stcenwtjk, It.Tettero' J'TinIneimans, v'TrqEP,
A.v.wijngaarden. .

Nteuw ln deze groep zijn Taiëb Baclrie van vlj-Ihelnus, Harry de Ilaas van ADo,
Fausto den Heijer van Duno en l4ichel Konin, van AX).

ll. selekÈie : trainer Edwin coret tel. 671C96 (vóor af te bellen)
assistent! Mohatr)Inecl el Assrouti

trainer Leo van Rijn tel. 657179 (voor af te bellen) . .,

eerste tïaining , !: zat-erdag 1 augustus om 11.0i,ur. -

tJainingsavonden : Eaandag 19.15- 20.3C uur
woenscag 19. tJo- 2Q.0C uur
vrijdaq 19.00- zC.CC uur(c;) afroep)

eerste trainióg;
trainingsavonden

zaterdag 1 augustus on 11'0C uur
maandag 1B.r)0 - 19.15 uur
woensdag 1G.Cl - 19.0C uur.
vrijclag 1S.Ó0 - 19.0C uur (op afroep).

De selektie bestaat uitr D.Balgobincl, s-v.d.Derg, M.v. Croonenburg, R. Duijnhouwei,
B-GËcIí, E:v.Knijff, Jl uansvelcl, M.Noort, l'!. partoredjo, P.Pronk, E.Rietvel'd,
3. frunahlewaÍÍg, M.schebístra, M.Schuurman' R.Tettero, A-Tikai. M.Tijsen, P.vaJ.ken-
burEh ' 

íJ.weststratei it.wiersma, R.wyrileman, D-v.zetteh. .r r

Nieuv, in d.eze groep zijn: Dennis Balgobiiq(], Remco Duijnhouwer van westerkwartier,
Maurice Noort vairl B.t4,T., Í,licheI Partorecljo van Celeritas r Benny Rumahler'ranE van
WVS en l4arco Scheenstra van ADO.

C-selektle: trainer !'red Grens tel: 635418 (voor af te bellen).

- - assistent: Gilbert steenwijk.
r, eerste trài ng : zaterclag 1 augustus on 11.00 uur.

trainingsavonden maandaq 17.00 -1t1.í-.r) uur
woensrlag 17,Cl -18.')0 uur.
vïijdag L7.Dq -Lg.Ct) uur ( op afroep).

De selektle besttat uit: M.Boïsten, M.de Brito' M.de Bruijn' À.da Ferreira;
Ctr.ri.d.Ceest, R.Gilliot, s. Glauclemans, D.Heins, A.de Jong, P.de ÉngèE.Lau,.
E. Lin-ger, W. Lut, 11. Mahieu, R. Merencia, N. Schuurnan, D. Slierendrecht, J. Spaans'
M.Tijsen, .R. de wit,
Nieiw in deze groep zijn: Ctlarles v.d.Geest van IïAS, S.a::ha G_laYdenAls IPn, -lAS
Arno de Jong van ODB, EarI Linger, williaxi Lut van Dunbj'

D.selektie! trainer Ton 's-Gravcndijk tel:631643 (voor af te béllen) ..

, ;;;éi. training i zaterdag 1 augusius crm 14.b0. uur'
trainingsavondón: <linsdag !l.i)i - 18.J0 uur. t":"

i donderdag 1g.tJ-r19.JC uur r ..
De selektie' bestàat uit: L.Abor:narsa;' P.Bosch, J. v.Dlemen, w.v' Diemen, T. geins,
E.dèn Heijer; J.Hoefnagel, s.HaefnageL,. [t.fzendoorn, M.Jansen, J. rtuppënL:raaÍer,
F. Kortekaas; s. Merencia, S.l'locsman. B.olsthdorn, J-lruIU(, lt.I'ronk, R-Riemen'
J. v. d. Seijp, P. sinke rH. verhey, H. Vredeirian, R.wubben

Èrainer tiob v.Schaik te1 3t]4694 (voor af te bel-1en)
eerste tralninq zaterdag 1 au,-Justus om l4.i)3 uur
tratntngsavonden ainsdai l!t.J,l- 19.0t uur

donderdag 17.00- 19. í)C uur.

:lía 1íí
rrrc.,J)

.., I
1 , .-?Eíc '-

E,Selektie:
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De'selc-k:i-e bestaÀt uj.t: Y Basdogan, R.Cliela', !w. DaaÍien, À.e1'HadtlLouir
F. e1 Eaddlouirí n.v.cl.Hel3den, ir.-otte, f.peéfi, P.ioos, P.v.EU.jn, iI.sandlfort,
P,v. d.steenr c. v. verseveld, M.wàterrèus, P.V.d.zaln.

R-S

ra
ï

ï'r

taP,

EE4 doMPqtlE lFlliEINGsscEEMA 3'i

í:gel,ztt àae1p, _VeruèÍa de ,treiners' vLa eenl §teng,tl)
i fu1: _r

Eoóitr
'i'iiD-

, i.'t L'

''' { t li," -
?

:. i.. r

.: , ,. ,,.

.], 
!ri\5 -

t

i-,f sà -"

,'.i 
jÍ

llaandag: 17.00- 18.00 utrr C-selektie
.18.0Q- 19.15 uur lektleB-se

A-. Fe IeÉtib '

Dinsalag
,. 19.

.17:'9Q;

1*20 . 30 'uur

b.od uur D5 IéItEIE,

!.J

se
rB.0c- ig.ooiuut' 'selëtitieE-

9foensclag 14.0C-15'.Cb 'uur aIIe E-speleÍs i'..'-

15.00:16.00 uur E3 en alle s
16.O0-17.b0' uur-'a1ie .à{et ge
17.00-1S.0q. uur C-sel'ekÈie '

1r1.00:- 19,00 uur B-selektie' 19.00-2C.00 uur A-selektie
Donalerdag 1? OO-18.00 uirr 

'e-sefektie
18.0C-19.00 uur D-selektLe

l{at veïder nor; a"rnd6,cht vraagt:

voor ons ook, Doen ilus."

pelers van Dl ,.D2, Ël , E2. .,
selekteerden. D--.sPetr ers .-_t , ,..

1

I

t-:Li

" Il -:-r
:r:?. .

vrijclag 1?.0c-1B.Oo uur c-rrasser='run t, ea ëi :""" '. r',:.'.

19.C0-20.00 uur: À-klasser= .rrn el .+ ,'t2: :. ,.r:;r _^tr' I r ;.:i'v'. , . . .';;,,. " : ,:...,:,t " ;' '. "1 *'l i^r, .*
WariÍreër er..vóldoende ird-inérs besch ij:àar zijn willen we o! dg woensdagmlddag van-
15.CC tot 1q.09 uur aIIe ói:elers varl Dl ,D2, E1, E2 en ^E3 !!Iet!e partijtjes latén
stÈlenDe jongcns èie niet in de selekLiè zitten(E3). r-grwa.chlqÍr we dàn zekër. ''" ''1
ïàor ae.róstlis het.vrijwttlrg- zijh,er te welnig.-irainers 6esc.rr*uaga dàii i "'. :'

: _, ,r r;

tralren .alLeen de'niei'leser!èteerden E klasseis 'r,an' 15.-00 tói'rO.CO'uut;;''r
Meen nieur.rs vcloÈ ln auousttis.'I) 'ï i - "- l::..r '

S;- J;;ï,,d;';n.;;,;À*n o,.oo, a" ,,1"1 saiar"r.;Ëd;aè,,t§iË"""'= op woensdaq-
middag van 16.0C : 17.0d;Urir. Joop P*blk Hordt volgend se!:zo9n,lelderi van D3 en.
EtiCegzeif 'de 'training gaan verzorge:r. Dap kan. en:hij g-aai li-et, saroe:r doen met cle,., ,

vader van Patrice zeeBeijer. op,fle vrJ.jilalavond verwàihteh vltj naast alle niet-- '

geselekEeerden Íjunioren ook óp-1 ,.afroep. de èelqktiespelers.L' Ëàe laatste in overleg

.;.

Er zijn nog tal vàn' zaken waarbij.,wij de .oriders en de spelers even de aanilachÈ oP

I,ees .onderstaande kopy èens aandachtlg door'en reageeÍ dÍrecÈ als diÈ gevraagd woldt.
Vràgen wij"u niets'Eaar wllt U toch reageren bel dlan PauI v.(l'Steen tel:970154."
Eet liefst wel na 19.00 uur.

AIIe leden hebben 1n juli een brief ontvangen 'met daaÍop de te betalen kontrlbutie
en cle toegangskaarL voor het nleuwe seizoen.staat er nog een verschuldigal kon tribu-
tiebedrag van het afgelopen seizoen open dan vrageà wii dit diÍect te betalen. cp
I augustus,Doet dtit uiterliJk bii:neri zijn. Is dit nlèt-binnen,dan mag er óo.li nieï
geèport (trainen-spelen) worden. tseeft U vrageri bel d,an Ina v:d.Berq xeL3 297978,

Verder vragen grij U oE voor de kontributLe-betaling voor het -nieuvre seizoen gebrui.k
te naken van een auto0atische betaling via ale Pos'tbanl<. Kontributies r.rorden vaak.
gewoon vergeten en Eet een autonatischebetaling kar dat niet.'Vooï U Dal(kelijker. er"i

i). r
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Pasfoto's inleveren.

onderstaande spelers moeten een nieuw voeÈbalkaartje krijgen. zonder kaartje mag

je niet spelen. Stuur daarom z.s'n. een Pasfoto met je naam achterop naaÏ
PauI v.al.steen, cttoPinstraat 103, 2551 sv Den Haag.

A-klassers
B-klassers
c-klasseÍs

T Dadrie, H.de gaas.
R. Duijnhouwer, B. Linger, M.Païtoredjo, F.Pronk'
M.de Ilruijn, g.eI Fourqui, w-Lut.

Wat ls nu een Lensspeler zonder officieel Í,enstenue ' Toch zijn er veel spelers
dte clat niet hebben ond.at ze in een selektie-elftal sPelen' Shirts krijgen ze dan

via een sponsor. I.loeten ze eens in een lager elftal lopen dan hebben ze geen LenS-

shirt. DiJ vinden $rij echÈ te gek. vandaar clat wij besroten hebben dat we de eerste
weken van de oefenca$pagn. g.àn kleding van LenS (Iees sponsors) verstrekken. Ieder-

eenspeelt rlan in zijn eigen Lens tenue.

LENSKLEDING VEAPLIqIT.

De eerste wedstrijden'
lte eerste wedstrijden zijn oP B-B-1987 t'w.:
Lens A1 --Roodenburg
Lens B1---Rooclenburg
Lens c1---WilheImus
I€ns D1-- vuc.
Í,ens C1-- Wilhelmug.

KontaktBersoon .

ook op naandag 1c-8-+9ti7 worclt e, volop gespeelc. VooÏ alle elftallen
we [inloaal vier oefenwec]stri j den voor aanvang van cle kompetitie '
Let dus goecl op wanÍleer je noet spelen.

hebben

Tljdens de oefenperiode mogen de sPelers van A1rB1,clrDl en El afbellen voor
de wedstrÍjden bij de trainers. D1e spelers van de andere elftallen moeten hiervoor
het algemeen kontaktPersoon Letlen t,.w. PauI v'C'steen èel'971154'
IshijnletthuisbeldanPeterPerrelm:971674of@rarclv'Reijsen:553244'
Ook ,óot algemene infortratie kunt U bovenstaanCe nun0naers bellen'

--7--
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DE LEI{SREVI]E
ltEE(3tÀD:vrN DE voElBAlvERnrrrcrr'rc LENS (r,Er{rc EIy SNEL) . . ,

61e ;aargaag íunmer 2, 6 augustue tp8l.

OFFïCIEELT.:-,.....:,:...:.-.-..Heclt-11-catLe

Nieuvr lid

T .J .s chràde} .
tert 503562.
I ll,t. d t enhuyb ,
ter: 898569.
T;'nadrie;'t4f
telj 901288'

Il, .: i

lttz

,21+1

418

..''
160659 | sdzoi soóndasLraat J4 2584 vE Den.Haag,

O5O?58, sezà, Krayenhof fst raat 61 , 2515 RB Den Haag,

j6f n..i"". schinmeJ-rve6 29 | 2524 vT Den IIaàg,

: ,.

Hernan Lenting, Riek Bos ch.
ios Kouwenhoven, Froukje Rienen, Rene v.d.Steen. '
Geraxd en An v. d.Steen.

Tiius Zil-fhout, Cor Hoppenbrouurers .
Laura Van Dijlc, Nans Coret, Àn en Gerard v.d.Steen.
Jo6o en Andre Christ.

M.J . erboom 09086z, zaa.1, liJalnootstraat 129, 2555fr< Den Haagr
tel-t 252461,

ïli j ziging lidmaatschap
0197Í: It.lrroT--íe za/ aL

Adresvri j zigin6en.
o420
2116
18o1
t..

DM
pt
I,I.F
te1

.Perreyn, 6ezo, Bu.Pann6straat 132, 2551C5, Den H.rag. .

.Roos, E.jun. Saibiersgr:arde 56, 2542 TN Den Haa6. te].:2pO624.
ris, seza, Spàre1aan.58t 2282 XR Rijsrvijk, teLz 991156i
: rverk 545704

BAROPSTELIING .

Z.aterda8+orgen:
zat er da6niidda6:
sluiten :

Op he
in he
Deze:
( naJ

Zondafimorgen
zondaBÉiddag
sl-uit en

P.S. Er zíjn no6 de nodige
Frans van Dijk.

IENS-LENTE-LOOP.

t moment, .dat U dit leest, Geniet de winnaar van ],.L,L. van zijn prijs
t zé6r zonnige Zuid lrankrijl(.
fantastische prijs, b'eschi-]rbaar gesteld door on6 lid Piet Burghourvt,
is de gasthecr) heeft f,en6 een enorfie good-lvilI bezorgd en veel pubLi-

cit eit .
Piet nogmaals ontzettend bedanlct, het zal er zeker toe bijdragen, d.at er
vol-gend jaar met nó6 meer cnthousiasmc een Lens Lente Loop 6eorganiseerd
zaf- word,en en door deze gpectacu.laire prijs vellicht nóg meer toeloop
(Het aantal deelnemers bcdroeg onda:rke het sl-echte rveer toch .Jeer zotn JJel
over alLe afstandcn).
tJij wenËen de winnaar, tr'rits loudervijn van Ven 1,.I.C, een bijzonder prettig
verblijf bij Piet Buïghbuvrt aan de C0te alr^zuï en lvelticht horen we nog nad.er
,over zijn bel-evenissen
l,íij zul-Ien U daar dan uiteraard van l-aten meegenieten.

Ex.vun Dijk.
fotors beschjlbaar van de I.L.l,. Infornnatie bij

-1-



De eerste r',eken zitten eroP. 'JeuSaI- zateidí8:en Zondags el- écties ,hebben er
al-rveer zoueel trainingsarbeid opzitten, dat het voor.de meeste-spolers a1 .

een eeuwigheid. geJ-e-den 1Íi1-c-u,-4a!- ?}i., .lu+ achtero.ver- liGgendr aqh-t 91-o9?*Pe-t:..
het rechterhandje een paar biertjes bestelden. De zandstrànden van-he,ti.zon- ...
nige zuiden hebben plaats gemaakt voor de rtheuvel v.an Kiikduinrr.en.'de rrmar'-l-'

tei6ang van .El6enbu;ghÍr . O;k de eerste oef-enwe{striid heeft.aJ- pLiatsgevonden.
Zondag 1 noóht hèt na drie trainin8en, proberen te8en Spartaan 30. ' .l

Met eón hoop nieuwe gezichten vrerd er vrij redeJ-Íjk 6evoetbal-d 'en er wèrd
net 3-2 van deze trvé e tle-kLasser gervorinen. ( doetpunt en ts-GratendiJkr een streep
van v.d.Laar en Theo Dikstra)- Buiten de..nieuwe 6ezichten is'het natÈurlijk ook
een 6oede zaalr dat de langdurig 6eb1-esseerd.en Joó$ Odènkirchàn, Rorial-d. Bogísch
en Leo van Rijn weer volop in training zijn, zodat wel-licht op trvoIIe, oorl-oge-
sterkterr eet het seizoen begonnen kan worden.
Voor een vollediB overzicht van d,e verschillende oe fenwe d6tri j den verwíjzen'we
naar d.e senioren- en Juko kopy. t ' 

., '. " ,, . . .

tEirS en de eet'ste vlehen.

Omo I t jes.

lïij zijn U de 6ch1emíe1
De eerste titel van dit
ging voor het eer6t van
ztn enl<e1.

.i; 
"a9-q11""

terkte te konen. §Lechts.. . i

van $1erro. H3-J
..gin6 door -'

van de'vori6e week.nog schul-dig.
seizoen komt op tle naan van Robert
zrn leven voor zícbzelf J.open en .

'{,.

- De eerete wedstrijd., het eerste redaktioneLe resultaat: 2 uit
een begin otia in de analen bij te schrijven.
- De zontla6selectie be6int lan6zaan op voI1e oorl-ogse

een enJreJ-i-ng (Iteenskerl<,'IkaeyeveLd) ontbreekt no5..

- lïaaruee we ge1-ijk bij het Lens-thena van vorig seizoen zijn beland; bles-
surel-eed.. De eerste anbulance van ,87-fBB. was voor pànny Bijlsma.,Ztjn..
bl-essure blcek geluld<ig no! redelijk mee te vall,en.'

- iotaaL antlere problemen tcisteren nomenteel Edvrin Coret, trainer van de
B-junioren. Etlwin' bcgroctte vorige week ! nieriwe jon6éns ín zijn 6roep. Op .'

ài5n vrdag op'wéIkè plaats de jongens spelen antl'roordden drie van hen in -'
koor: rechtsbuiten

- Edwin haalde opgelucht adem toen d.e andere tvree aanrvínsten verklaarden.op
rechts in de vàórhoeale te spelen.

- roch ttttig, Edrtín heeit er 5 in zijn ÉeIektie, P.s.V. niet 66n t ..

- Edrvin loste het, problcem óveri6ens soepel op.. ,'! nechtsbuitens, dat rrrordt
wisselen on het k',vartierit.. , : , ,

- E6n van tle J jongen's ( een hele sluwe voJ-6ens Edwin) verkLaard.e vervolgens - .

ook-wel een beetje. linl<s te irunnen.. I I . 
:

- Vakantiegroeten ontvingen wij vÍrn d.e.fam. P.I(rol en fam. J.Groenendijk-Krol-
uit Ind.onesië. ' ' .. j

- Ria Éijlsraa ondervond vrat rnarginaLe pxobLenentr tijdens het tildcen van het
- krantje af6elopen week.( Va's niet .te Àerken trouvrens! ) . :

- Vot6ens Gerard viclen de lvanhopi6e kreten niet binnen de kAders van het ABN.

- 1ïa6 meer het 
^anBepast 

Beschaafd NederLands.
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Progranxila Senioren Zouda6.

Zonalag 9 auBustus 1987.

14.00 uur Lens 1

12.00 uur Lens 2
14.00 uur D.Z.S 1

1Z"UU UUr D.Z.b. Z
'12. OO uur l,ens B

Terrein D. Z.S.

' "- Vredenburch,l V

', - Vredenburch 2 V

- Lens ,
- Iens +

- Surfam V

Ockenburgh,'ilijndaelerr,f,eg 9.

J.4.3, v;d,Ild(er

V f lir. G.\'J. v.BoxteI

( Escanptoernooi)

TerreÍn H.l,Í.S.H.

( Es canptoernooi)
'- -. t- .de 2e efftallen de finales

2 HT,

2 Hr.
R . Jansen

Opstellin8 l,ens 8

S. de Nenniel R. Keus,
R.Pi1on, E. Tronnelen r

Pro6ramma Dinsda6 11 augustus í 987.

19.00 uur Lens J - Quick f'

ProBra]trna Dondercla8 1J augustus f987.

M.ILeusr'.J.lïassermanr L.Verkiihr M.Jan6enr E. Cor el r,. :'
F. Peters, R.Zijlstra, J.Kouwenhovenr C.[ipman.

19.J0 uur
18. Jo uur

-Lens 2

-v r.os z
v.c.s 2
H.i'I.S.H 2

Programfla vri j dag 14 augustus 1987 ( ns cannpt oernooi )

1O. jiu uur VaOS 1

20.J0 uur Lens 1

Progranma zaíetd 15 auBustus 1987

- H.l:'1. S, H
-1rrrq

1

1

\I 2
V2

;. Op het t.erreÍn van H.l'l, S . H. rïorden voor
gespeeld.

16.00 uur t 3 en 4e plaats' 18.00 uur : '1 en 2e plsats.

Prograríma Zondag 16 augustus 1987.

14. oo
12. O0

12. OO

12,OO
10. oo
10 .00
12.oo

uur :

uur:
uur :

uur:
uur I

uur:
uur :

- LenË 3
- ]Jcns +
- Lens 5
- Lens o
- Lens 7

FinaLe Escamptoernooi (2e elftall-en)
en 4e plaats Escarptoernooi

v2
v2

t! n ?

.:'t.0.4
t. Zurart 4
L,Zwart,
L,Zvart 6

SamenstelLing senioren-kommissie Eeizoen 198?-1988.

Ln Bergenhene Bouwen
Cees BoBisch
Luuk Verkíjk
Rene i(eu6

1
D

D

B
B
B

..,,1. i ;,

;:l

Luuk verhijk telefoon 454972
/rdres: Elfekomstraat 36t 2572 XE Den HaaG.

rt I

S ecretariaat t



Z,L\LVOETB/iL.

I,en6 '1

R.BerBenhenegolwen,
.I.Kuytr,ers (A)

^.I(uypèr6'E. Íronmelen
I'1.v. d.Kley
R.I{ouwaart
R. v. Gij sen

l,ens 4
g. v. d.I(Iey
I'.v.Dijk
r.Ell-6
P.Schulten
J.Rienen
H.HoppenbrouYlers
.t.Schiif

ten6 6

Len6,
'.Jr., de Pa6ter (À)
B. AalDer6
È. op ten Berg
P. Odinot
.r .Èiet erroan
J.v.ïieelden
E.IJandean
I. Boon6

l,ens 5

:R.K.eue ( 

^)M.Ke;qs
P . KroI
J.t(elten6
.lil de Ruyt ei .,
E. Giphart
l,'.I(Iunnen

R.Sinke
G.Sinke
F.Lancel
T. Lancel
M.Jansen
1'J^.v,Mersber6en (ir)
LI. J , Verbootr

Langs de sportcn van de Z.l,{. f adder.

IIet voetbalseizoen r$7-r$$' staat weer voor d.e deuri en zoals dan 8ebrui.kelíjk
be6innen $/e weer net de tralníngen en een oefenpro6ramaa.
De trainÍn6stijden van cle solectie zullen zijn:
I E-Maandags van 20.J0 uur tot 22.oo uur.
',ïoen6dag van 19.30 uur tot 21 .OO uur.
laten rve er een sportief en goed seizoen..van maken.
lIet oefenprog"amna ziet, er a1:1.vo18.t. uit.:
'5-B-8? woensdag;

Len6 1 -Schipluiden 'l
LenE 2 -§chlpluiden 2

8-8- t 87 zaterdag

t?:Q:l9Z ugerqqss
Len6 1 -Rijslljk 1

Lens 2 -Rijslijk 2

1r-8-t8? Zaterda
Leís 4 -E.C.S.O. '
Irainingsweekend selectie.
19-8- t 8? uoenedag

Lenc l - Rijswijk (ree)
VoorEchote[2-tene2

20.JO uur
t8;45 uur

zO.4) uur
19.OO uur

t4.,o uur :'

19.00 uur
1P.OO uur

l,ens 1 -S ev '1 14. r0 uur
l,en6 2 -Sev 2 12.00 uur
l,ens , -R.v.c. 2 (lens "l córnb.iiet. Léns4) 'to.fo. uur

-tt-



22-8-18? Zaterdag.

!ïassenaar 1

:':{Is s-e.naqL.,,2
sv !15 

".,.i

- lens 1

2
14.r0 uur
12.J0 uur
14.30 rur '''.

12. OO uur

. "'.,, L!.

l:r' t.,.' . r,

tr' r

'r,le

L-,elp

2J-8-:i8i. vfi16aE.t
R.V.C -L ens 4 (zat)
26-78- t 87 lloensd 48.
Lensi 1 .en..Lens 2 tiainen."r
29-8-rBZ'zit erdag.
Start van de competitie.
0 steflin van zat erda , 8-8-1982.

.Lens 
'J

Vèr2arre

J.llan
P.IIee fout
R. PiLon

('
combina!j,p
.45 uur:

tegen R.V.C. zen,
-Len

í'
o

P,,'.x- B.v.d.Berg, J . i(ouvÍenhoven , G.Kuiper, F.l,Íulder, ;.noosJàD.-v;Esseni l,t:.Ffis, lt.Jansen, C.Lipnan, R.Éif-àí, J. "j a:;ï;;;";.J. I{laassen, r D. Stenhuys, Ii. r1e 11 gsrl 1.1ï;g;.;;;.
ifschrijfadres voo! de training en wedstrijden;

6?9_687', Ian"toor. ?9 1 21 I
936337 ., kantoor 42084r
91588§ i .vqqr Lcns j cn 4.

oq r, T.Speir: .;.1
Stuifbergen,

V]N ,.HET -J]]UGD FRONT.

u eusasbóretJíili '
.- . : ,_\1-

Paul- v. d,.S.teen, Chopinstraat toJ,
bij afrvezigheid.: cerard v.Reijsenr

,.,.". .: :.',i-'ir;'

SV'Den fiaag. tel.p/Of42551

teI. 55,12.44.
De voorbeleidinai s gestart.

Voetbaltrip , zeiIkamp en Voetbal-k anp.

.i'f13e}openzaterda6,i!"'Y-u.,"!deeerstejeu6dtrainin6enbe6orrndri,.,iipij*"i.
door vakanties dc verschillcnde 

"uru.ii"5iJ"pen nog ring niËt coupleet vraren,is er door.een Broot aantar jcu6àÀp.i""""".i;oroioËt-[uï";i;à.ï;i^". bracht -dat ook reed.s d.e eerste bfesÀrró ,àt ,i"r.,.r.";.pir+rry ËiiiJ;;i;;;:;"="r.elu1cktg_.zijn enJrel te kneuzen. Ilo?efijk rrersteit rr:_ j spoeaig. i_: ., . 
"_.-.S. zaterda6 8 augustus -uegiinen ,r" ""t à!'eerste oef envreastii 3aJri..ï;:"jf,È 

.or, .

llet pro6ramna treffen jullie vero! ,ïr"ï-,iË-*iiren er nogf,raals 
. 
oií. dat iedàreen-in het bezit dient te àijn v^n u"; oiii"i;n1 Lenr_t,"or-", a.iï.2. :àen korèíÈ1auw.slirt (zonder schaduw of and.ere .r""p;;t;;;; witte ionhË [ài",-à*"rittc iiancheireneen vritte broek en blaurve kousen met- een'riit". boord.. Let ;;;jr,.;^; .jg.-oJ!, tgi.lue

::t:iL19 "1 bíj. _je-hebt, rvanr er *orat-.,ooiiopi6 rijdens d.e oefenk
vanaf deze pl-aats vrillen- we g.raag jln ja Veraar. en Diny:Endljtf, .tuao*un, ..+" ,+é;,.jcu6dtenuers hebben na8.ekekei cn"waai *àg"iiit herstelt.. Zij.hebËcn Lens daarmeevreer veeL 6eld bespaard.

fn de naandcn juni en juJ-i z5-jn een grootop Btap 6elveest. böiid -'aantal" j 9ugQ1e @en in 'Lens-vér

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

i? I :, B. jcu6«13-edcn 6in6en met pinksteren naar Denenarken, .Wàar:,door 'À: 
1,;;o. ,:

zeer verdiensteLijke 4e plaats_(van de 24) *.ra behaaId., , ,...,1i15 C klassers 6ingcn ecn weekeind" ,"if"r( 
"i voetballen) op. (.a;ur)"hct.Ijselneer?"en 35 D en E-klasser. 

:"_1"1t "l b"Si; j"Ii';en 6erveldi6e sportweek door o? hetsportcentrum van d.e K.N.V.B. in Zóistl i" uàn ]roo de volgend.e Lens_revues zalop deze zeer 6eslaagde activiteito, ,o"à"n 
-ieruggebr-ikb,irr 

eI uerken r,ve ar_vastop dat or no6aL wat slullen zi5n lfi5ven-ifÀC:l o.ír. ecn zwa"te jo,gingbroek metde tekstrr 6o1fri op de- Iin:cer bi""u"ni jn'^f Ë"i1, ) ur, ".r, 6e1e sweatcr en blaurvehanddoek ( zeirlca-mp). Te bevragen ;iï-Ë;r;;1;an Reijsen (teL.55..,2.44).

5

',r:,' :' ' ;'1 .:l



1ïed6tri.i tlproEra.rula À-B-C-junloren.

Zaterdag 8 augustus 198?

14iro uu! Len6 
^1 

-Roodenburg (f.ana.)
12.JO uur Len6 81 - Roodenburg (re6.)

MaaÍralag 10 augustus.
19.00 uur Lens A 'l
'19 . OO uur LenE B 1

19.OO uur HMSH C 1

augustus.
19.00 uur Lens ,ar 1 - RKI,VV(].and, )
19.O0 uur RIOïW(reg)- Len6 B 1

Dontlerda8'15 tue.
19.00 rlur.,.c.D.A.:-C 1- ],enE ó,1 , ,

BÏJZONDDRHEDEN.

- Lfbel-Len

- tenue

- ilasfoto I B;

Scheidsrechter Eatr. k.T, ei16

1J.00 uur
11,30 uur,

v1
\r1

v2
v3

vold

\l ,

R.I(arreEaD6'-
P.MuLder

- quick ( re6)
-/tDoB1
- Len6 C

E.gottkanp. -. .18.00 uur.
GrSpaan6 1B.oO uur'

wordt no6 afge-
'.6.proken.

Vloonsalag 12

A.RJ.ep.
C. v. aI.ToBt

' 18.q0 qur
17.10 ttur.

wordt nog af6e-
sproken..

tijdt8 bij, - Leo van Rljn voor A í (teI; 65.?0.29)
- Edvrin Coret voor B 1 (teI; 6?.10.96)
- Fred crens voor.j C ,l (reh 63.54,18)

al-le spelers van /. 11 B 11 en C ,1 ttienon hun ei6en tens-tenuenreeteneroen(shirtje,broekje,kousen),-..-
T.BadrJ-e, ReEco DuJrnhouwer, Brian l,Ín6er, Michel partoredjo,
Peter.Pronk, Niki. d.e Bruijn, fïiUla& Lut:

n1
I,I
c1

Op6te11lÍl 8en

v:ia trainer
via trainer
vl-a lrar_ner

Prograiana voor 15't/n. 20 augustus a. s.
zat erda 15 au tus
14.10 dur'
12.]O uur
12iJ0 uur '

11 .00 uur ,

- D.E.c . ( reg. )
- Quick StepB A 2 -

- D.II.C . ( reg, )
- Feijènoord C 2

t;1
L2
B1
c1

Maandag 1f aug'ustus
'19 

" 
OO uur A

19.OO.uur B
19.00 'uur ' C

1 - Sparta (r
1 - Sparta B.
1 - Sparta q

e8. )
1,

lïoen6Cla8 19 augustus
19.00 uur Vel-o B 1 -LenE B 1.
19ooo uur G..D.À 82 -Lens B 2
19"00 uur C .1 1en6 -Excel-siór C I
Donderda6 2O au stus
19.0o uur G.D.
19. OO uur G.D.

L 2 -t en6 l, 2,
C 2.- Ler,a C 2'

-6-



1I'EDSTRI JDPROGRi.},ÍM.T' D-E-T. JIJNIOREN

Zat erclag I augustus 198?. VeLd

l-VUCD1 \rJ
1 - tïilhefmus E 1(7 tal-Ien)V ,

rrla trainer.

11 .00 uur ]lens D
'10:'OO 'uur Lens'l E

ea:nenkonst tens
10.00 uur
9. J0 uur

opstelling D 1

ifbeLl-en tijài8 bii Ton I s-Gravendiik (teI. 611640)
Denk aan je ï.., ens-t enue I

0pste11in6 E 1

.llfbellen ti 3 d1S/
Denk aan, je Lens

PrograÍma vooi 15 t/n 2o àueuotiis.

Zaterdag 15- augustus j-

via tra-iÈer'.
bij Rob van sèhaik (tel.
-tenue I

Ír

884694) .

1 'l .0Q uur l,ens E

10.00-uur Len6 E
1 '1 . oO uur".Lens f'

-.'-J".. ,

19. O0 uur ,ÀD0 E 1

t8.oo uur Joo F 1

Li
D1;
D2:

zwal-urrpnto,er4oói "
Z$ra-Luwento erlooL

Feyenoord E1( 1 1-taL)
Laa.klrw. E2( ?-taL)
irDO F 2

-LenEE1(7taL)
- LeE6 r 1.t.

1-
z-
2-

Maanda ,17 at ustus.
- Lèh§ D. 1

'- l,en6 ! Z
r9. oollui
18. oo uur

, ,.''i.

:I RIÉuV D. ,1

., _8. T. C. D 1

Din6dag i 18 augustus.

19 .oo uuï - liDo'E '2 Ë) taI)
.\ I

{.
- T,enE Q

-t!
.1.

1

z

Í.1.(7

F'il.

i_{

É

j

t
1
:

:nI,ïoensda6 ;.19 augustu6.

19.00 uur b 11 - .-FeyenoordD1
15.00 uur D .2 . .L. Gona D 2
14. oO uur D 2 " - G. D.,:. D :

1

Zr'
4
5
4

1

1

1

1

.00

.00

.00

u
u
u
u

D. 1,. E
D'..". E
n ". ar

,D.,i: F

l! 1.. - \r.
B.2--1 ,= G'.

F'1 I - G,
F 2 .- G.

ur
ur
ur
UT

.J

, ,;1-*! --
;.'' "', , -'

00

ii

t
Donder 20 ,au stus

19. O0 uur
18.00 uur

19. O0 uur

RK/rvvE1:;'l-Le.ns
Die, Ha6he E 2-.. Lens

t a1

1Í!,

)

RK"VV .F r"1 -- Lens

-7-
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DE LENSREWE
I'JEH(BIJ,D V;'J.I DE VOETB/.TVERENTGING LENS (LENIG E[í SNE], )
61e Saar6ang ,nuruoer Jr 1J augustus 1987.

OIT'ÏCÏEEL
'neETlTIcatie

o42o P.T.Pefreyn, Sezo, Ru Paréstraat 1121 2552 cs Den lIaa8' tef. 9?16?4.
'tJJi j zigíng 1-idmaatschap

2159 Í .Líne. woralt NS

1(OI4 }U.ÀR ITET NSCi,MP.TOMNOOI. KOI.Í N,i."R IIET ESCIMP-TOERNOOÏ .

VaI de vol6ende. Lens-èrs zijn schitterende fotots beschikbaar van de L.L.Ï,.:
Jeroen Koppend.raaier r .i!aè dc PaBtèrr Jerry van SoJ-in5en, I'lariolein l(enpermanr
Dhr.-Buis, Mévr. Schuurman r Sahid Elhadttioui, Dhr. R:ietveld(zoon ín B 1)r
Jackie SarndtfortrMevi. 'd.en Heyorr Dhr. Spaansr Mevr. Spaansr .,;ndy t.d.lleuvelt
l.Íevr. v.d.Ruitr. Ton van Luxcnburg, MicheL Ïzendoorn, §ander Molr Siel1ca Izen-
doorn, Dhr. v.Diement Eric Aríxrerlaan r Pauf schultenr Guido lIafleen en lex '

Reësink.
Fotors zijn verkrii6baar. ( te6en betaling van f. 2;50) bij tr'rans v.Dij]É öf
bij één van de ovcrige bestuursleden.

:,IENS -LENTE.IOOP .

-ibaro st el-1in
'vrijdagavond ;

zaterdagochtend I. 
rnídda6 ;
6l-uiten;

! ..'zoirdagoihtend
trr-ddag
sluiten

Ileinz, T1nqs, Laura, Riat Nans

Herman Lenting
Mar1een, René, .ínnie v. d. St een
Piet en Riék 3osch.

;, Tinus en Cor
i' cerardi'ii.n en l,iarian v.d.Steenr Nans Coret en f,aura v.Diik.
; .',n en. Charl-es .

e.v.a.

( fanilicreunie)

.EE c irnF I,Iitre- Toernoöi.

Vanaf donderdagÍ:.15,'rrr-rutus.a.a. r,rorden er op d.e val-den van H.M.S.II. en LenE
wedstrijden 8espeeld tussen H.M.S.E.- VCS- VIOS en T,ens oÍ0 de E6canpbokaal.
De reEerve elf,tallen spelen al-Ie rvedstrijden bij H.M.s.E. en weI op donderdag
en Zaterdag. Í
Vrijha6'vanaf 18.J0 uur kunt U terecht op ons sportcomplcx voor d.e wedstrijd

zoriaà[ rió'rden 'èr ook o? hët Leng terróin de fingles geepceltl.
Vlij 191_ry.qc.I"t u, 'ssn,gr-ote pubJÏëEe lelangstellin$, waarbij U als'T,ens-er beslist
niet ma6 ontbreken.
Trainer Piet v.d.Va-Ik heeft zo langza.rnerhand zijn sterkste forrnatie vooï ogen
en zoais er afl3elopen zond.ag vrerd Bespeel-dr ziet het er beslist flant?g]deeiiilc
uit. \ïe zijn benieuwd hoe het tegen V.C.S. zal 6aan U ook?
Dan tot vri j dag t

Fr. v.Diik.

. -1-



3trr.r leiCex Lens 2

\'Ii"i .iuen6en. 
1"1

Edwin Coret

- IIet Lenebestuur schijnt. over de vraag hoe de pu
verl_open.

iïin Keetean heeft zich, bereid verklaard. het Leidereclrap va+ gq
op zlch te nenen. Hij volgt d.aarmee "petèr de. .Iong opr alÍe.ditheeft gedaon, waarvoor nognaàIs onze darh!
li'ij zijn bijzonder blij vrederon een man te hebben gevond.en metd,osis voetbal-ervaring, vrant zoals U weet speeJ.de l.lIm zorn 15 jin ons hoo6ste elftaL.

s reservet e
jaren uet s

een en-oIme
a-qr .ohaf.frèt

aJt
UC CEE;

,,)

iöken
-''...'

im Keetsran ïeeL sicces en ïoettatptezier in zfSri nieuwe Jàuil.zal hem vergezellen als 6rensrechter. :i-:." _.,-.;l:J" i.:i.ir.:
Het Bestrrur. '

OEorties. ...

I

- I".u*ti"l:L:.::sultaten: twee 6espee1d, vie". punten, .o"Èt yoo, 
".l ,eo ttug"rr.

- En passant speel-de 6én van urv rèdahteuren nog even &ee bij Lug.. Verki jlc( f, ensg )
,: PII-eIftaI, .vorig Jaar 6lansrijk ka.:npioen, spe-eld.e 

- t egen . een . bi jèen .6eraaptstelletje ijshockyers en verloór met- 11_f.
'-'iiad ue nritu, is iet een ingektapte ràn6 :.r'nei Lià"t.."'"u"r.rii"t"oi,riltii,

vooThylg opgenonen. rigd'ïíst op i.org" à5r. sii .d;;;,;i;;;;;l;;;;'Ër;:,. wet1sen.L. --:'--, ir-r..: '. -i' ,,r,:,_'I 
r-,;:.t,.' ,:. ., r..J:1_ r1.., ,.,.."

- De grashat ín de'kuí.p.is vof.féa:_fu dmgópióegd doór
-rDaaf weten. ze teqinEte.hoe het veld zo.kaal kont..

ae " .,àrë iiojrcöíè 
èrt ei:'r'

in spoedverg.:rderÍng ltJ jeun ter.,j j. oà ;i"rrtntentel-ling voor het E6camp-Mítie Toernooi !r

Ze hebben waarschijnlijk bij het i.D.toernooi gezien dat
aantaJ- punten toch behoorlijk'hoo6 "kan ..éindi6eÍ;. , i''.

KOM I'L^.,"n IïEI ESCJ'!],{P TOERNOOI . . I(OM N.riAR EET .ESCIMP IOERNOOI .

tebul-nen.P
oet

-.-i,.,'il ' ..^; ;.

i" +it§."+ uiïimaat

- VakantLe8roeten ontvinBen ure van Osccr t<. eí pètra -pa-uIusmà ,rit.f,i,n"èyi"rivan het (terebht)' u:lskend talent Rpbert pi1on. .. -. -. -:" ::'
- Peter Meefout Echijnt zo veer. looptrai'ning ànn de ,"i.r*a;"i*Jr" ,". ou.,.r,dat hij door somnise 6pe1er6 lieflcozend eöt", n=uppui;-Ë;;;il;iai. c":="

: , i'.' -.:: f,:- Dennis Sanders en sonja Kfipschear. trouwen .op - ,rri_ jaog 4'sJptember oru15.00 uur in het stadhuis op de Gro ennarkt;
- De_receptie wordt gehouden van 17.OO uur tot 1g.OO,uqr-in.Juliarastraat 49 ln poel_dijk. "- --:: -'!| de..teunin€ jè6rr ,

- Ii"!:^8.:1:fI1* t3t al're sportpeycholoGen weet John v..l.Lubb'e re verteLlen.qar §ex aJ-J-een nraar nag .+n het weg"kend-. ,1.., i , .. :.. . , ,r _,r.i_ .1..: 
, i.. .

.1 
l,,,'aai, een. technisch co.oi.dinator zlqï 1a).. nie't .mee uaïi.e iror-à.t..-*':.: 

' 
r^.. .. ., ..,,

- Na voetlalknieën en tennisarmen zijn er nu ook zeiLoren en l_oop;eii;eíl j 
.,, 

,

; .,. i. .., i ,. .. . : . ..i. - . 
-..--i ._ï.,--ï.ii v

i

i PROGRi'ff}Í.^, 3ENIOREN ZONDr'.G-

_E:93rr_p toernooi

. ;,Ji 
-i,r..i.r.

li ,.'... ,.,r

jj-"':, i'.' 'i. :
' t; r,,'1,: ,;

t "rri 't'.

2e maaJ. 6àhouden.
VIOS. I{et toernooi is voor
wedstrijden bíj Lens en de
aanvangstijden, zie onder-

' .t .. i *,,.

;r 1.::1 J: ..,

Deze week wordt het escanptoernooi al_rvcer voor
Deelnenend._e -verenigià[en Li ji luvs r vcs, m,ÍsH I1e et 2e e1ftallen. De eerste elftallen' spelenreserve teans zijn te gast bij mlSU. Voor datastaand we d6tríj dpro6rartna.

de
en
de
en

'.: :2-



1e elftal-l-en (terrein !ens) Ss.siIl:]1:t-(terrei-n IÍMSE)

donderdag fi:o9:19[
18"J0 uur VIOS 2 - HMSH 2
19. JO uur ],B.IS 2 - VCS 2
zaterdag l5-O8-198?

.OO uur 'tlKleinelrFinal e

.OO uur FinaLe

..: '' '
vrijdas r4-,08-t98?

1B"JO uur VIOS '1 - IIMSH 1

20,J0 uur VCS 1 - Lm{S 1

zondag 16-08-1987 .

1 2. OO uur r161ei.ne". !rFiha-Le
14.00 uur r{n.it§ 

,

P:rogranma Zondag 16'.08-198?.

E6 c.:lmp toernooi
Escamptoernooí
D.1t. O.
D.rï" 0.
BL. Znar
-tsJo Zrïar
Bf . Zwar

6
8

1

I

12.oo
14"00
12. OO

1 2.0O
10. oo
10. oo
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
u u.r

1
4
r4
t5
t6

- f, ens
- Lens
- Lens
- TleIIs
- Lens

1
4

8
6

Terrcinen
D.:,r.o. : lCesterpark, ingeng Heuvelwe6 via Voorweg Zoetermeer

BL.Zvrart : Dro Mansveltkade lla€Eenaar.

Samanstellinlq !er.§ 5 t/m 8 seízoen 198? / 19q81

T,erE 5 (afschrij,ren bij VJ.Kouwenhoven 299855).

I.schuurman( 2217 ) J "coLpa (0107) r..I.Kouwenhoven (oto3) J.v.Kester ( 22+6)
-E.D:Lssel-dorp (0118) c"Spoet6tra ( 1616) O.tcemperman (o27o) II.Bertens QA17) -
J.v"(t"Ende (1ij1) P.schuJ-ten (04!1) r.Schijf (rzl8) p"v.0.Steen (0510)
il .H eJ-ncn (C212) . . - .: 

' 
.

Lens 6 (e.fschrijven bij G.Duivcsteyn 018J9:1- fig4,
l.Bilderbeek' (OOl9)'G.Duivesteyn (01lO) G.Goosen (0947) P.Heynen ( 1 158) "

S.Rozema (..1652)' i.vérbarends e (o55r) J.Heyink(2029) G.v.d,Velde ( ....) ..'
S.lr"Blank (2166)- :,.t'.eorisson (216?) ,

_t_gnu Z ( afscirrj- jven bi j Ii.Rinmel zwaan Ol? 42-? 134)

T "suikerbuiir( 206r) J. v. d. s ande( I 63?) L. !.Boxt;]( 1 629) L. Endlich( 1 690)
'1,1.de Krregt(1ór1) e.v.Noort(o396) II "Rimmefzwaan (0446) Il.straver( 1487)
D'Holt(1942) P.t{onselaar( 1855) n.sirouers( o85o ) R. v. d.Bosear dt(2126)".

: 'l1.OO uur
: 1J"O0 unr
: 'IJ.OO uur
: 11.OO uur

Lens 8_(afschríjven bij L.Verkijk 454972).

A.Kuyper6( 1?J6) R.reus( 1854) tt.tteu e(2213) F.Peeters( t244) n.Trornei.nl rl4l)
tll'Jitting( 0605) L.Verkijk(16?9) E "Huizinger ( t79B) U. v. a.Ktey( 1733)
s"de Nenny(1664) U.ae Groot(2254) J.Kuypers(oJ17) R. zÍj1st ra(2214)
J.t.lassernan (A953) 

"

anvangs en t huiswe dstri j den

.!

L

EN
EN
Eti
u{

t
I

s6
S7
SB

i(cnt je naam niet in d.e opsteJ-lingen voor..... neen even contact op
&et L.verkijk tel. 4549? 2.



Indelingen, IE{s.4.to, "í ,ut.B-seiàoen 1987-1988.. ..

ReE.Hoofcklassé À Re6.2e l(1a6se D

de Postduive-q.. - .-. .'-
Gr.tíi11eE II Vac 2
rrarg.aE z
Delfia f .'. .--
Delft 2 .:. r! .r
Fu].I Spced 2 "
Concordia 2
rirchipel 2
LEIS 4
§ffiIuiden 2
Spoorwijk 2
Scheveningen J

Res. 2e Klasse i Hes. Ze KIaSSe Ili :

Res .2e Kl-acEe G .

DZS.2. Rfjivy 7
" n5DE0 5',

RKSVM 5 ''
.'-.DHC 8r .

- -' -,lvre d-ènburàtr 7
', DVC 2
Postduivón 6
Gr.VJillemÏI Vac 6
LEI.IS 6
flr-§7
GONA 4
Voorburg I -

Postalía 2
RKDEO 7
D.ïr.o.5
lilassenaar 4' Schipluiden J
G.S.C. 2',
euintus 3
\tlippötder 4'
LENS B ', ,,

- wcT
" Tonegido 7

Den Hoorn

5

i

-' Den Hoorn 4 : :' '- ': i '
, : ESOO 2 . .r :it, ('.i ".

LE'IS7-.,..-.1'', j,:
B.E.il 1::-'-
o r.5 ):

Postàliivdn J 
.'i

. ffiaVV 8' Rijsrvijk 4 *-r
tJilhelmuo
Tonegido
!KDEq "r6

6 tr''u

(. .. .1,

t4

'.1t. ":
a" i.

, rl.- '

Blsur/ Zwar
Paraat ,
D.1ï. O. 7
LENS 5

-vreaenlurctr 

8
\^l.I.K. ,
Postduiven 4
o.D.B.4

-D.rr.c.6
I(ranenburg 4
FulI' Sdeetl 4
rrD.rE'

.' 
','/ 1',..

Pro8rar.na Dinsdag t8 augustus t987

19,00 uur RVC I
20. Jo..uur LENS 2
19.OO uur LDNS. 3'
19.OO"Èdi,LErrrS 4"

a L.,BIS
I RVC

- VUC

-wc

1

1
4

.;._ l, ,-'

v2
v3

Hr.
Hr.
Hr.

J.

J.

F.L
Rat
Mat

.I{insen
6ITA
hijseen -

PrograÍ.ua Zondag 2J aug'ustus lPBl

'14. oo uur
12.O0,uur
11.00 uur
11 .00 uur
10. OO uur
1O. OO uur
fe.OO'uur
1J. OO uur

Excef6iox
E:!ce].sior
TEII{S ,
LENS 4
LB{S 5
RVC 4
RVC 5
LÉN§ 8

'r29. í
f20 2

- L,DNS 1 ;'
-T,ENS . 2 ".-
- Excel6ior t 20
-R.V.c. 1
- Uuc-toernooi
- IENS 6,
J IJM,IS 7 ,

_- -Excel-Eior . 
l_20

1

4

'Ultslagen zonda8 9 augustus 1987.

LEIS 1

LENS 2
DZS 1

DZS 2

- Vredcnburch 1

- Vxedenburch 2
- TE{S ,
- ].,,ENS 4

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

r

zAtLVOnf,B,1.t

De zaí]lvoetbalcornmissie
René l(eu6 - secretaris
Peter KroL - toernooien

zal dit seizoen bestaan Uit:

4-

Í

.t

: ":. ,



Door omstanàigheden stoíd er vorige week geen opsteLl-in6 van tENs 2 in het
krantje. Daaron nu de volledíge opsiei:-ringen, en indeleng.
I,E§S 1 . .IE\IS 2

R. Bergenhenegouwen I
J.Kuypers (^)

^.KuypersE.Tronmelen
M.v. d.I(l-ey
R.Eouwaart
R.v.Gl-jzen

],ENS f
í. de pagter ( ir)
B . rialncrs
H. op ten Ber6
P.Odinot
J . Piet errcan
J.v.I',Íeel-den
E.l,andnan
T . Booms
B. v.IÍeykoop

J.Hoerni8
J.Tim&ernanG
P . v. d. Zwan
M. EI riGsrouti
B. Bruníngs
D.BijLsma
-t' . -FiI Haddlour_
R.Bogisch (,t)

IENS 4

G . v. d. KIey
F. v.Dijk
L. EfIó
P.Schu1ten
J .lliemen
Il.Hoppenbrouwers
r..Schijf

LXNS 6.rtNs 5

R.I(eus (1)
M.Keus

- rr . Krol.
J .'jlelt ens
Ii, . de nui"l er
E. Giphart
1ï . Klunnen

tï
L

É
T
M

M

. v. Mersbergen

.Sinke

.Sinke

.l-aíc e-I

.LanceI

. Jansen

. J. Yerboom

LH{S 2
LaaldrwartÍer 2
F.V.Snoekie 4
The ChanDions 2
I(Ii lrÀpÍra; 4
F.C.The Bomber J
).0.s. '75 2'v.v.P.'2
Edperanto'2
Vredenburch 5
H.D.V.2
Venibo 2

(À)

De indeJ-ia65en van d.e zaalteams 1 t/n 6 zijn al-s volgt;

3e Klasse C nes. 1e Kl-asEe D

LENS 1

r'. . D. O.
/: II IT

D,V.J.
Quick
0rnas
S.V. de Ja8ercs
Rod.as
Kohlei iirss ' '

Eetcafe Sport
n.s.s.lRN.uw
J. r^,.C.

-5-



Re6.2e Klacse C

IE\TS }
tD0 2
F.V.Snoekie 6
RiiVJ, 6
0.s.c.2
Quick 2
Ornas 2
s.v. ' f5 1
i(oh1er i'iss. 2
Bertrs lïi-eJ-ers J
D.S.S. r'.RN VYN 2

Re6. ,e KLasse D

I,ENS 5
Lackhr,rartier 4

lrmnova 10
Esperento J
i'r,DS .I(raayenst. 2
tl.D.Y. 3
Venibo 6

'ReÈ. 2è'KlaËse''P ': -: ':r1 :;- J i. '',.- ',; .).

, i"il '-': , j
IENS 4
E.S.D.O.2
F.V.Snoekie 5
&.v.'- 4
o.s.c.,
Morcno 2
Ifl''ÍSH l
Koge]-Ehoes 4
s.v.PTT 2
Celeritas 2
P.O.G. 2

Res. 4e Kl-asse F.
LENS 6
Croevliet 5
F.V.Snoekie I

, ir ',. i:ll" , ,: '

.T.C.2

.."..v.À.8

.s.c.4

.s.D.2

.D.r.0.6

3

o
Ií

G

iï'^
o.
Il

H.
H.

s.c

'll c

1,{. S

9
r)

he Bonber /
.v. 1

-IINGS DE SPORTUII Vr',N DE Z.I{. LIIDDBR.

ur-ESl- en oefenwedstri den.

Oranje
Surfam
Venibo

opst e11ing)
1O.OO uur op Lens.

19.0O uur
19.00 uur

14.rO uur
12. Jo uur
14. Jo uur

lL

B1aul,, 2
3 ,.1

!1
i!. ,

li,i.:

. ., :',
Lens
Lens
Lcns
Len6
Lens

t-
2-
1-
conbJ-4 -

OefenproGraElla
15-8-198? zaterdag

Lens 4 - Ecso 14.10 
'u; 

(àié
Trainin8Ewechend sel-ectie sauenkonst

gl:lgffios' Lene 4 voor t5-8-1987;.
I,I.Jan6en, Il.Pilon, C.Lipuari,
I(. v. d.Stee r J. I(ouwenhovenr

M.Fij,{ ; I,1. stuifbcrgen, D. d.e Ruiter, I{.I(ouviérihoven
F.Chrl6t-, D.Stenhuys, J.I(laassen, T.Spar p. /,x.

S chip3-uiden
schipluiden
Sev.1 . ,-
Sev.2''
R. V. C. 2

*:
t.-

2
"6-O
2-2

.o -,.2'1-t
rÉ

hfmelden bij R.Pilon

19-8-1987 tïoensdag

915BBB (,gaarne voor vrijdag) .

f,en6 1-
Voorschoten 2

verzamelen op Lens

22-8-1987 zat ercla

llassennar 1 -LeIIs 1

'J]a6senaar 2 - Lens 2
5V115 - len6 J

Ri jsw'i jk ( res. )
Len6 2

om 17. J0 uur

6



23-8,:198? zonlae.
R.v.C.. . - r.en" 4 (zat.) 12.00 uur

i(OM Ni.\R HET ESC.'',MP- TOERNOOI KOM N.\i,.R i]ET ESCI.MP-TOERNOOÍ'

ïntleLing Zaterda6 eLftallen.
iÍoofdklasse L,enc 1

svclv
HPSV
L en6
Dorr
Ras
V. V.Marine
Duinoord '.

Naaldwijk
Te l"Jerve
V.C.S.

!"pqi, Àltius
ïaÍ(lr-er.Eoys

Je k].asEe E Lens ,
I s-Gravenzand e

-Loosduinen
],ENS
I{onse}exsdiik

- Sportvèr. '19J5
v. v.Mcrine
I s-Grnv.SV.
die Haghe
r.G.s.
Ras
Vit esse , D el-ft.... - -.^ .,

Talcdier boys ,

v.,'I'l HEI JEUGDFRONT.

til6eaeen koptaktpersoon

Resexve 2e klasse C-Lens 2

Duinoord
Ornas
ï,en6
K. M. D.
Monst er
S emper .il-tiu6
'r s-Grav;S.V.
D. s. Ó.
Te !íerve

ïijswiik
S cheveningen

4e kl-asse C Lcns 4

s.E.v.
P.l).I(,
],ENS
P.G.S.
s.v.P.I.T.
Nootdorp
die Haghe
Lyra
Ido.
v. v . Marine
)uno ..

Pc,uI v.d.Steen, Chopínstraat 1O3, 2551 SV Den HaaB.
lel-z 9?0154.(b.e.{r, 9?1674) . . . '.' .-'

1Ve dstri j dprogranula L-8-C-junioren.

19.O0 uur G.D.t.. C 1 - Lens C

Dondéràà6 
'818--198?

Zatexda -8-1987

1 Madestein
veld S cheídsrechter

C . v. d. Togt
?

lÍ. Pieters
P.Muldcr

\{.PÍeters
tl. C. de Koning
P.l,{uf der

sa-rilenkomEt Lens
:,

1'1 .+> vr.]r .

Samer]-h.Lens1

14.JO uur Len§
12.J0 uur Lens
'12. J0 uur Len6
1 '1 .OO uur Le+s ^

Maandag 1?-8-198?

1P. OO uur Ije4s '/i '1

19. OO uur Lend 8.1
19.OO uur Lens C 1

2
1
2

li1
L2
B1
c1

- DHC Í' Ae8.
- Quick Steps ri 2

- DHC B-Ite8.
- Feyenoord. C 2

- Sparta ,i Lard
- Sparta 3 1

- Sparta C 2

11,10
11.ro
11.to
10. q0

uur
tur
tur
uur

d
0
0

1
1

U

o
0

?

18.,
18.
18.

uur
uur
uur



'riloensdag 19-8-198?

1!,OO uur
1P.00 uur
19".00 uur

1 -Lens B
B 2-tens B

11 . :'Exq.q1_E

1 Noordwe8.
2 MadestËyn

samenkonst tens
17;45 Èur'.
48.00'uur.'
18. o0 uur

1?.45 :uur
18. ooi uur l

Ve]-o B
G. D. r'r.
l_en6 C ior- C2 veld , -* . .*

Donderda6 20-8-198?;

19.00 uur c.D.i,. Az -Lens ii 2
19"O0 uur G.D.L. C2 -LenE C 2

OPSTETLTNGEN

Madest eyn
Madesteyn

''
-ZÏëTdpy acEter de opstelling vàn Lans F2 achterin de Lensrevue
- voor opsteJ.lingen zie hierondei.'
- pasfot-o inleveren: I.Badrie, R.Duiinhouwert M.Partoredjo, M'de BruÍin'

],cns .1. I ,roor 15/8 en 1?/F wordt tloqr tle trainer bekend 6enaalct '
I e-ÏÏCrs: Leo van Rijn en l{ouËer Frantzen

Lens 3 2t voor 19/8: M.v.d"Ber6', .8.' Lingerr E.slierendrecht I N.Jagesari - I

EïZàEdEf,ra + 8 spelers van de 6el-ek'tie.
Leider: Jan v. d.Ber8. ',.'.

-El:- U r voor 1J/8, 1?/8 en 19/B votdt door ale tïainer bekend lgemaoJct

lËÍdËFf-Fred crene en Gilbert Steenwiik. : '; '

Lens C 2: voor
teider n.n.

2O/8 R.Mezío,ni r D.v.De1den + 10 spelers van de sel-elrtj-e

KOM Nr^./iR ïIET ESC.'JÍP TOEI?NOOI KOM N/íR HET ESC,'}tr) TOERNOOI

Kontalctpersoon ; Paul v"d.Steen tel.: 9?0154
Afb6l-1en voor ds! rÍeclstrijden bij PauI v,rd;'S
voo? 19.00 uur. In UÍterstè noocl nog op zat
vcn de j eugdkonnissie, t eI z 661114. voor avo

IïEDSTnIJDPROGni.m'lA D-E-F- junioren.

zaterdag 15-8-198?

teen uiterfijk op fri
erda6mor8en op Len6 b
ndwedstrijden tel:970

.-.': .,.'"Í
' ' samenkciiflst Léne

- -::- :

j dagavond
Íj iemand
154.

1E:

10;

3O'uur
-^ ïltr,u uur
0O uur
OO'ilir
OO uur'

Mcand.a
'1?.8-1987

19"OO uur Rlm\rv D 1

.OO uur BTC D 1

. OO uur i.DO E 1

. OO uu.r' .,1D0 F 1

D 1 -Zvlalurventoernooi

ve]-d
teí?lonrr

D 2 -zvraluvíentoernooi oclcenburéh (DZS)
E 1 -,Feyenoorè.81 (elftal) V f
Ecomblr -LaakkrztiÉtié:' .E2 (7ta:L) V 1

F2-".lljoF2 rl vt'

10. OO uur
L'ènË'
Len6
T,ens
i:eiis
f,ens

'9t45
1o: fo'9'.10
10.1o

uur
uur
uur,
uur

8
9I

I
I
1

- TJens "

- Lens
- Lens
- Leits.

D,1
t2
]\Z
r'1

I{euve]-weg/L I dero
Houtwi jk

af) zuialerpark
Zuiàérpark ' .

- . r '',:,r:
'' 18. OO uur

5u
5, tt
5-u

(7!

B

,, 17.1
:'i8. r.
. 17.1

ur
ur_:-'
ur

Lens ir 2:voor 15/8 en 2O/8 woqtlt door de _trainer bekend
EffiErtnan. Àl-Ieel op. 1J/B.z pgt ,.R. Zandstla ' M.v.d.Be

Lens 81 voor 1J/8, 1l/B etr l'i/A *orit door de trainer b
f ei-ders- : Edwin Coret en -Mohal*-:l + i.ssrouti

genaa}t
rg en N.Jagesai.-'. .

Leialer : i.rthur de Groot
ekend gernaakt ''



-)insrtag 1E-B-1982

12:0_9;+], fDo E , - s 1(7toL)

if.;nËd;; 
'tg-}:te}z

veld scheitisr. sam.komst ï;ens '

Zuiderpark 18. 15 uur

19. o0
14. o0
í5. öo
14. oo
15. O0
14.00
15. OO

n
u
u
u
u
u

.O0 uur )ieHagh
,oo" uyr Rl(.',v.]/ E

ijdas 2'1-8-1987

19
1B
19

V;'

ur
qI
ur
ur
ur
ur

Len6
Lens"ràiÀ
Lcns
Lens
Lens
!L eds

E 1( 7ta1)
E 2( Ttal-)
Tr?

F2

D1
D2

11 I

E2-
F1
F2

-G

-G
-G

-Feyeíoord 11 1

-G. D. i.. D i
-eoni ce

i).MuIder

H euvelvreg/L t dam
Ochenburch
Heuvelwe&/L I dÍ]I[

^' ' t9.1o
13.10'"' -1410
11.ro
14.1o

. 11,10
. 14.10

)
)
l)
l)

v1
v2
y2
v'l
V1
V'I
V1

uur
uur
uur
uur
uur
uur,'

r'.[UX

.:)ongèrdag.. 20 -B - 1987

.UU uur RI(I'W E

1P.oo uur iIO,D. 4 - Len6 l) ,
Bij zonderheden

(7tal-)
( TtaI)

en

t?/B en 19/8 R.stap,
. R'CherYt

( zj.e ook
.Kes-t er .

Zuiderpark 18. 15 uur

2 achterin de Lensrevue

0()6, ir.v. d.Zaf.n, L.i)eek, ïl.Daanen,
v. d.lIei jden, Y.Basdogan .1 r..'
cona. op lJ/B).

ri . Ja86o r

00
15
00

1-LensEl
eE2- Lens E J
1-LensFl

18.
17.

'' 18'.

uur
uur
uur

- ziè kopy achter de opstelling van Lens F
- 'ïoo1 opsteJ.lingen -z1e 

hieronder.
oilstellinGen: -.
l,ens l) 1

-troo:r 1J/8, 1?/8 en 1)/8 vordt door de trainer bekend 6emaakt
Leiders! Ton r s-Gravendijk en Joop Odenkirchen.

l,ens r 2'
-...=:.-.---..--.-:

,7roor.. 1J/8, 19/Bl M.Buytelaar, Iq.Cha.aibí? R.Ja6ga, §.MoIr).Zandstra.
teider l, Marco vaI ;)efden.

Lens ) Ji
vool 19/8

Lciders:

lens E.,1',,

en 21/B H.Sarendse, .".Rour jale, J.v.Eijk, 1?.Geerman,V.Gobinrl
Il.1(1oor, ]t. v.Lint, J.ouvrcrkerk, l).Verhei j, J. v. d:zanae ; -- .;

, M.?ronl(, l,l.v.Zandwijk, P.Zeemei.jerl II.llaterreus,. .,

Joop Pronk en Cor Zccracijer.

9:, l9/8'er, ]o/8 P.v.Riin, 1,. el- Haddioui, F.eI Haddiouí, G.v.Verse-
:. veldr-P.v. d.Steen, R.Otte, J.San.lifort.

p l1/B-i met Il.Stapr P.Roo6, P.v.d.Zal-m, !.Peek Y.Basdo6an. :

n,ob. v.Schaj.h en Ilobcrt Garskamp

voor .15/.

.cueen o
Lciders:

T,ens E 2: voor

,.-.' r.i i r !.,
].eider:.rterry.. v

], voor t8l8 en 2o/8

' r'l ,

f,ens .E. comb.': . voor

P.Canpos Ponce , G.En8els, 1?.Jrcobs,
i^i.Souar6, F.Tettero, J.Taloi.
(zie oolr E comb. op 15/8).

1/8. y.:laanen, Il.Chery, R.v. d.Hei jden, i1.C:uipos i)once,
R..Iacobs, ,|.Ja6gar ii.Souaré, G.Engel-s; '

R.

-9-

leider: Ferly van Kest er.



Len6 F 1: voor 1?/8 et 19/8 E

.v

LeD6 F 2: roor tJ/8 en 19/8

.Àkar, J.BIoEr J.Bui-6 r /i,.v.d.Heuvelt

.de Groot, R.Sinke.

ir.I:.kkabi, F.Kaupfraat,' R.Martei, F. eI H;aldiolíir.
P.v.d.Steen, C.de Rooyr V.Stigterr,§..Buitenhek..

r1.Setrr

KOI'Í N,i]Ji HÈT ESCr',I,F TOERNOOI- ' KOM Nit/iR HEr ESCi.I,{P TOERNOOT .

Zo ïangzaneihand ís voor de meeste jeugdleden het seiàoèn 198? / 19BB a-l_weer. i
begonnen. Voor enkele gaat dit a.s.week-end 6ebeuren.
Dit betekent veel trainen en voetballen totdat d.e elftal-Ien geforàeerd.. zijn. en
weneteen6erusthartop29au8ustuS!xetdekompetitiekunnenbe6in5r9n.
Voor het echter zover is moet,er organisatbrisch nog weI het een en a4der '
gebeurer. 9e jeugdkoeeissie id'onderbezet, niet'aIle elftal-l-en hebben al eënfeider eir hiet alle trainingsgloepen hebben op tlÍt moneít een vaste traineï.
Hieraan zul]en wij de konende tijd aI- onze aandacht moeten besteclen. lïi j ver-
wachten van de spelers dat zij proberen het voetbalBebeuren sanen.met du l+-ders en tr.ainers in goede balen te leiden zodat de j eugdkoTfise íé . zích op-A-e .

organisatorische kant kan gaan richten. Voor ju1Lie betekent tlÍt een positieve
instelling, op..tijd verzarnel-en zoal6 in de Lensrevue staat vermeLd en. afbé["Ien
a1s je niet kunt epelen, Bij de jongere jeu6d tloen we hiervoor een beroep.àp .

de ouders. Soms zijn er meerdere aktivLteiten in de week.l HeIp Uii kind 'eèn -'
beetje en etinuleer hen om optijd te gaan trainen en te gaan voetballen. :'
liriï hopen op een prettig seiZoen. .. . ' :':' ': :'- .'

Kontakt ersoon jeugdkommissie

JEUGDKOPY' IIIGEMEB.I.

Oe b"l rolt we er.

Lens E'l , E2 en Ej opgel-et . .

ri

Ook in het nieuwe oeizoen gaan rriij weer met vaste kontaktperÉoneri werken.--.
Voor de voorbereidingeperiod e is dit nog pauL v.d.Steen tèl_: g?O1r4.
vanaf donderdag 28 augustus komen de deiLnitieve nanen boven het lved6trijdr.-
progra-uÍna in.d.e Lensrevue tc Etaan. Tot die datum dus ïoor a].Ie- inforrnatiu , vra-
gen etc. bellen naar Paur vrd,steen. ook àts je niet kan voetbalLen riag, nee''
noet je even be1Ien. I{et liefEt zo sne} mogelijk. redere da5 na 'l8.oo uur nagje be11en. ' .-... 1

Trainingen.
)eze vreek zijn ook de mini-r,Jel-pen ! de opelers vqn'LJens E I,en de niet 6e6e1ec-tcerden D-junioren al-6mede de r'!-B-C- junioren begonnen net d.e tra:iningen. '. :

IIelaaE hadden Eomllige jongens d.e f,ensrevue verkeerd. gelezen zodat vorige week .

aJ- enige spel-ere voor nj-ets naar Lens toe kwarnen. Dit enthousiosne *o.arclerén..
rue zeeT. en.we.beslote4 direct om" de trainin6en.te sfarten. Op 12 augustuE ,. ..].
startte dus de woensdagnid.da8krub nadat de"jo46ens alremaal- àpgebeld waren.
Niet i-èdereen was al thuis maar.de aaino. was bes{ redeJ-ijk (dààr de tèlefoon).
0p woensdag 1p augustus spelen d.e rneeste 'elftallen ririendschappgli jke ,we.d. : 

...strijden op Lens. Daaxnaast zijn er o! 19 en 26 au6ustus ook nàg open dagcn
op Len6. ,. _:'- , r.,
De niet geselekteerd en -rr-B=c- junioien yerryachten we a.e.vrijdag r4 ""fouii.--:voor de eerste keer op de training. voer «leze eerste keer no6 àIlernaal tegelijk
omdat nog niet iedereen terug is van vakantie. Jul-LÍ-e worclen oo. fg.OO uur-._',-.
op Lens verrvacht.

In navolgin6 van d.e llini-wel-pen (f) gaan dit seizoen ook de welpen (E)
7-voetbaJ- speren,op,.een haLf,verd met aangepaste doeren. oit beiekent mind.er ï
lopen en Eeer balkontakt wat voor juJ.1.ie.naiuurl:.;t< veel 1euker is

-,,10 -



Vool de rvelpen &ie a.l- een jaar op zorn Broot veld Sespeeld hebben is dl-t weer
even vtennen. Maar geloof ons maar het vlent zeer 6nef.
De oudere jongens vornen dit jaar ons E 1 en de traíners en leiders zullen
jullie we1 heLpen. I)e spel-ers die uit d.e minits komen worden E 2 enE t.
ne teans dÍe nu bij de o?€tellingen staan wordcn Srotendeels ook de vaste
tea:us.
ï.n de voorbereiding speelt E 1 tegen Eeycnoord en Sparta no8 vrel op een Eroot
veld (11 tegen 11)omdat ,lotterdan no6 niet over is Be6o'an op 7 tegen 7.

IIEBBEN JULIÏE ZE IIEi?KEN' ?

Ilebben julLie ze herkend de Lens-pupillenr Barry'01ot hoorn, Patríck 3o6chr
Mario de Britor ser6e Moesma-n, Ua]-tcr van Diemenr Eans Verheij en Tecl l{ein6,
die de 1ezer6 van het nieuwe K.N.V,B.-ma8azine Voetba-l- op blaclzijde 60
Lachend en uitdagend aankijken? ïlij wel, vanzelfsprekend. Kijk er d.at magazÍIe
maar op na, dat iedereen als K.N.V.B.-J-id vorige week gratis thuis ontvin6.
Overigens stond diezel-fde foto een week eerder ook al in VoetbaL Totaal-r het
It.N.V.B. bl-ad voor kaderleclcn, evenals een antlere foto van het zomerkamp in
Zeist begin juLi, wnarop we nog een Len6-pupi1 ontdekten te weten Dennis
Zandstra. i,I xcet al blijkt uit die fotot 6 tlat onze pupillen(welpen en mini-
vlelpen) het in Zeist Tenze naar hun zin hebben gchad, macr de.t vristen r,ve a-l-

uit hun enthouoiaste verhalen.

OPEN VOETB.IJMIDD,'.GE§ I{OENSDI.G 19 tr.I 26 I",UGU§TUS'

Even11s ..vori6 seizoen houd.en rve ook aan het begin van dit seizoen lveer twee
open-voetbalnitlda6en waarop eJJce jeugdige voetbel--enthousiast, d-ie no6 niet
o! Lens zit, vanaf I jaar tot 12 jaar, van harte rveLkom is.
I(ennen julIie bij je 1n de straat ín dc buurt of op schooJ- nog jongens die
van voetbal- houden, maar nog niet op een club zitten, stuur ze d.an woensdag-
-nidda6 19 augustus en/of 26 augustus naar het [,ens-veld. !ïe be6innen om -.
trvee uur (14.00 uur) en het duurt tot hal.f vier. Na afloop krij6en al-Ie
jongens limonade en patat frites.
Tony Vierling hebben we vreer bereid gevond.en 2OOO fol-d.ers voor ons te drukken.
Deze gaan vre op naandag'/dins clag a.s. op a].le basisscholen rond ons veld uit-
de1en. lÏe hopen natuurlijk een beetje op een zelfde 6ucce6 a]-s vorig seizoen
(lO nieuvre leden) .

11
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"UNTCORï DÀRTS'! sàonsor 'LenS 
i,

r4et..Dhr. Boe1. dlrecteur van'Itnlcofn Darts \?derlanri, .heeft- het BeÈtuur van
LenS een overeenkotrst afgesloten voor vöorlontq I iaar orn als hoofdsnonsor
van Í,ens oD te treden. (rnet een ontle voor n6ct I jaar)
Tl jdens het Escamotoernoo{, het afqeloDen '^ree,(-enà, ..sneelrle het . (voorloolge)
eerste team van Lens.in een zéér fraale nieuve outflt. ": . ;" .'

en

an-
n

rhr
q
rjd

Fotograaf Lou de Boer legile è.e.a, on do cÍovoell(Iè Dlaat vast. :

LenS speeléle in haaJi nieu\.re tenue eèn oerfekte r,iédstrtitl teqën tr. C.-S : ;qaarin vooral voor ile rgst c1.? nodige ni j len on het "vi. j andlàe" hord r+erd
afgevuurd. Alleen 'in ria "na-beurt,' miste i,enS ct_e iui.ste. richÈ.tnq. -l
"!et d-' stu?n van "untcorn Darts't hoont het Bèstuur =n ulteràard o6k heer
Lens op een ui ts tekend' sei zoen. Dhr. Bo,ei ',rerterrjd tl:ourvons ook qrote ài
nen ta hebben mèt het-"snookeren" in Nedertrand. rran<Jaar wel.llcht ook zljgrotë.beIangstelling vooï do no. l0 van LenS, Theo Dikslra.
''íe zijn ervan overtutgd, cat het ï?lrna gàat Jr].ikk,ari tusàen:Leils en rlnlco
een ècht mil joenen concern in Engelanc en in ;\jederlaníi !.nootschar.ig. hez I
de marl'-t te v.ero"/eren. Het dartqn en sncrokeren staan in ons rand nóg artin de klnders choenen. Daarom zijn r.re er bl j2ond.er-trois-or:, dat-.unróbrnmet L,enS in zee is.gegaan orn. daarmee. (nïtèr6 beknndheid,te-krl,lgen. -

lle zijn er helllg van cvertuLgd, dàt'rvi j, ze vra,r dat -bc::Jeft zei<er-nÍet
zurlen- +.èleurste I len-. - Lerrs zal mef un-i.cou::- hoge. ooen. gaan gooi.en- r ^i:. +o

Het Bestuur.
i

A. s ' zaterdag zal! og de- "veJ-den'.varrBs c aihö .1 het ge' *z..raiur,rerrtoer,:aoóÉ 
.-'- Eseam---rrgrderT.rrsste. 1d.. i

_,.1?.D--F9?r31ool dat gerane:ttl jk Í.rordt'-geor.ïIarrts€srÍ1-doo:r-.i,edeí- va!-i!!Tz-Íilroen--
-.- ;'i1!- '58, spoo:rrrykÍ vcs en LENS en riaaraan ong€\reer 7q E, p en mels.jesi;"'il+''---zu.Llen-*d=reLrcnen - 'T=;rerts*J-+ -dtfe€n -toernpol -lnpf -.+aa -:besiergntngÍroA; een

'rgoeil doaI". AIIg- opbranss-ten voorMoeJende utt ritt- toeirnoof ÍfLrèdÉt-i.+-g?ldae-dërlteails, en#9aiÉlerrr-ÍrÍogirannxarLiad.-eh-steunhoilrenald-jà.t'rrr11ón -

als 
- 
gË!#oo!l-l-i k. -I,JËer.. +4yt--9<,ede'-kcmeo.-aan 'dë zr,ia-luwén ,IelicÍd ql( LleJ+et-orreer--

de91 .y1n het .Hnses 
Boartsr:tr Eondr:,- vraarvoor-gb't arm--r,ro:r'riea J.r,gei"ni+a 

-.roor
geb.and.l.caota -klo<1ererl". " , : ':.'',. '"i'
Laukë l:f j.l.corlstigheid 1s -ciat-1n 1987 voor--da''25e rcaal-tr -rls'af +eltrrrr--r+eÈ- -
HEag'-van -de- -K.lq.\I.B. een- Zw.'a.Lur.rqi:.Èuèrrioo L r+orét gesr:ee-Id.. .: ' .' l

- rn- ite-6G*er j arsn stonden- deze tocruooLèn bekèirt1-els -lretlpoÉo-toG.rnod+-en-.i:et Pa llierck-toernool. . :

T3Ít-bshoeve'lrar'-dtt,toernooi.ÍrorèE';eï ook. een gteunbonnenalrtle-,gattoo.a.".,
Er zi jn :st€unbo'Éen.É | t,- te vcpkrl jgen, nraar:oïr rnoole nrl jzen zl jn të

--!r.Írmen^*De hoofrrrrtJs .i5', een..-dames- oÍ'herenflets- ,.. .,.

"'22 au

-ïn Ballota gè.
2369 Fi' ei'sadai.out.,. a

tel. 299320.
2370_ D. *Lamers, C jun,

,r-tè.]..9it2393"

stus a. s . Zl.ralur^rentoernooi .gs caïr) .
<-.- t--'- -

Ií1 J :ln;ken--u.. ook:eroo'-attènt, .. dat. ierler.eàn _d1e atbrd aàentréegejtil verschulcllgii--Is . De entréeprl js .iroor ío}oaévoor kLnde.rerrf o, 50. : -- ' ' ' 'l
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rrocooqDc00000000000000000D " " 

t.; ';I or.ri'crem, 3"..,
oococoooo?ooooomooooooooc _._

' ons comtrlex lretreedtr
senen bedraacÍt,f , l,-,
.' . .' -:- .,..... . --;)-'

i:----

jun, 25i 479', "t+'16

- - .. . lj".\- ,': -

., .| ...,ï.ï, it;, ri. .Èf ;'rrt- 
i

<!èns téde-.? 40 , -2543.-TZ Den iHag - .... , .
, :!
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.t I

- -)+--



, ?,37,iir,.IIrk?glu., il.iun, 13
' ''ljr. ;5f,2J{.
2372 v!. Ëut, Cjun, 1I0675;

" .:.1 tel-:" 235132
2373 B ..:{r. v. "Hi j kooo, zaa1,

tel.079-211802.
2 3? 4 È- ..di:n II,-; rto9, qezo, 2

. x . r:.11.Èji.r, 677ssr'.'

' wi'iziqinq lidnaats chan.

2L6B
2Lq3,
r103.

t)?-77 , Gasseltrzs tr.aat I0I ' ?545 \tJ Den r{aaÍ'
-:: t - 

.

:».Bt'tiïrtàns Èaa-t 23n, 255r'Í'.rE rJen 'laagr

231053, Alferbos' 97, '?715 -TE. Zoc-termè,er, " '.;
40356, Ài,1 Den Haag,3qBD , -254;.

::'1

J .':, trLt,Zns
À.Jianun *
B,.',.3t{ain -

gcza-ZaaI
'S,;23 .

:dS

Àdreswi i z ilq lhogn:. "I '- ' rl ';;Èt'1,"
i

2366 S. +". . 3lank, sezo Hcgezljdo I0o 2543 xi Den L{aac, -: '
]-O, 2543 YT. Den Haa.q.

S teen

1 ... r '.\ !

2167 AilLcr,.Gor,l.ssen, -Sezo. I{2gpzi j rle

. 
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' 
' ','

:. Bar.Dstelli ng ; _I, ''
BBBBBBBBBBBBBBBRBBBBBBBBBBBBEBB r! . -'. : '.

r, :

."Z.Ateídaq morgren 22'8 z Hcrman Lentihg ;': 'r'-
...,,.,", i. - Nlr:s'je en Leo l(olenaar.
' s ml ddags i Car ll,f ters ' 

-ïlarrv Dou\'r

- -. r: l,Iar1èen en l1arl an v. r1.

I

Slulteh
Z ondà§morgen

's.m!QQpge.'..
SIÉi.ten . 

'.

: An en G,:rard v. d . S tèen
: Tinus Z ilfhrut.

; An en Gerard.v.d. Steen
: Herman Lenting.

23-B

.1
eveíiuóöriait"tt=n bij René v.d.' steenl TeL: 455434' r"' ' ::'I
-'--..-.:.,t r r -_'i' .;,t 'i-'

LENS ,è; ]iàt Èskamn-riitre toërnoói.._=
Oe eerste echte.-kr-lchtmetÍng voor dc zondaq À-selc:ktle heeft. afoelonen i ".:

donderdag Dllatsqevonden tiiil,Ens h,.:t iaarliikse ,Xskarnn-rlltre Tnernooi.'r :.r
onhderdag al',sDee1d!è het twe:)de terÈn I'CS Èn s?eeLdè i.n de strornanCe regen
me:- 2-2 àelijk', !ti)t strafschonoen nemen lien- (uiteraard) ver:keerd af zodat
LENS 2 in. de,,.ve r1íè zers\reds tri.'i rt uitktrarn tesen 17Ios. LE\s haaldP,'vel:schrik-
kr:Iijk u.it en rron.'met 6-I. ,I{innaar. van hr:t. tÍrërnooi van rle ,rcserv(2elf talIen
vrÈrd VCS. dat met 6-0.'vr,:n van. II"ISH. .. ., . r'' ., ' " | ,- : .l

Het eerste stàrtt'a vri jdaaavond nnlt tc.Íen \7C5. Tn eën van bei<le kanten ;' -'

rrrinar-ËóË vó.6-tbal $rerd h'et ulteindeltjh.2-? lt>el.de LEI{S -doalnunten krvamr:n
.oo. naaÍí 'vàà r.larco van DelCen) , ''{et' f rI s, aanvallend, voetbal r'rer<l 1/CS- ^nrier' óruf.- q;Zbt::651-"1. resultaat eèn vrii vro'tr.Íe 2-0 iroàrsnrong. -rràgi .v."t.'99'

. rust iyist lrCS .2chter gelijk te rnalcèn. ala rust \ías .Ï.ENq moeqestrdden;'oók
aI c.mdot., het laatste . half uur Ín.?t tic:n rnan oesneeld. mcest '.'or«lt>n,. en het
óas'.onveimijdelijk àai vcs on geliike ho.qtè kl1r.o* 

'(ei.taotand 2-2i - c?k
hler Ieverde hi:t strafscboroen nerni;n onolzerknmol i jke nroblemen vocr'Ce. i,n.
een hieur,r tenue r^"Íestok,an (rfr,tteCqtt-ilarts ) Lut§.S-era.
lrl d(> verrlezersr,rèds trii d trof LENS het dóör ]{lisH vr':rsl-aot:n \zICS .'.-Zond(.?r
Arnc-Overgaurv, Rlchard v.d, Hoèk, Ton 's-Gr.evendi.'ik r:n Frerl 9na lreek LEN'S

binnen tvrintlg ninuten tegen'èàn 2-0 achterstclnd .ecen.

Door ln <Ie tr^reede helft nàó 4Ivlttuneer te sr,èl-en ,,re-rr] eerst Íloor..Thea '.
tlikstia '2n tl-en minutcn 1d3,ffrinpr An(irè Kui.ner een Sleltike stand..on het -'
b-órd gebracht. Even lat:r hafr i..zJos í)chtk2r r.[ror .ren rTaor.iDrond liaarna Rohert
v.d. .Zl"ran knan c,le r:l nds tand"(€4.3 ) tr.rlaal.ie. En ja, ctrafsch2nnen nepen'Cus..
Enf i.n, ielqs "r;r,1 dus vierde. t j-1,:t vo.,roI tn clo vredstri jd l6gsn ries,I rrertion-
de soel 'geef.t echter: alle red,:n vocr oDti.misme. rlet sDeI i s, Pi sichi.en eèn

,. beet"je' oDDortunis ti s ch, rna.:r,'het nul)11,ek ziet ui teraard qraac, aanvall.enrl
z tn r.renkr?n bed,iend.

- Z-
,.voetbal -en het r,:ordt oo



.1.L'L-a:-tt-.:t-.d*-al.-bstrefe-gaa1-+re. eeï.ïlíar.lk q,)l zeqp- +pqÉiröet , r_-_:..-

De f inale -waÍr-h€fEstzfirrrytfre.-+.jsrrÍooi r{erd qer,ronnen-door- rTas dat- EU*rs.rIj_}-}
knaP met 3- 2 vers loeg. -.-i- .

Jchn v.d. Lubbe, Technisch rCoördi.nator.
lla- -het beëindlgen van zíjn aktieve rooohaan a.Is trarner, heeÍt ilohn v. d..Lubbc e.n geheer nieur.:,= iunkti,: bÍj LENS o"nvàirà"oiË ,".!iIàà" gaat hi.j.zichverdienstelijk maken.als Technis"f, -Ci8ràin.tor. 

OD1èttende Í-,ENS_ers hebbeiiitohn at vere uren bij_tratnin.en en oreà"tiiiàè" fi;;;;-;Igcn. Het besruurbeooqt met Dhr. v.d. Lur:be ars T.c. het renóenr:nt t,a-vertrÀó;;'";-";;;;-'d.: jeugdooletclngen'en ddarmere trnnen"'àen drletàl , jaren ,r,rrtt.f suc.ces tèkunnen boeken. r,r.À.!{. het bestuur ts er a:.i,es-àà" ;ói"i"i"ilàt voeular hti
ITNS ?p een. zo hoog mogeri jk nlveau t,r-brnng"n. De niour.,e a.c. zar zr.ch .binnen het jr:ugdgebeuren bózig houden r.àt opteríring en beqeietdincÍ van dejeugdtrainers (Techn. staf .) Í" rret-"e"iorr:n-geheuren heefr ;i;:";J;'1"ï.Lubbe een adviserende raak. sveneen" ,^i rrii .iqÀnis^tàir""r, iràir.'".rriàrr_1ten t.b,v. ae s,ar'eÉtles blj.ae jeuga- Jà zoíeraat--;r;;-à#aàiàieàïi"à.""Een ul.tgebretde raakomscrrrílvtn{-ië lreiÈrtjq,rÀ"i",rií-'rràI i.=t,ror.

.Het Bestuui. , . ,

Vers Ia tràíningsweekend za terdaqs enlorÈnselektieln riLEurg. on 15 en 16 èugus tus i.r
Subtltel: Í,rle are blue, vre are vhite, r^re are . .'ity naE1te tt
§adat'de eehste drie trainl,nq.s\.reken achter de natte, ruí vraren hebhen .r+l ja]s vooilöníg eerste hoogtepunt in het seizoen B 7:8 8 genoten.van- een.(Ie-s iaagd . traln lngsr.reekend in het filbur ose. ,ÈMet- 2 0 oer'àonen verÈröliken wi l zaterílagochten naar hr;t IBli:hotèl.. a Iwa.àrvij om 12.00 uu'r arriveerden fn het.hotel bl,eek rre eerste .meevallerr ..n. 1.1 . rr. v. de gereserveerde triD Ie-rooms kréoèn ryl i doutr le-rooms (ui,teraardtegèri - de Íooraf overéencÍekorn en verqloedtnq) .De kam,ars rsaren nerfekt i nge-richt met k. t.v. en li gbad. Dn 12. 30 uur zl n vrÍ,j g<zzamenll,it . paqr de trai.-nings accomo datie' geieden en van 13.00 tot 15.00' uur, vol6rCe. ,een "lighte traÍ-ning. De stemml4g zat er ,op dat moment aI qood i n, mede ten ÍTovoLge van'hetaafiqe'némè zomèrsrcer t s-Avonds hebben rg{ j nrirna Tcseten bl j ISJ rtakl ,i ;. aI-vraar één van de aanwez tge, snelers bli jk qa^f van. een ar.''te socialo. bè.r^loaen-heid d.oor zl jn overhemd af te staan aan een medet^lerker rran .het Deqer. dèsHr:1Ls', <lie overibens zonder het overhemr-t doch net eei.r hehoorll j!. aan.'evuldekoLLek tebus z i-j n,kro.egentocht .vervolcrde ; Het hrrondnron raÍma hnod .verilèr .rle,mogelt jkhéirt,' tot het bezoeken van oLaatsell )ke bezlensr^narrliahèCep en hl er1s dan. ock 1n grote. mate gr2,bfuik van oemaakt. Dat Brabantse nachten nogsteeds Lane zijn 1s gedurende het bezóek aan TÍIbUf,rr tsggl' eens aeblekeh;. ,.:Echter, het soreekwoo rd " I S{aVOnrr.S egn mAn, I s-mCrrïèns een "m-an" 'l s zeitèivan toepa sinq-,oo aIIe sneLers + hegeleÍrlers rl.ie het ireoke RC hehbeii meege-maakt.. Op. zondaàochtend rqord cm 9.00 uur de reveille aeblazen rloor n:ai treHenk en .om 9 :.30 uÉr s ohten r,ti i. in , Looonas rondom ,,de Blaak.,

l

,; alwaar éénvan dr: spëIeis sDontaan eni<I overgewÍcht k.rljtr aàkte r,rAarna h.ijn 2t'in woll.heel wat cogervekie r veïvoIgdè: '|{a afLoon: ven I Ce ze rluurloon rqas 'l ieCereen;"weer het mannet je en.werri r, nàclàt raén lerler z r,ch had onàsfr'{.1, ' het .ontbi-j

l

vcrs.lonCen.: t.sltr[iddags. za9en r,rli een slechte t1l1Ierq IÍ Eeyenoord. De r,ran-ïrrestatie van genoemde ereriivl s ionis ten ontlokte één onzer rle cÍeCenl<.rrra a r<l i. grcultspraak s,t Dte' ÍJastèn vreten we ook op,'. Ik hOoD rrat 
'.^ri i 1aa ts toena emd.ekreet kcmend sëi zoen rege Inàt1 g ln Ce knmDe tl.tJ.e zullen oaan waarmekenwwardoor de zate van LenS een treh-'n

.,1
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Í
,'rOr ti es .

- Gehoorrl langs c1!, Ii.in. vöàr -<re sLrafscàonnenseriè tcqsn ..\lCS : .lt-c1ukft[q
is Ton I s-Gravendi jl( net gor.risselC" .

- r/ervo1ÍIens schcrten ?'larcc rran ,DoIden, .l-ntr.ré
telo3s mis. t

- fon doot It tenninstc ,oq snc"iacul. i'f , 
i'

- Hot 1s rJan ook te hónen .dat.'gli . af s
nèt het^bestuur van LenS in'sIÉqcn"
nUblfiatle van rle Len$ nieuvrtics.

- Vocrzitter.Àd Core.t rekende d,c re,laktir.) vcnÍ rlat znr,rcl, het' ttreoÀo àIs'
.het eerstc het pskamp=Taiernooi ha.d<1on crel.tönnen. ' :,

- .ttel,enaàl ,lrebbcn '.le h,zt. ntet hJ,rreDen; llaar hrzt harr te na,llen net doelnun-
, ten na de rust die d,acr naari binnen trelikenriè li nk-sbui tensr-,ef ers in de
rechtcr, hoek vrerCen nes coord.

-. Die cleelounton .telden' dan Ctihbel- en aLs hct rlan 'oo!c noq hoven de trtrJ.ntl r:l'graden nras óa.n LevèrCo Co.snelér met' Íre hcst 21ttèncho,6r:oek ( leo van'r"{"in)
àri r]e r.reest zr^,etenrle sseLer (.Ànrlií: Kuióer)'nórÍ r.'der ceirs extra ounten on.

- Da.ar kan hct ÀJ)- tcernorl. -n.,; r..,at van Ieren. '' - ' r'-, f ;. ' I

- À-d Cnret. rr'as ooli nog ,cDgetoqen, over het foi.t dàt hf i 
- in Èiuisel hot het

.: llballgt je-balIetj e" f . 250,= had gegronnen. ' iit - r: (í' -" ':i .

- I.Ias nlet-,zo rnoelfijk vol.rens À.-'1, rrant ze sDeelden hét <]aaÈ roèt, b lor(fazcn.
- Jan Zuitenf.i jk en Íarqrar:et van ilor. Zouivon íeïOh 'e'llcaar ón 4,r s ent"ólnbér a.s.

hun ja-vloorC. t)èze trourdèrii zal- orn 12. 30 uur nlaatsvi uclcn 1n het stad-
huis aan dó;'Grocn:narlct te 's-Gravenhacc.
De receDtie.wordt van 18. D0- - .19 " 30 .uur 'rlehouden in restauran t-i.;1Dc... r'li Id-

.hcefl1,'Èrieritly,temaÍfeq'5,.,i-dravenha.je.:1]
- Het rcfl,/B bestuur verkiest de Telcqrraaf aI.; krant nulrncr één om' hun nieut,r-

t jes. te .ryoqgn'pgbliceren.' ' ,'?tt - i I :i I ''

l(r.riner èn

rcÀactJ c er, In de
o:r.r. .\et al leonroch t

-:.. ,'

' .i...:.'
mhec Dil<stra krach-

ondo rhande l- ln cËn
te ver[rri. 'i ocn vo',]?

- Be Ia a ts te j.aron was het
crdiï B-solectie near de

-.Dlt iaSr Je'echtir iets
- :.va, Có'.cvórstaD 'van lrno

in een soÍk§plin tc rn i cu.,r
-rr E r z'à1 'rtoch . geeí snrafe
- Sonmi.'è ,'snoLors zi jn rv"e 1

: -' .-'\4arc'eL {:l_sen,- ja ,,le '.t u. wèz1(Jlroacr.-'' .-
- O+'ró,ien?'..i'.! :r :à a .:::'

.: ... . ..- l.JaarscnIlnJ-I-lK 21t n]--l n
r '- pon-zaterd?4 .oin zeraó' vris
- '{a.. hórén'Ze\Sei h,2dft hi
'. voor con 'ooch goal':èir a1

'"'f ''.) r:i'' ' "- ' -'i

r.,ichttirstàf]dtie. ':i \' "1 I'

.«ebruike.ijk. {?t een aantal .snolers. van, ,lo seni-
n -sclèctle overíln.Ien. - , -.t j; qJ' . /t., - .

onmcrkelijks. .' I - i.. i-..i . ...r:!rr. r. ... "-rr. ,
overqlau\,,naar do "-sclcctie, is l.rno..cÍes lnn-a l.eerd

ilin van hct,rvc.Íkonen \ran sirel-ers ,ui.Èr Ce..E'-selectlr

it het reddcticteam, -schíttcrë vanavond - donr af-

' -Í- rr :'ts it"i-4'i '' 'u iio.I na , te 
, 
d_cnlcen . 

nvcr de kan.sgn. {{e hr.i, a-fgelor-
t te h<:lnen: . ;,.,- .. . ,.. , -:s : Jí..",J,,...:".íij kans .ctcizÍen orn.l-n één r,rcés tJ:1i íl_.. èen raantal keer

--: '.r' I

:j i ' ,.,', .'t - .''Í -,.i" '' :.' :i"; ;' rr5r5-l :'-^i-'-'
.."" ,, .,*,'- r' -'-' : " :.r:" i:(':' .tl 1i "':11"r'"'

zit, wor<it dcze week, Ce iricuirè lièËti.íEÈa1Iat iË'-
heeft'voor Lèns een fàritabfl§chc -dneh.inos'rerl- '.'

-'laaíJs sterrcnteam. ncze tíeílstri jd :zà1'bc;1n .ok-
rt óaar zo qaun, noqeti jk:ncài ",í.t. 

-'. 'J' "'' r'-

ns. zi.in -bciie' at.traktióve 1.re.ds trl jíicn'te oïÀant-.
ic fsestell jl;. in ,qobruik te neman : r, r' j r i'-
nu 'rdoer- lichtenÍ1 hii en" rlaar:kuirÉen 'nre mct ziin

J. r'..: '. .li '."1,-' i1 '.' L':'
. Hot.Bostuur. ..,

À_Is , aIIesl -nu ccns
ge"laatst..John y.
strtjd Í;ercsÍcl-d te
tober pI.aats. vinde
Ool< ;1n6-1.3a3 . " staken
soren örn de .Ii chti.

a_ : r''.

ccht meo
d, Lubbe
Íjon een
n..Il hoo
".. bij Le
nstalLat

íÍ.." '.1..j lr,. :"^ :r. i

.ti,.',.: ' ..'t ': i.

vo:z'Ii'r,iq staàt,Cc boel cr
aI1on .hijzonder trots on z

.r_- Lr'í,,,-,,"' : _,. 
,

Entrce LE}{S verf re.aiír.
van het nieur,ro loket, (rrat een jutrceltje) en hc2t o)-N6 de inoebruikn.rme. :,

4



Itna'.,;r(.n ,íc'.:r dc :;ï:ccnte van dc toccÍansooort, zult u ntl ool< oen t'lelkoms-
woo;C aantref fen, als u het .T,ènq comn'Iex hezoékt. 'Eroe-T-,anceli Poter Pier9t
(L.L.L. ) heoft con fraai borrl ontr+ornen, v.raarbi j ons rre tekst 'r I'ïelkom hl j
LENS" 'bijzonder aansnreÈkt. liÓlllcht dat u zich.nu n6q moor thuis .\'oo1t aan
de Hengelclaan. In ie<ler rleva1 kunnen we trots' zii n o'i d.lé L.:nS-ers , die :

zelfs àan de entree l:ii tenS een extra di.mensl-e hehben deFel.rén-
Een. goeil begin bij LenS aI het halvo vrerk?
Ito.gmàals coÉ onzo-dank aan allc vrijrullllgers, die LeíS de afeelopen maan-
den van oen vers jasje h,:bhen voorzien. I^trat e.r allemaal gedaan is en l{,at
er nog gaat gebcuien....II! gorfckt mcns ! §ta'cr íeruÈt eens bij sti!-,
r+ant hot ls Ce moeite rvaard.

Hct Bestuur.
LENS -LENTE - LOOP

l{i in r'ïí1oó1" .

De rrlnnaar van Ce L.L.L., Frits BouCet^rl j n is inml.tldols toruq ult het son-
nlge zuld.on van Frankrtjk, ',,raa 

r hi j te oast- rE45 hi j Pt@t'Burchouqrt. ' ' "

Eoi uitgebreid verslaq irierover voi«t za sDoedl.J noqoliik. :'Ioq altijd ltgqen
or de nàdl,'e fotors tc wachten on do hciden, dic of nn de 4 óf <1e I4 km.
in Ce strljd zljn (-Jetrees t. ool< zljn er noq enkole foto's rran de ieuotlloon
nog steeds niet-afgehaald. À.u.3. zo snel r,noqelijk roqelcn met.rrans v.Dijk
Of anrlere bestuursleden. P.eed.S nu aI zijn Cr vCr.IevorrlordO nlannen vOOr
vclgend. selzoen. U hoort'<-raar sooodi.g moer ovor.

r. v. r)ijk

Het :'SOiZCGn" iS rueer beqOnnCn met ziin veIG voarl:es choUt.llnrrCn, afr'rOel nQGn

en ultsnraken en meer va.n dat octloo. .ALs 'le krant of Raclio/Tv zenCti'jd
rnaàr vol komt, det is cle oogave aan de heren ,ÏoUrnallsten Gn \roÖr de ro-st
zlen ze het maar I I Zo zelLtcn zc mcnscn on voetstul.lasn r-1ie rlaar nie t c;ens
oD thuishorcn. Ja, ecn I.lool mag ncn hebbon b.v. ats er ón Hílversum 3 een
zangcr zo ontroercnd kan zinr:en Cat mcn zijn GrootflecCars thGenot ui t ziin
hanrlen laat va]lgn, daar hab Ik nncl vrcCr; mee, naar je no.jt ze nl.et qaan vcr-
af r.oclen , als of 2i j de Ílrcrelíl krtnnitn vcrbetclron terrui. i 1 rle ncliti c|f er
ai mocite rnso hebbén. z,) qol( ln dc snhrt. !{ij hobhGn natuurtalÉnten, maar
een anCer tralnt en oefcnó zlc\ tttezenloos, aI ts het resultaat van aI hUn
lnsnannlngen nihil, rnaar jc kunt on rlte fiÍur;.n bout^ren t.tant ze willen taat
cn- hebben er nIezl=r in, als...-ze laar vcr'bctcrinq:n ln zl,cn ! l/elen konen
heï-C dure ''schocncn" mct een naam cro- tran een zg. "stcrvoetballcr", daarmcc
kan jc nog niet qoed voetballen want jgg henen staan cr in en Cic moetcn
het doen. en. ocn coqrl stcl hcrsens I ! llan zaL hct r.lc I qaan. Hooftlzaak is in
do SDort, doc lcts; doc mcc cn kijk nict om ie hoenralsof hii 5"'1sr 15 r.lan
ji j, rrrant 'rlat zl jn oók maar cen stel krukken. 'lu zult u zlch n'isschien af-
vralien of tk geen Ic.rool- heb. Ja, zeker aI loon lk er nlet mee te .konnr ml-s-
schien ls het wef 'een keener ! !

. F.
s s s s s ssss.s sss s s ssss sss sí;ssssI Senioran Znncr ag.,S
ssssssssssssssssssssssssss
Proc, ramma Zon<l.aq 23 auqustus 1987.

.uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Excels lor
Exce 1s i.or
Lsns 3
Lens 4
Lons 5
R.V. C. 4
R.V. C. 5
Leris Í]

- Lens 1

- Lcns, 2
- Excelsior '20 3

-D\7rt?
- VtrC toernool
- Lens 6

- LCDS /
- Excelslor ' 20 4

,.! 2
\.7 3

L . Eel1er
P . DeveIi n.Í

L4
t2
11
1I
t0
IO
t2
I3

00
00
00
00
00
00
00
00

t20 It20 2
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Tcrreinen:
Excc Ls ior
p. rz. c.
v.u"c. i

lrl iis r]ao 2 5 aucus tuii 19 87 .' ' ; " 
),

120 : S':.rtnark Theurl:.?c
:. ,Snortnark Prinscs .Ircné
! Snort''ral.''!<:.," He-t :(Icl-n,gí Loo"' t,.!

s chi. odam
Schaa.nreg ei. iswiik r .,

a. , ; r :: Èf

18. 30 uur
19.00 uur
19.00 uur
vloe n.s C a.Í 2

celeiitris
Lons 3
Lcns 4 -

6 aucustus 19 37.

''l Lèns t
--.i-7. C. i ,'3
r-' v. e'. s:

.' (hekbr)
i'\r7. í. !. II.'':..I1; Càrnellssen

'?..J..'Zonnevel:d.r ;r ;" ,, i , 7

t
4

- Flxccls I óri "\r "2'

- Lcns I
.-- Lens . 2 _i ".
beqin'cnmiétltiè i ):

19.00 uur
VriiC.aq 28

LcnE 2

aucus tus rc É7.

19,00 uur
19,r.oC) uur. ; .;

Schcvenincfen I
Ílchev:ninrl:n.2

^* L:ns 3 '- 'De'Ift 2
,,,lens-5

.. i. \/rcdenburch' 7
Lens I .'
Schipluiden 3

Zonderr 30 au Ëtus r937.
rr.00

.,r2,00.I1.00
r0.00
r3. 00
r.1" C0

uur
uur
uur
uur.I
uur
uur

r-r
: G.D.^". 3

- .Lens ..4 , . .

-. Kranenburil
': , ITOnS Q
- ï.Ii the:lnus 6 - 

,

- Lens I

",, 1-
('rrien4s ch. ). '

Uitsla-qen Vr1 Caq I4-.9-87.
Làns 2
Lcns . 2

-, v. c. s.
- v. c. s.

I 2-2
2-2' i.

,rJl ts lagon ' zóní]ag I6-8-87.
rla'ns l '' ' - vios
Lens i " '-'\rios
D.I.l.O 3 '-'-Leni
D.-'."LO. 4' - Ëons
aÍ.iuw-2'.rartl 'Lons

'' alauwr z'rrart- Lcns
'" B Ia ur,r- Zvr.-r r t- Lchs

saóonsteiltnq iois 5 t/ ni B' seizóèn' 1987/I988.
,g!- 5 (afschri jv:rr I>.i i 'dtm Kounrenhoven teI.- 2998.55)

3..3 .

6-r
7.-')
r-2 ',,

I- IO
L0-2 '

4-3 '

I
2

4
5
6
a ! a 1',-

4. " fi,

" i- :. Res i 2e klasse ,,f. lC.?O) . . :.
. -. F.SchUurme.n (22I7), J.Colna

- : -i i, (2246) ,. F.pisselrlorn (0lI-B) ,
H.Bertens* (0037) ,., J.v. rl.Enrlc ( I33I)
P. v. d. Steon (0510).

(0f 071 , rf . K^urvenhov.n
C.snnclstra. (1536) 

', - P. Schrrlten (049I)",

(OSoi),'r.v.K<:stel
c. Kemne-rmàn (027X)
r..schi-i f (I238)..,
-, r -t ,. . .-*

LENS 6 ( af s chr:i j v::n bli G.Dui\resteyn OIBgI-I7943)
zs. 2e klasse D (415)
.Billerbeíik (0039) , C.Duivesteyn (0r30) , ':c.Gaosen '(0947)',

II5il), s.Roza-na (r652) , ,-r.Verhar3ndse (0555), J-. HeytÍng
.d. VeLle (,..), P'.den Hortog.

R

(

P .::Ieyile.n
(202e1 , a

],ENS 7 (afschrijven bij H,Limmela,raan 0t74?--7L34)
Res. 2e klasse C (4IS). . .'i'.. ... ,:.',. - -.-:.i.-ir.. . " ,"' "

tr.suikerbuik (2063), J.v-.d.San<-re (f 532),, L.v.Bnxtel (I629), L.
lich (I590), Ír'l.cls Knest 'Ïf e Sf ),Q..rr.r'Icorf (0396), :l{ - Rlr"mel zrraan
H.stravcn (r4Í17), D.:lo1t- (1942) , P.Honselaar (1855), P.. GJ.!nheïI.

",.,
Entl-
(o 44
(085

' ' :'"' 
11' Bogaarrl t

L,ENS I (afschrijvon h
Res. 2c k-lassc
À.Kuyners ( 173

( I79B), l{.v.d
Xuyners (1I37)

(2326)...', '
, ' iÍ Í;

i.i r,.r/erkijk 454972) :.-. 1* (4.22) . .- : .;.... r.'.
5), R.Keus (1854), "{.Keus (22131 , E.Pceters.-.( 1244) ,
1745) , J. i.Ti.ttinc! (0605) , L.r/erkj.ik '( I679) , .r.,'luizi no
. :(Iey (L7331 , S.íre llenny (L664), '!.ae Groot (2254),
, R. ztjlstra (2.214), J.i{asserna-n (0953) .

. -6-

;"1 .,'l



Sr:Ien C2 E3 en F2 cit sei zoon zcnder 1ai.rler? 1:l3cn toch
Cnacr rlc " koo,, l,J lugrl5o,; .eleldinq'' trrlft u rrer4-:ron trl i de i r:uarl-konv eFf ns tukj e ,van de ,,JouqCkoÍrL'r i.ssie aa.n , uaar.ln 'vii orn als kenlrll ssie aclulrki rr ''ri j-zen met het 'fcit dat dtt .sel 

zoen vooraI zovcL scfectle-s onl.or:en here i.r zi inorn a'ls - i euqd. tta i ner 'i:urldleicter of vasta arensrechtcr al-tief tÉ zi jn voordoLenS j eur:4 . Toch zi tten r,ro nog m.?t een he.rele j.rlinnsr roh leem. 'Het tcj fnr-rn:ren C2-clftal en het E3- en E3- zevcntal staan nno zonder vclstc leidar.Velen he!:beh r;re 'rccf-s nersoonli jk !:ener.rerd" I'naa_r nam3n. hobhen r4e nócr nÍet kun_nen invullcn. Vanda.ar n aanurlLgnd: nno{ l an1e rl3 ÍrtG(.t Van cle T.renS-feVUe.n.rr. zijn ongc tR'ljfelC nog seniorr:n (s'reLeni-1i ,c of nict-sDo1cníi li.l ? ' selec-tiesnelar of niet se1ectíesneler: \rcldsneler of z a.-' 1rrnetbal13r ) dt e tenon-rcchte niet rloor ons zijn bcnarlerd, maar er bcst eens aan .odacht hehben onztch aIs j eu-<ldleicer cn te g:v:n. He tiser natuurli.jk .e11een nooit van qe-komen. De nk er noc,r CenS ..,ver, lre1 PaUI van Cor Steen on nrn naCera informa-tie (970154) n slui.t i e aan bij dc Lens-', i eucrr,!l.r-:_14,1 at í no't. Leor'T{outei, "1a 1.-coI, .lrrthur, .n rnOr Sdvrinr'lohamn Jan, Ere.1, qttber t, Tnn,Joon, Cor, Rob Ràl:ert, Ferr.z an Jorry zullen nieurr? euclC lel r'?r:rs 1J.ef deri ik1n hun golar-r3r9n otnamon. iln d JnncÍ€ns van C2, M en Í2 ktjken aI reilchal-

Jóon, rlarco,
'I

zend naar hun nieurià IeÍccr ui L.

z z z z z z z z z z z z z z z z 7, z z z z z z z z z: ?,
v.

i za-rrr,rzonrar.t z
7,

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

- ':It/:1f íl
- Kolcls Shoes d
- Dos t75/2
- Ot:nas I
- Ornas 2

3rr

De JcuaCkommiss ie.

oranj cnlein
Oranj enletn
O ran j cnle ln
O ran'i cn 1cí n
Oranj onlein
Zutrqhanhe

É 3 avondan , voor de r.leCs trl i rl .
harteltjk he.]anken voor hetenhuls ontslag"n on hoont . :

zaalkaartjes
coachen.

no(: rlcf .l1cÍ zi.in"

r,,I" Cs tri jd- nl:ocÍramma.
ïocns d:-o 26-B-rí37
19.40
?_n.20
2r.0c
2L.4rt
22.20

uur
uur
uur
uur
uur

Lens 5
Lens 4
Lens 2
L.ns I
Lens 3

22.21 utJr .;.. , LenS.6. - I{..p.S.r/.E Scheldsr'echter ! Lrns 3 p.KróI.
Onstellingen; zÍe vorl?: week.

BLens l
,T-,:nS'2

, Lens 3
Lcns 4

. Lcnb 5
L,:ns 5

hfs chri j van

Uitslaaen cef enr'red s trii rlen .

- Rijsr,rijk I
- !)csn

fe fencro ramma Z.? terclac 22-A-L98.

.: J.KuvDers teI.." 600658: R.Boqisch tsl. 2307Sr2! F.v.Dijk l-e!" 1r7.tr9_47255
; z\.dc Pa-gter tel . 975555: R.K=us te1. 5 015 4I: I^i.v.'rer-sbergcn .tcL. 213350

Liefqt 2

N .T,ENS 5
het -zí)

2-2
3-2

Gearne zo vÍaeg mogelijk afschrijven.
Àad Co quyter víI rJr^.ag {c soeLers vaoJ-ocmstukjo. Hi j i.s zatcrdal j. I. u j.t$r?er cIaurv te kunnen vocUrall-en. .,.
ifill.en reLle sDelers en coaches naqaan of hunzonder §cl,qise kaartjes l,n.aq i; "i"i'".ài"r, -,r
1 Z Z ZZ Z 7.ZZ ZZ Z Z ZZ ZZZZZ Z Z ZZZZ Z Z Z Z Z Z ZZZZZZz _. I
Z .Langs de slïorten van .le Z . nr. I.rdrlar. 1
z z z z z z z z z z z z z z z z z 7, z z z z z z z z z z z.z z z z z z z zí

Lens ,I
Lens 4"

14.30 uur, verzarnelen 
^n 

T{assenaar 13.30 uur
Iiassenear I -Lens I

7



, S.V. I 35 ,..: Lens 3

I D.: opstellinq: van tens
i

Onstellinq Làns 3:+ aa

verzamelen oo Liris'-II.0n uur
rrerzam:Ien .n Lens ''I3.ln ilui

I2 '. 31 ,uur,
14 r'31 uurn

t en íen§ 2. wordt Coor . d.e. trai.ngr. hekenrl. r qenaakt.

nvullinq Löns' 4.
Kouwenh'oven- J.Roosslootl È.,l\se- B.'r. «-r. 3orcr- D.St

.SDa-j F. {ulílèt- T.S.'ra- if .I^reltens + aan\/ullina Lens
J
rl

enhuys- J.H.Klaassen-À.
.è-fmel."len van Lens I cn 2 v^or \,rr1. jrlag 19. 00 uur hj.'i ..r-'j.!'reefódt teI. 535337-
Kantoor 420841 of J.H, leL. 679687.
Lens 3 vócr \ril jrlaq 19.00 uur bi j .lï. Pl1on

(laliave voi'ri \/rl j dag afn]rIden) . :

f,iqbinct. van d.o terreinen .

Iíassenaar: Charlottàètraat 7 (Í<erkbtui.nen)
r l Ziir,rèo van Rt jksstraatlre?)

S.V. r35 :. "Oosteisnort.:ark:' van Brienenlaan
23-8-1987 Zondaa.

teI.935BBB

..rdassenaar

te r!àssenaar

"; .í
.'1. . P.'stema
I,Í . q. Houtfian

II.40, uuï.R.V.C. - tr ens 4 (Zat) 12.00 uur, verzamclen Dn l-.3ns
Àfm-elCen bij R"PíIon tel. 935883 (gaarna voor Vrt jéarÍ) .

29-8-1987 ZaterdacÍ comnetitié.
14. 30

11.30
T2.3J

L"ns I
Ë:ns 2
Lens 3
Lens 4

- Semner Utius I
- Rijsurijk 2

- Vttcsse De1ft 11
- v. v. t4arlne 4

qJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,TJ,]J;I :

u- Van het Jeucclfront ' J

JJ JJJ JJ JJ,]J JJ JJ JJ.JJ.'JJJJJ JJ JJ,'J J J
À1geÍn-cn kontaktnersooh 3 ?aÉI v.r1. rsteen, ,CÀonin'straat I03,

' Tel. 91aL54 (b.g..I.'97L6?4)
Werrs tri i d.nroclramma À-B-C- 'i un i oren .

uur
uur
uur
uur

ril ,§.
r\ï.,'{.

^no / aq?-
a..o /naA
-1r7 / L26
.n23/t6?.

.a.fbellen voor dc r.reCstri jdr:n hij, PauI 'u.f . St
In ui.terste noccl nor: on zatertlac.rmorgen o,!-J Len
kommÍssie telefoon: 66I3I4. r.roor avohdr,re4strl.

2551 S\/ Den Hae

en :voor vilj.1acav6nÀ 1Ó.01'uur
'bij ,iemanri van de i eucrd-.

.ren teI. 971L54.

3
5

rDonder.l-a 2^-8-t987
1r.4f) uur

Zatarda 22-8- r987.

velrl
c.D.À. i12 - Lens..l-2 r'Íaí1esÈeiin.
De wedstrijC van Lcns C2 gaa|L nLct.Coor

scheldsrechter Sam:nkomst

17.45 uur

J
II.OO
L2.\O
r3.04

.31

.00

anda

uur
uur.
uur
uur
uur
uur

G,D.S. tocrnoal-- Lrns' AI
VeIo i!2 L.ens ,1.2'
RÀ\/À Bl - Lens Bl
Velo 83 - Lanb E2
\Ie1o Cl ." - l,en-b èt
Vclo C3 - tens C2

Ilonrrlt+ec'
liloord"reg
Zu itlerrark
lloordr,reg
NcorCr.recr'
Noord!^rcq

o'àc
1..45

, 1I. 45
13.3n
1^.45' q. no

uur
uur.
uur
uur
uur
uur

I a'.
Ia.
IB.
t7.

uur
uur
uur
'uur

L4
t2
I,.)

r9.00
r9.0c
L9 "1r)r8.30

r,Ía 24-B-r987.

uur BTC C2

?Ioens<iao 26-8-1987

RAVA A2 - L3ns 
^2Dle llagÍhe 82 - Lcns . 2

Gcna CI - L.ans Cl

zuidër.,ark..
Ockenburch
Bc res tei nlabn
Houtr,ri j l<

44
10
e0
3.1

uur
uur
uur

- Í,ens C2

RXÀ\IV ÀI - Lens ,\2
H'ÍSH 82 . ' .. - Lans 82
Die Hao.he C2 - Lens C2

:\.
IleutroLr,req
Vrercerus t iaan
Ockenbute.h

r0.50
rq. 00
tB.3it

uur
uur
uuÈ

B

I7.45 uur
I8: r)a uur
I7.3n rrur

,.i



3j zor!Àerh--écn..

- L:es ook Ce
- Zi2 voor oDs

Ons te 11i nïen.
ï,ens À1 :

Lens À2 s

Lens. Bl

Lens 82

. I.,Èns. Cl.^s

e
tellingon hierond:r.

vcot 22/8 rvordt .fo,:r .le treiner heken4 qcnaakt. ' ." .. - j ....

vcor 21/2, 22/3, 24/fl cn 26/B r,rorrrt 4aor rrc t::ainer hekenrj
maal<t. mct \,ichard Hartman.
Lelclers: .Lrthur de Gr.ót rln .x 1n7-.1 ovcr.JAau,+ . " . i '
vocr 22/8 -../ordt- -.loor lde- trai ncr lreken,l 'qernaaki.
Leiarers I ECryin Corer 3n t{oha.nm3d o1 tssrouti t

'I

:e-

c2L?ns

i. voor 22/8, 2'4/8 an 26/8 I Brlan LÍ.ncÍ.1r, Ec,rrin
,if ag3sar, ,1{auri ce v. 4. . Bcrg; :rlona1.J Zahrrstra +selectie ( 1'l snelcrs )Lei<lerl Jan v. d. Bcrg.
voor 22/1 en 24/B r^ror:rl t .lonr .:o traingr heÏ,gide.rs : Fred Grcns en cilbert.Steen,,rijk

"voo 
_r 22/8, 24/B en 26/S ", Itennis v.reLienrvull-inq vanuit !-'e .selectle ( It snelers)

's1ierónrrreèhtr' \àtk
11irruI]ine vanult dÉ)

kón.{ ire--qraakt..';.
rïachid !,1ílziani, * aanv

r.,i1d s.trf i dDro graÍuna :D-I-F-'j unicren .
Í(o:rtaktncr.scon: paul v.d. steen. ToI. q7nf54 (h."r.q. ?7167!l
Àil:ql1en voor c',e ruedstrj. jclen bi j paul v,.q. Steen vnor rrri i d.:at-avonír Iq " Or, "uur.Ïr' ui ters tè noorl noq or àater.raómor-.'en À,., r,cns bí j i emand,. van rre j eucÍc:r-konrrnissib" te]. 66f3i4. \Ior)r o""nÀi"^" t.ii aen tef. o70I54.
DcnCerc:laq 24- a- rq87 '- qamlnl<omst LenSr.ze14

rr.4n
'i7 .1)
r.9. n,l

uur
uur
uul'

PK À.\A/ E ]
..Lens E2
r PJí}'fV FI

r.zri j rlaa 2l -B- 1 947 .
IC.01 uur -" IIDO D4

Z ate:daq' 2 2-8- r187.
i1. C/) uur VELO

,I,ans
te ns
Lens
Lans
I,cns
Lcns

zcndao 23i3- t'?'g 7

11,31 uur Lens n2
iI.1t uur Lens D3
lr.i\aÈda? 24-B-I 987.r

Írloensrrar: 26-8- 11 Ri _

rlns Bl ( 7-ta1)
rainen ó. 1. v.
3ns Fl

H.luv::1r'rr:o /J,
.R . G.r 15lqa61
Heuvcl',reo/r.

18.0Q u11r
I-6 . 15 ! uur': ' ,-

18.'-\0 uur
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vrij zic o.a. zondaa Z3/B
ZÍ,7a luqen toernoo I terrein \ICS
Zrí.a1uÍ.rcntocrnooi terrgin LcnS
Zwa 1uÍ,rentocrnnoi terroin L?nS
Z\,ralu.rentoerno^i terrcin \/CS
ZtgcrLur,len tnernoo i terrein Leng

i1" 3:)
-1.1, 3.)
Ln"31
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10. 3.)
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uur
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15. 0C
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-, H"r.sH F2

g

uur
uur.

\72
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t3.30
14.3^

uur
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Zu t Ce rnark



Dontierd.a o 21-A-Lie,7.

---'L9.1X
r8. 1t
18.03

uuE.
uur
uur

ouick S ten s-D3----.Le nq n^ ' lnl'iksrE.Ï.aan
OuÍck-Steis E3 - Lens ]]2 :.' lílikerklaà
oulck Stens E4 - Lens. E3 NljkerP.laan

Akar, JimÍny Bl-om,
lkif Sen, Ravnond

S:-x!r-'I7. 
^0 uur

17.'10 uur

Fikri eL
ha trl ck

Jeróen Fui s,
SJ nke-

B i'i zonrrerheden

Lens Dl

lens -D2 :

- Lees ook dr: alqornene j eug4konu achterjn rqe Lgnsrevue goed door.

O5s tel Il nrÍen.
voor 22/.3. en 24/íl . rvardt r-loor íle trainer hekena. cÍemaakt.' i
LeirJers. !, TeD rs-Gravendlik en Joon Odenkirchen
vooll 23/3 ,Pn.27./5 l4arc BuytéIaar, n{(1nir ehaaibi. Sldnel/ 'lerencia,
S anr,r.or i-í.al ,. Dennis Zan.is,tra * aanvullincr vànutt. rle ".selócti.e ( g

voor 2l/8, 23/8,, 24/g an 27/B l{enk Barendse, À.bnasjah, Bourjale,
ilohan v. Eijk, Rufat, Gecrmani Í.rlka.sh Gohina, qikkle I(IoDr, gayr.onr
v.Llnt, ,ïacguellhe Cu'+erke::r' :/tarcó I,Jaterreus, LTerrv v. C. àanrle,
r/(l cha_el v. ZanÍqwijk en Patrj ce Zeenei jer, .{ichael Pionk, lslan
Turkog'Iu.' .r,clders Jooo Dronk. en Cer, zeemai jer. - :i ,....

voct 2A/8, 22/9, 24/9 Yunus Basrloqan, .r.t'íC eI Hadrlioui,
Haddioul, RocÍier Otte, Piet rran Ri jni' ,lackv Saildifort,
v.d. Steen, Gino v. rlersevsld.
Leirier : Rr1b v. Schik en Robert Garskamh

voor 2-2/.9'tn 27 /t. -'lcnnv Cher17,.h,Iillem Daamcn, Picharrl v.C. H9| jrren
Leslie Peekr .,?ascaL Roos, p.^hcrt Sta,i, Dax ]rerlrei j, Patrick.:v.C.
Ealm.

Lens D3

Lens EI

. "r Lehs. E?:

Lens FI:

!et-c3r3
Lens E3: voot 22/

1 .. Jacohs,

OD 21/B 1-raínen i u1lle van 17.'1f) - 13.n0 uur.
FpJ,ry.y. Xes.tcr.
4, 24/{l en 27 /? P.}.lro eamnos P.'nce. Gl:.4cÍ Engels, RemV
rrErlul .Souar6, Frans Tettero, I1lras Taknl, li'ousi eI Hà,rCj.í)ut 20/B trainen juI1Ie van l7,40- IP. 111 uur.

voor 21/3, 22/9, 24/9.en 26/8 Erdern
Vincent dc Groot, .n nCrT V. ír. Heuvcl,
Lelder; iferry lloernlg.

Lons.F2! ,voor 22/8, 24/8 en 26/3 L!>duI akk'. fraat, Ray '4arten ; Cor dc Rcoy,
. í.i, Lei'ler: ? t.- .. .i .

abt, S4ndal Bultenhek, f'rFns Kamn.
rlennis i/. d. Steen, Ví.r(-'l.l- Stlqter

lrerl.racrsre«e]s' noo even voc
riaar rÍaan !,;e dan; ,

Je dkon dr- emeen .

Even r^rat -re e1t es.

Àf§eI1dn voor, rreclstri 'I tien .

Àfbellen voor trainlncren.
Snelers van.
bellen als z
la.ter on tle
on iegqen da
stenen vanr d
de tralners.'

Het b1i jkt noílig te zi jn Cat r.rl j enlcele a]-qerneneaIle Cuidelljkheiri in ds Langr..evu= vermalCen. Nou
' r ' l'l','

t^ranneer ie htet l(unt snoren !:en je verDlicht orn af te heLlen., B{..-j ,voorkeu::voor vrljdagavond 19.00 uur bij paul v.cr.steen te1. ?21154. srechts inuiterste nocd nog oa. zaterda.{mctgen on Lens ter. 661314. geneÍk dit.r.reI zrr-veer mogàIijk. ..Lanvu11ingen zijn 4a.n vaak rnoeirijk te-vrncen. Blijf echternocit. zomaar- Lre§r. Je ,luneert je elftal en je krijqt een s tra ireseivebeurt.

Ce À t/m E-selektie .zijn vernlicht om íocir cle traininq àf te
e niet kunnen komen. IIcrC.t er niet oncÍgnomen rlan Folr.eer ie het
avonC noq 66rns . I/nCr de qoe4a orle r,ri llen r.í1 i er r.lel 

'ric 
. na.rlrut:t Ce tralners ju1Ilè aansnreeknunten'zíjn en dus niet de assi..eze trainers. líot é6n keer verneLrJ:n vri-i. de telefoonnummers van

1ïn1g9y deze ln Ce telefoonklann4;;

1n



Leo v. .Ri jn: 6571??Edviii'cot:b: 67Ii96 "
Fre.-l Grans:'6354I8

Tnn rs-Giavendaijk
rtoh lr..gchaik

, -63r64^'s B?4594

ver3a!n:1en 
"

Dit Coen I're in nrinci:e altijd oa.trln.S. _I^reest oD vörza:!1"?I ti jk dan oqk o?Lens. Igi.j hoeveà <ran.eventueót .,iat te gaan rerrcË-oilaniài= snerers te.vragen. Kom_cok bij thuisryeastrljÍlenion ti.i.d en.riiet S *in"t.i;;;;"r.;_
-van : . 

De .le.iclers mog:n {.àn rcservlbeu::ten ca.rn .Íeven.
DoLlchen ver,1licht ^

ilet sDreekt vocr zicil daL ierlereen na .9en tralninc of r.rsdstri. jd moet. riou-chen ' ''ïonÍrens rlie 
'-,ri'rl 

r{àt rzocr Lccen àan ool: nret moaen .lóuchen.. kunnen iratr:loorgev'en aan ,paul v,d: .stcen tela ririsa;. e.Àn r,=ir"rrt .àài nou"i.,en,
. Lenstenues.

-____-_:i- - .:
'4"1ip jeugisperers '/an Lens hehorcn'een o::ioineel Lenstenuà te.hezltteni'w'z. een .korenbrauw .shrrr *et r.r,i.',rrrte-[;;;Í-;;.r;ïi;; .ninchetren eengpheel wtt.broeki^ ,óriiui-=tru""" ';r"g"f,peI 

knrenblaurryc knusen zonCor ,.{ittcbirri (goeci ro 'ceÍarrl) . i""ii-à.1 -n"I".ií", 
rle start van íre lqonnsf{f lp, 2ut_

, l.en. en.iqe 'LftalIen in tenues r,""-rrÀti"-"rs qaaà, rioetharron. ï\ïaast r.,ens Drclfe'lratninsr+nakken.en. rirr.rrs 
"'un 

à=àuntulrar4fi h;iï;;;;;ier, van her.1.r.-rnein:rl-eln hoef L, Icri jgÈ LenB Àr J=, 
"nílntrrnieu-,rie outfi-t_,, Gr_ashancrer Blonr;1r:.-trr-t .i:ten r;r ie bui,.iet -etasi.;;--"; i;";é;";;;;:.;.;;;Ë'àol.,o"r uir te,..oc,t_' schr jn qekomon 'rf er ' nog ,ineer eÈftalren in nesnónsor<ie kr.eÀtn$ rr65n ]arr6n

1:-.:i,T-l.l: r1e. ",,raag. nà jeugr,'tkr,rrirn:.ssr,.à .,o^t dit- inter:n iós-reken. Er: zijr:nog uat uitrust:t_ngÈrr van de Fi riria Kro1,
9'.rders even o!1cio:Let.
D,r -Lruders behoren. vnlgens ols. l-1: ionqins Èe stihuLer.:ri bt j hdn' snort , IrecE'- -d.a ar:om íle ïrcns revue ook; zoveel roog.:1i -ik: Heln uru kinC a':r zibh .aan hoven-staande rÍtgeis Lo houd.en . Ki jk rvanneer hij moct vcethallen en traln?n en 7,oirgcoK Cat hi;.i i;aat. Z i jn er nroblea:en of tii lt u .Ía:n7^ol't wa t l,r4)ten hl1 dan evlirneal- PauI v. d. Steen t,J1. 9 71I5 4. Ko:n Íl.larnaast" zovceL moqoli jic naar rle i;ieC-StrL jden ï.an u\q zíjoi.l ii i. jker:. I Ëieus Ze Vi rrd.:n het 19Ul<, 'rrat r.rl j r,rel utl_len bc.-nadruici<en is dat hs:t s iechts bi j de mJ nÍ;ríiinen (F) l'-s toeí.staan. om viot::n la r1e weÍrBtri.id tn,la ltleerllokaal tr: J<órncnSsrs uoeten z.Tchzel.i. uit sn aari. kunnen klerien.eifèalilc',!ríài bi
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ccs elekts):r'don -ïunioren.
Dc B en C-klasserr:
ar,'cnd ttainen. .fui
Verriar',te1én tussen
Tot vri j d.aq.,)
!',,-oensdaqmirlt!

"qt^Iol

die, níet Ln rlai' sclektle zl
lie i:cqli.trnen ,rn I9. fi4 ,uur e
18. 3'l eÉ Lí1..45 uur on Lens,

::,

tten .taan samen oD de vri i liacÍ-
n trainen tot + 24...30 uur.
Knn zoveel, noEcJ.i jk trainsn.

;{:}t lngan? van ïroensdag.26 auiustus íïaat rïe r.rocnsrla,lrni drlaqJ< Iub volo,,, draa:.cn,i{ornaaL zcluden Lens E l :n F2 tiainen van ]-t.1q L/m 15.00. uur maar rr.eze keersoelen .se 3en r+er3étri jrl' .' Z!,t hj.ervoor. h,:i j hct weCstri i a.,ro"rarrmÀ . -,-: "' '-
Lcns E3 traint wef van 't5.o1 t/n 16.0c'uur. o.r.v. cillrórt steenrgiik_.Hct 4 teqen 4 voetba l voor Lens Dr r.. D2, IIr en E2 herTi.nt n.?s oD 2 seDteriherve.n 15.01 trlm 16" 10 uur.

- II -

L

ceen ourrers in het :kleecr-

:J

Du si

t.reIoèn (E) t/yn de .^-klas-



--=:Èfis__XA-

Iiet sr)reekt -veor-z-i c{-l-da
n 16 . 1'l t/rn l7: 1/i u O. l- . v._-.]É^g-rr?rrmk_e

j-cd€Í---.ïeek-{ren? chtÉxx.-_Hebje-rrried--''
les neem z dan gerust mee.

4 teosn 4.o zond ao.
Natuurli j k

\,

h, u, hier:'ook r^ree"r va De.ervari.nqcn yan vorio sei. zcenr<lCr
r ')1,t
Z tnrla-
aet a
ten 

'..)

, Yra
PraIl
rl ldl

rn:ler jong.:ns k.men zodat r.re aeli jk-
waar<l l.qerc n
Aanvang r^rcrC

qr
t

tijen kun
nor:Í naCer l:ekakr:n " lI

!ten
leen Lenssnelers zijn hierhi-i r,relko!

ITlaken. o 5 s enteit r start het dan ook r,r9s1,
waien 'bes t n siti ef. Zaa \ is dat

I
Iedereen van t/n 12 j aar v=ryach j Can.

?

5 I
Jeu dheaeleiílihc.
lenS ts .*reí.r t'i <1e m:este anrlere
Dat gÍelFt oök voor de

heeft Cr': Jelrgdkonmissie 11:.heschikki
en- vaardic

j euqrlaf r1+Iin,'1
voe tv

ha ly.:ren i .'i.ncÍ2n .íe4n ri-jke cluh.
an LCnS. g7 "floet Steeíls nn rl: rrklein-

tjes" ( in rluhhel o'lzicht) gelet worrl Toch rroelt c-le Jouadkornm j-ss i
r?i t nieUree sel zoen zeer rl j k'. ïmners t 1s v.ror een l.\c.le j eun<iVoetlra Io»-leiC lng en-hegelel4inc'r elannrtj Ii er te kunnen Pres crr.ikken cvor oen it-gelezen" íroe?. jeugd.traÍngrs en J ello

n.r o

.,P

zt)
-ll]a

"Í;11

rs. En vooral .rit nieur,re'sei en
r gen ciroo'l qraarJ.n rneer n^ a' nvoorgaan<,te )

h
aren s e lectiesenioren hercir'l in hun voethalkennis,- j.nzi t-eld over te 11Eaíre.n on cle Lenll eu«À en rlat alles cn vrj.i'.ri i-,:,eCus nro Coo hais. Een jeugdkomrnissi_e aie o zo t n r.rlen kan 'rekenen, mao cl1ï1jL noemen. Ter Íhfórmatl.e qsven vrlj hiero

.z
er Èen ovtrzicht van önze t rai:ners /l eiCers-ltraeï. Daaruit bliikt .ök dat v er vnor C2 E3 en !'2 nno iet<Ies iaa.;r1 zljn de heoeleidina ron'1 tc kri j aen ií9 ho.,ai .laarin rrs J6nm3nrl tr*e-}te - slaclln "ÀI Lao van Riin, ÏÍouter I'rantzen on r,4.a.rcel alrroro (aI1e 3 L-."e]ectiJ n

íC

à
',1 q

a

lers )
A2 Àrthur d2 Groot en \rno Ovaroagr4 ( a25 r,l B"'Ér EcÏrill eoret (PSV-fan) ,en iÍoharunc.r el .4ssr

en - se lecticsDele rs )
ti. (.4-s e lecti esneLer )

F

I

I
I82 : Jen van Ce Berl

Cl ! Fr"d. crens en Gllbert Steenvijk . ( 1- jeugrise tie ))
DI Ton Gravendijk en ,Icon. 9r1:4k irchen (hel4en s e-Iec ties nolers )D2 : Yarco van De14en (À- selecttesne-ler
D3 Joon Pronk en Cor. Zoeneí)e|.
EI .Roh van Schil<' (À- sd1.:ctiespeler) en Robert cFerry van i(ester ( B- selec!íes nelcr )

u'[,,utur. (n- j euods electi e)
E2
E3 )
FI .Terrv Hocrniq (A-i euCrrlselactia)
F2z ?

a\

rl

cqEs
1!r-\ zt
vàak

1i Ya
ant\y
tvoeY

?Io $rensen a! deze jeuÍ(rbeaelei àcrs veel nlezier, su en r.r i jshèicl Fj t sei-zoen. Het zal onÍet!.ri j fel/i niet. stee(.s even nakkeli 'in7 v..r3n1 'je r.terl<tmet (ieuqCige) m DsJeug4kommissie heeft aIIe vert
3nsen O'1 We'Í naR

roir"ren i-n ju1Ii.e en z
r volrr.rassenhelc-r (en

I samen met Jchn var
met hun ourlers )

der lub!:e C.ie zeals heken,l dd . voetbaltechnische k an het j euarivoethalzal koörrline-ren jullie aIle teun eev_en bti dc ui i.n.Í van iulli.e taak,
')Í.er eniqe r,rekon zuI1en I^Ie een o f meer,rrijeenkorsten h

"ï e.Í.íen Om geZarnenli
,9

IrJ3en aantal zaken Coor te nemen. Vnnr íte coe4e orr-qe , Ce ) e\.Í(:korruniss ie he-staat dit seizoen ui.t Paul an clgr .Stóèn ( secret.lrts ) , d Grens ( 1j,r1)FPeter Perrei
!ía.nsda

jn (Iir!), en G

en 26 auorrstus
erard van Rei i sen (]icl).

q L'-) oPEN \IOETBILI',1I DD.AG ^rr IEILS
Àfgblonen weekein4e zijn cn 13 hasisschàLen ronrlom ons com-lLex ruiÍn 24 n0felders afgegeven ten v3rs5rei.ling oníier d" schoolj euorl vanaf. 5 jaar"
Errenals vori(.r j aar ro,lr,en r^li j Cie j euoc1, vn4r zcvzr zÍ no.l n i.et'sq een vóet-l:aLk1ub. zitten, on om on de rrlensdaírni 44aoen Ig en 26 auflustus; naar\ LenS te
koman om mct Ce,voetbaLsnort en rír3t Lnns l;ennis te k^ncn naken (net .'rati Blimonarle en Dat<1t. f rites ) Inmj.ddcls, a1s jrrlli.e díL Lezen, is rte eersterroensdagmi íldaq aI voorhi . r'le C"urven niet on het ze\f,t: succes a1sl

enen , Ínaar we ho':en er rsr:L een hesf i o nn .jaar te rek

t2

yor i. .I

et ih r1e
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Gï 't? Kluhaktl?. i "'' ''
+.- +..È.-in----.

In seDtember koinen "t'ioa"t iàten'uri:'irari' <le Grote Kluhàktie.,
O. orËrerrg*t uit deze loterlj doéÈ nrenig oennl-nr:lrneester vreèr r,rat ooc'e1uch-
ter adem3n. Van C,e omzet komt n.I. 81t ten goede aan rle k1uh.
Bov3ngenoenrle aktle krtjgt ondersteuning van radto, tèlevisIe .en 'krant;:li.'
Geen wonder dat het hestuur van Lens cezc aktie bij'haar leden trarn, aan- '
bsveelt. ÍJanneer de loten vèrkrljghaar zj.jn hoort u'noc, maar reserveer .
alvast gíeId htervoor on . . . . I, kooDt ze natuurlt jk hf'j -urir ''rereniq.tnq LEN§;

of . harenftets

llet .Bes tuur .

rr45: een lCames-
: barbeque

nr.
nr., 210

130

9 e Zwalur,rentoernool- tss camn .

Lànge vocrberei Cingen ten. sli jtr .heeft he-t qe" Z.Ielut.lentoernooil. Eséar.m"i.".^:-
dat afqelof:gn zaterdaq on onie velrr:n vérsreelcl. zou I'rorden, geen Coor-,. .

gang kunngn vlnden. "r- r ''':
Een langdurl,3e regenval met tni..redr inaa-któ het onveranti{oord oÍ!1' Ce kln': * r :

deran tÀ 1atàn voàtbalten. Desondanks r.+iI rle commi ssie -'r Zrgalur,rentoernool
Escamn" ean ie.ier hed.anken die hèefi rnèegevleikt aan rle -rroor!:ereidlncÍen ', -
van het togrnooi. ' ,: - '. I
D3 trekkiní van de s teunb,:nneiraktie heeft óchter t,tel rlaatsqevonden. Í"*.,

Hoo fdnri j s
1e nrlj s

2e .9ri j s

3e nrijs
4e orljs
5e prijs

Prlj zen

Lens za.

ba.rlreques chrrt

E lazens et

fo towiss a 111j s t
r.uashan.l en zeeD

, 45r; 781 ;'
r, . 1230 ,' - -.

) 355; 6'ls )
, IISn '
,,54r!, Bíll;
?-, ]-3^4

nr.

nr..

nr.

nr.

1?q
B9,,)
2E7
Lq4
345
q4I
ln3
163

zljn af tc halen bij ?eter Perreijn.
., : 

, f ,,: ,

I. vraaqt. u-r,, steun.
.n.!.' Zàteraag sLart3n de .zaterdagsenioren' van rJ"nS n"t C.e eerste comnet'
it tid.reds trii den van het.-selzn+.n I9a7' raq$. "- t,. ." .
T'i j clans de voorhereidlnqsner.icde .ts oeh.lqken Cat er zare! oroanLsatorisch
ali sneltechnisch h--t nàdiqe verhcterC k-an werrlo-n, irijn eerste konklusle
ls dat het zaterdagsenioren.Jq!:euren.van Lenq momcntcel nosr te Í.^rel,niq steun
cndervini..van mensen die zich voor cle z a terCaoaf4el inÍ in trillen zetten.'

., Het zou-een qoeCe zaalc iljh als meer'íi=nseí !:lnnen rle verenlginq onrechte
1nteressezou.ientöneà,vocr-t1ezàterdagafr1=1ing.-;
o.'let betrekking tot Ce 't selel<tie" en alles r..rat Ca.trm-e3 te naken heef t7 " lan
vrorden gekonstar,eerC rdat dit slechts-kan funktloneren 4ankzlj de enorrne
inzet vàn een enkelinq. ïk zou h.:t hijzonder on.nrtjs steLlen en met mii Ce

spelerstro=n, incl.len blI jkt dat L2nS-zaterdaq r,rerkefï'jk teef t hlnnen tie ,
vàrenlginí. Vanaf a. s. zaeeríla!Í l:ent u van hàrte rvelkr:m hi j , onze 'thuis- . en
ui.tÍreCstrl jr1en, vraar!:lj 1k u ]<an verzekeren dat het eerste e1f tal tot het
ulterste zal gaan om een o'ltimale prestatÍe te r"?i1isëràn.- :"-'' -\r. i " -"r '

tÍocht u bereid zijn meei-aktief ,hli het zaterd agq:beuren te rvorC.cn betrok-
ken dan verzoek iÈ u lcontakt -oo, tej'nemori m.at Jan ltan of ond.errret'-. knd?.:Graagtotztenshtjdezaterdaql..,.....

r.,,i j zljn nog on zoek
zor,r=I het eerste als

*.-i

naar een vàste en
t'.reede eIf tal.

Ceskundioe qrensrechter, voör

-2-

Dq
f
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L.L.Í,.
llan d.e r.ulnnaar ontvinoen r^ll j een kaart ul t eannes. .. r'. , 

.

Iti!:. tsnucewljnr lnm.i'1rlers terugg3keerr-r van zÍ jn vakantia hij pJet Bure-' houÉt, .ls"nu een'i.lahlend'ÀntÉousiast reisverslàn aan het schíi jvon,' rlie
wL) zo snoeCigt mogeliil< zullen nubllceren. .. -
Hi. j lheeft kennerijk zoveal energle once4aan, cat hij afoelonen znntraq eenstratenloorr over 15 krn. r..rinnEnrl kon af slulten. .". i' , ' ::: '

Cverigens zijn nog steÈds ntet alle fotot s van de L.L.L. afcÍehaalct.
De n6men zÍ jn vorlge u.re:k in .ie Lenrevue "reorrlrl l ceerd . . 

- 
.. 
j.-1 . .

Rek lame 3crden.
ÀIs u straks rond het eerste veld' de r,,rectstri jcen van Lcns za- zo 

-of j euirlstaat te bo-wonderen, dan zult u ohk enkele nieur,re reklannebord-en bl;i.n_[èn;] enwal aantr3ffen. De olashanrler "Brom", zoars u weet rle snonsor van ce .^ljeugd en s ctrl lc1ers!:e(iri j.t- 11llndlIèlil1 hehJren, daar zorgi, vobr qlaciragen.':;.l.l.:
iliervoor onze harteliike .lank. r..
Cok. zaI. het.u",beP-ene íijn, 'ílat ?r nog v..:1e neters Íevnld t.unnen r,rorden'met
rek larebordq!; ,.IIÍe volgt ! ? rnLtchtinoan bl j een van de Bes tuu.rs.Ie4en j ,

,. '\.'i 1rr, ' i l'í " .' i,i .l Het Bestuur

\I'\KÀTIJr{E 
- 

VAKTJURE 
- 

\.rÀr(ÀTURE v K.^TIIRE VÀK^TURE \rtt(:'\Tt!ps Í/lKÀTUilE j '

om stuílieredenen moet oscar v.rl. Laar ziin redaktionel3 a.kti+tteiten hèlaas(grotendeels) he'éindlqen. ; -- - ,'- -'- -'-

Da.arom zoeken wíj on kortqitermíjn iemanrr dj_e hereiri ts om da redaktie-tóversterken. De reÍle.ktle avohÍ1 -l-s, zoals àrre 'andere cemmi.ssies, ol maanca1L.
Verr-1er kost het c.oorrlerveeks in ierjor qeval, o:en tljr1. .. : 

t,

r)e nooCzakell jke "stof i tot sóhrtjven" doen r.ré rn,:estàI Ln rre r,reekelnc-ren o..
Heef t u tnter3sse, hel clan ev:n r..=t '1erc9r Jans:-n telefoon z1zzg|, ?scarKönemann, telefoon )12395 (qelooft ie),.of kom 's maandarravon..ls eenj iu.rqs"

I/ÀXATURE \/ru"(r-r.TURD I/ÀKÀ.TUàE 
1

VÀKATIJRE \/ÀK4.TTJRE. V.IÍ,IITURE I.'.AKÀTURE

Omortiesi i" "'t' 
t'':'i

!{t weekend een eventgichtici rc.lactloneél resultaat, 2 uít - 2!,1]'3 .vcoio en.' .

Jiteqen. , -.:,r t..,
Gèhoord tancrs de 11jn bij het eerste senloren zonr.lao alftal ,naclat één,.van de snitsón van T,"ns ln het strafs chocíebied onderuj.t- r,ras gehaal.l en
!'Hé-scheids , zeka-r lrii het Escamn-.{itre toernool qekeken',. . - .... , 

i.Over g'emiste strafschoDnen qesnroken: Ed'^rin Coret ( zle|- ., t,Ieven zcni.!q.in tegenvroorrli gt) , r.rls t met trots te meLden rlat er in El 'n6:.a1 noÈentiëLeselektiesoelers aanlezLq 21.)n. : -... , : x;
Ook eaar vLieqen Ce renaltv's alLe (verkeerde) kanten on.Ja hoor, er ls er weer één. ,De. schler.Íel van c-eze Í.rreek is l;,thur íj- ci-.ràu"Ten+tjl zljn teamgenoten a1 aan Ce. r^rarminÍI un bezÍg !.ràÍorl r stoníl .1rthurthuls het gras nocÍ te rnaaten. - 

'
Het voetlraÍseizoen eiuï..;iJriu-ni zo óok rle nevena'ctl vtte iten in tret krri:,:-

Der'cinvèrmdeLbare orqanisatle heeft rre k raverj asavon,ren ar ceortkt.
31 oktcber I9B7 'Ix'fehruari I?Bg :

I8 december,;I?87 i I anr"l,tr. . IosB .i ... . .r

- Een extern. adv_iesbgreau is momenteel .rloenrle met de beonrdellno van 'r1e

.esqueteformullàren' cte u on .-ie laa.iste fii^.ruijà"u""nà fr.=ft tnne.lienri.- ÍIet i+erC.. ohs. bllernaal een heetje te rFocili'ik.
-.- GerapC.. van; Betis'en ,ontraf eldp Ëet neruchtrnaken4e raDDort ,r'de toet<omst

van de :Iaagse voetbalvereniginlen.

3



- Da.aruit hltjkt (onderrneer) Cat w
- r7.t,1 r:; ^ j :-rr=;-.3 1 clu\s neem+- I_EN

nioren een I4e rlaats. i-n.. ( ner.

nÍet slecht doen.
rle senioren een 6e en hii
B7l .r

t ,. í 
' 

' r

dà ,1u-'

lgeer'een (klelne)

Àn4ré van Ïdl.in;

li

K. P. r4ohan 2n32
B.!íitra 2IIa
p.rl.!r. v. r1.[,] n:qn

20q^
D.Juq4slrar .'21q7
.U.P.Wi.erinqa,2I3?

nr738-8651

e het
s hrj
r- r- rl

.I- Nlet slecht toch
.ïIav_raag !:1j Ina v.(.'i. Serqf leer.le .1at ,r,r4. bok 

" 
dtt seLsoen

:íi j ontvin<7en.nog d7: vakantiegroeten voor, heel LENS Vèn
gaardan uit Zr'Je..!?n. ;, ..r- :

ZONDÀG SENIOR,EN .
1

Pro
,11.10 uur- -,:-.
l?.00 uur ,., - ..

Scheveningen I
Schev.ening.:n' 2

rama \/rí ,:l a. 28 au ustus IoB7"
,- LE}TS
- LENS

j

I
?

Proorarmna, . Zonc'ao 31) auqustus I987. BecTl.n comnetltle.
\l ?.II. O!

12.C0
II.1O
1t. 00

uur
uur
uur- ,

uur

LEIíS 3 - G.D.A.3(vrien.lsch.
DeJ.ft 2 '- LEltrS 4
LEr{S 5 - I(ranenhurql e "'
Vre.lenlrurcrhT - I-.,nl.IS 6

, is

r/3

\1213.0C"uur
1I.00 uur '
ÍJ lts l acen

LENS 7,. - lrilheLnus.5.^
- Schi^luiden 3- LEI\ïS 8,,, .

Zonr-laq 2 3 a.uqustus I:l117, ' ' '--" 
-

Exce l clor
Exce L cior
LENS 3 ,,,
LET,IS 4
LE\S 5.
R.V:C.4
R,V.C. 5
LEïIS ÍJ Í ,-

| 2."\ I
t?-1 2

2-2
n-I
1-1 '

3-4
5e nlaats
3-4
3-6
2-2

LE}ÏS I
LENS 2
Exc:lcior r 20 3
R;V.C.3
\/uc toernooi -

L3..rS 6
LE}IS 7 .'.'
E)icelcior r 21 4

Terre inen : D::If t: Kerkeno lcl er:r,r?q - ' tell '1I5:56OGI2
Vrerlenl:urcÉ:,Jutianalaàntje tel. 952298
Schi.plui4en: Snortrark Vlaardtngsekarie tel.

Programma Zcn.lacÍ 6 senteml:er 1i37.
r4. ?.
1I.00
r1.30
L2.1n
rl.nl
L2.q)
r 3'. n1'
12 . !10

\.ri ns I
IJ.\/.S
LEI\IS'
LEl§S
D.H;C.6
LENS 5 .I

Rijswijk 4
LE}IS I)

Samenstelling LErr,trs 5 t,/n B S.:izocn 1o q7l r,1tt 3 .

LEIIS 5

uuT LENS I
uur LENS "2'
uur Rava 2 t
uur Delfla 3
uur LEI§S 5 :i .''
uur"D.:I.c. '8: l

uur LENS - 7 "'
uur Í^ïass enear 4

')
J
4

+ , ,i'

Lfsclrrijven bij l.Iim KDurrenhoven 1-1. /oo855'. , 1.,

.Res. 2e. klasse. I com5atitle..no. 421 . - .'. ...--...'',, r''

F.Schuurman (2217), J.Colra (0117), tÍ.I(ouwonhoven (^3^3) | J.v.
i("steï 12246) , E..Dissel4orn (illB), C.S-toelstra (1536), c.I(3r!'1er-
man ('127o), H.Sertens (1o37),, J.v.d.Enrrl.e "(I331), P.Schulte (34QI),
\.-qchljf (1233), P.v.cl. Steen (051n),

LEi!IS 6 : Afschrijven !:ij cerari .IluijvesteÍn t
Res. 2e klasse D comltltle no. 4I5

., .i. Bllderheek ( C039 ) , G. Dut j'veètein (

P.Heljnen (I156). S.Rez?ma '(L5521 , J
ting (2029), G,v.l .rlelr'le (2034)., P.d
(....), R.v.,1:;logaar{.r (23261 , s.1.8

-4-

It3i) r r;.Gàosen (n947)', :,'I '
. trerbarenr'lse ( 

^ 
555) , J. Iiel j -

en Hertoq (?37 4) ,' L. v.4.Velr1e
Iank ( 2365) , P . L. Gc"rLssea 12 35 7

eI. r r391- I7? 43

'l- ": ,

Í



LENS7.'.:Àfschr1jven.b1jHenkRlwne1ztraanLeL.ql7l.2-7I3-a
' ----{.es..-'_ 2e kl àqSe G 'coÍmetltle no. 4lt

T. Su j kerbuik -ï2.C.63Ir- 
-J. v. r'!. Sanrle ( I532) , L.v.,tl9.xte.1-.(1É2$).r ,L.

\ - . . : r Sl.fÀi.c! (169^1),, Íl.rle Kneqt (n63IJ-,--qvtl+ooït--(h316), H..,D.lmme]:1,
utaàn (^445) , H.Straven (f ,137),. D.HoIt (Lq42.), P.'Hanselaar (1355)q.cinherg (1q50) | T. \IaLkentrurÍh (1748), B.van ,qs (238^). "'"'

+-\"'.{-.',,
LENS B .LfschrÍjven bij Luc r/erkijk ttl-. 454972

Res. 2e klasse ]( comDet !t!e no. 422
c-Dste1lln<' : a1s hekan4.

.J.Kuijners tel. 61155!
R.Ebí'lsch te]-.23^742
\. rle' PagÈer ËeL. q75555
r.v.Dijk tel. 01749 - t7255
q" I(eus tel. 6115 4I
Lí. v. r4ershergen, te1. 21336.t

J

z z z z z z z z z z z z z zzz z z z zz z

3 zrl*r,vo,rrgar, z
z -- 7,

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

Nog eenmaal de contact-Dersonen \roor teaÍn L t/n 6.

.ia i,l'iÍrr"r'

LEIJS I :
r.,ENS. 2 !
LENS 3 :
LENS 4 :
LENS 5 :
LE!{S 6 :

Proqrannnà 5 r' aucÍus tus i/* L sentem':er I'l 37.
Woens c.la ) 9 IqB7.

, 22..20 uur LEt.lS. 1" ,. .-,.S.O.À. I
vrtidac :4i - 9 L99.7'.'

Orani e:rIein rUoor Ce beke-Ít; .".

De Bli.nkerC
De BlinkarC
De 3llnkerrr

ZIl,Oo uull venllo 2 - LEris 2
21.4C. uur lienilo 6 L LENS 5
22.2r) utir' \Ienilo f.il- LE:,IS 5
:t '] .

T,ZZZT,ZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZLZZZZZZZ?,ZZZZZZZ
l, l,
2 Lanos 4e soorten van rle Z.'t.. Lar.'er Z

?z,zzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzz"zzzzzzzzzzzT,
Ultslaqen, oef,=nlrocramma
.T,EN

Voo
r,i--
l{as

( reo. ) 2-3
6-r
4.-2
1::2
5-3
3-n
r-5

SI
rs chote n
seníar'I
senaar- 2
. r.r 35::1" I

.c.5

.T. I'r "rl.ïir .l

- Ri is!í
- - LENS
" - L]]NS
- Lf.l{st - ïetvs
- LET.IS

- LE\S

íjk
2
t
2
3+
3+
2'

, ltl. i! i

a\ j,' v

4
4

s.\,
R.V
Ilif

14 . 31 uur LSIIS I
12.10 r]u1 LEntS 2
11. 3a uur LEIIS 3
12.3n uur LEIIS 4

lr,?ostema . ...t ,

Iri . q . iloutman
\.N. 

' '':-tt',

29-A- lrt37 Zaterrlac.r ComDetltl
- S.-rnner xltlus
- Rtjswijk 2
- Vitesse Delft
- v. v. r'larine 4

De, orrs."te 1,1 tnÍy. .ygor LE\IS I en 2 r.rord,en Coor .le trainer hekenrl qemaakt. ..,,

o0 uur hij P.r1è-efnut te1.

I

1n

m1/!rr2
ioq / ^44qL7 / t26
1231 L62

, ÀfbelIen .voor ,ITENS í1 + LENS .2 vaor \rri-iCao I9.@
Onstelllng LENS 3 : v.FrIs 2xr.:

B. v. í1.serE,
2x, P. .1J<,

T . '1u lr1er,
J.Klaassen, D. Sten-
J.ttcosslbot + 2 man

' ::'r:'! : !I 'i

Us Èum,
'huys,

r:!,. Sna
T . Sna,

tr--'ai' r. 1 I
van seLecti e. . .'^ .

5

{.



?:s-!?]1i-9...1-Irrlj'Igl3.,3 R.Plxon,,-'Í.Jansseni L.i{an'ter, HiKour.renhoven,'' D..le.l Rul-
ter, t)iv.5ssen, i14.r'Fr.l.s -2x, K.v.d.Steet. G.Kulcen, M.

",: tit§iI) ., .-9:,',*1 §aar 2.xíi.r li ' r'!'- \ "í.'-': i'';/; .
', ,.r '..}l

da(-ï, }n.Jl uur resnait{.evell. jk bl j
i-,A.rf qf ré.q _."Có! 1i.p'lrd''j . =,ï rnus'_ a d.i.ir,r. i.i

Sóa te].'',2?\7r-1J, en 'RiPil-on .te1.: r935ngn.-
Proqramma ZaterCacÍ 5 sentember..I987.

;1, ::-'r :
_ V.C.S.;.l.. ." i . !... S.H jif . Lorle ; : : ",:O\1/113'".i, i.:-: q19/^^^

1L7 /L?.5
i.-," r. i'-'t 

^23/t59,:

r4.3.!
12.co
t.t, 3c
L2.30

uur IJEItrS I
uur -I,E\IS 2
uur LENS 3
uur LEIíS 4

- sv r35 5
- Ras 4
- 1.,io 2

r4.;{ahl.b'
?
?

I

.]iIJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ JJ
JJ
; van het Jeuqdfront

']JJJJJiIJiIJJJ.TiI JiIJiIJJJ,]JJJiTJ.T
Àlgemeen kontaktDersoon : PauI

naag.
Wels trii drrocÍranrÍna À-B-C- iunloren.

v. d.Steen, Chónlnstraat f03;'' 255,I St/ 'Dón- '

T.:lefoon:,97'lI5'4,(b.qjq.."97r574)" ) \,'ï

..

'',r' :t 'Í

ir

KontaktDersoon: Pau1 v.d.St-een TeI: 970I54.! (b.q.g; 971154).- .' .'
Àfbellen vocr de
ïn ulterste noo4
lllssie tel"foon:
Z a ter.Ca ' 29-Q- ri A7 (kontnetlti.j ).r".*'t/eI11 i Schélrièrechfer I .s amchkàmi t 'LenS

rJer-lstrl jden bt j. l?au1 v.d. Stecn voor ,vri jr.lagavond.. 11.40. uur
nog r>1 zaterdaqrncrgen or'LenS hij temanrl van de' jeugCkorn-
56L314. i.zoor avon{vreCs trl i Pen te1. , 71}54:-l_ : ..:.;:_,11. ,.'' -

336
377
342
509
5r6
568

r4.3',)
r4. 30
12.3n
r 4. 3r')
r1 .00
9.45

uur
uuï
uur
uur
uur
uur

\ielo A1 - LEIIS
DS!/P 1.2 .; LEI{S, .

Rl i sv.rÍ ik -BIrËE§s
HBé B3- --' .Í.Erí.s
RK/-1.Vï C2 - LENS
HBS C4 - j,i]lts

l.laarclureí
P i i nacker

$I. v. tle1f. t
!1 . r,tuLCer^1!\2

3
92
ET
c2

I, Snpark Pr.Irene , C.v
DaaL en Ber.rseln. ,?
É3ldschenrlam ?
Dàaf en '.Birc.Íseln. I :?

. rt.qbqt

Ci :utir'
14 uur
I5,uur
31. u.ui
4 5 'uur
45l.uul

r 3..
r3.
1].
13.

ri.
'n

r9.
18.

ila.anc1ao 3I- n- 19 87.
I9. 31 uur \/CS B . -re.r
19.00 uur LEI.IS CI

nrlerheclerr "

vcer.
op vrijdag 23 augustus I
ni oren.
lees Ce aIgemene

voor oostelllngen

,'rStell iníen.
.rF:J§..^t

:"r [\'iir
iiENSx A2

rÍr:" Í, J.- :t
LENS B2 s

,. . \ .,, i.

.Í,Ei{S 3l (vr} tlede$sv.r artqreq
I

'I -r:,

I i,"l
14 uur
.I5;=dgr-

r-ï,ï
Gaarne ouders rflet vervoer v.Jor l,ens L2 en Cl. ,)vgriqe ';., r

elftaI1en. elt'en ver-
:'Y '

s' er .Íeen trainÍn.Í vóor, dp .niet ,r'es elekteerden

jeuqdkol'.Í' achterin rleze lensrevue. , " l.'
zl.e hiercnler. Dlt zlin ,ie lleflnltlev- t 

,r'r" a"rri.rq;h'.

iu-

3 t-Ior4t door, de tràlner .bcker,d cÍemaakt. , + r 
",Lelders: Leo v. Ri jn en -iÍouter Erantzen.

: Wordt rloor rle trainer hel<en<l .Jamaàkt. - ." "
Leiders ! Àrthur .le Groot en .Arno overíaaur{.

..,,,-'.-.! ,'ií ;,-.:,.... 
"1 iÍ. 

..ri-..
LENS BI "i ' (ttoor' 29 /i en 31,/3) rtarcc Scheen'stra, IlavÍri v. Zetten', ' jaco 'rlest-

. J ,... ,Ílstrate'; Basri,GtïcIU; i Patriök' I/alkenhUtÍIh; l-1ÍëhèllPartoreCjà, rtau-
rice schuurman, rtoma.no TeÈtero, Err,rin Rietvel<I, Àc]jàl .Til(alr", pdtel

a

P-Lronk, ,'{aurice \oort. - .! r .. ,: /., -..,
èiàeis:. EcÈin' coret e ri ',Íohefiàerl' eLAssrouti. ' :. - ' : -**'i l--i ' ''
l.iiÍJ"'; ,' .i

rÍarco Tijsen, Dennts Bal-qohin.l ,,rlaurtce v;,1. Ber§, Stefan v.d.
Berg. rri"a6a v. croonenhurq, Rernco guijnhouvrer, .fohnny !{ansveI.l,

-6-

', r ::'' lBi.



. - -. -- --'n,tÈ1rrÉ I { órÉndrgcht, Uaurlce l"llersma, femco-wVrànan.r-llalk-Jé.ge-
:tli.:,i.t..1j.sËir;".ÍRonàIc.,'@4ÍfÈnv:.I(n1jf.f..:.,.,''r."r.,.1r í:_-:,. ir:,;,'Lel'der: Jan vld:, Refq...
LEïIS CI : Àrno Ce ilcng, t'tarlo Íie 3rl to, '{ikt de 3ru.tin, ''lrran 

]Gi11lot, §a-
., .-,-. ggha . Glauclenans ,. .Charles "v.d,Goestr, ï1a1s Schuurnan, ,,'Ii mv, snaans,

i,...,,,,,..;'ri.QaSsqq rlle Ínlltr'Donnlt ilef n,q r Dennls Lamors,.irtllllam.Lut.
,.-r 'r' : ' * LëlCers:'Frdrl Grcns dn Gtllrert. Steenr.riik.. ' , .-:.

Í^EIIS C2 -: Dennts v. DeLrlen, Rachl4 r{e zlanir Hoesein eI -Fourcn:i, DaVe S1l-e-
' ':' " 't' 'rendrecht;r'ï.lke1- Roràten, ,1rmtnÍlD da Eerrsira, Sdwin Lau,' ilpt:-

tljn .r1ahieu. r{artl- jn Tlisón, Pascal .de Langa,. Parlèr7. Àtlar1i n.

Werlstrti c]nr:ocrranma .D-E-F:.i,un leren.
Kontaktàtrsööri!' i,aif ï.,1.St..r, Tel. 971154. . ,-.I.
Àfhsllgn voor Ce r,reÉstrl jd.:n bi j Pa"u1 v. í1. Steen voo
In uiterste nooC noq on zaterCaímorcren on IenS 5ii .l
mlssle telefoon: 65f3I4. \/oor avónd"weds trt i den te1.

r vrt j djae.:von.l- ti...1o.'uu1,
emanl van -d.e i euo,]koin-r)7nr54. '' ;

s amgnkoms t "Lens!2e14

ilijkerklaan
\ljkerklaan:
§1 jkcrklaan'

:Il P. stei.n
r/3

.:'r1Í!.!O."uur-r

. 1?;00 ,riur
' 1-7,00 .uur

l\2
E2
E3

D derc a z7: nrÍc s 7-:.'
i! :. .ii,:;r .I9.:.1)1 .iuur_ ,r)ui cl< S'te'irs:D3 - LENS

...- , ';.19r,nfl uur,,Qutck -Steos E3:, -'LEIIS
.,--;. j.; ,lB-.'C4 u.ur.jquick.. iSten-s E4 -. LENS

zatSíd 2s - B! i I í37' :' (k'àriàe rt ti ea

580: 1-0 . 3C :u.ur:dEl{§ 9I .,', - Hr.n/ Dl Ír1
- Loosduinen Dl rr2

- Laakl§.rartler D3 112

- LENS ' E I "ír. !.Iolens ln
-, LENS E2
- LE:,IS E3 Zui dernark
- IENS FI Ock-enburch
- L?INS S2 .. rlr.Ncrlens1n.

)

10.00
r0.0r)

uu.r ,

uur'
u uti
uur
uur
uur ''
uui:'
uur

979.
192
lp.5,1

nq
.0í)
.15
.15

Í1

I
ln

o

B

346 . l0'.,3C- uur
B 71 5,,. :9:. I 5 uur
9.C 4; rr I n .-0.6 . uua
922:;,,.9.30 uur

.L5IIS..D2
LEifs D3-
jDuno S I
.S\/H EI:

ip .p! ,uur:Di-e Ëaghe. Fl
,.9,.,0C gur..Duno F2 . .

anda 31':-3jr987.'
11.01
19. CC

DI
D2

uur LENS
uur LEIIS

Duin.-lorn !i\I I)l
\.r'a1o D2

t\,!a

IÍl . 31 uur . ..
1Í].30 urrr '' -

: ,.r .-,J11 Zin(lerhelen. -

.. t-*-:--r'-;ï'-'"":... ''':
i- vetzamzl- vàor uitwedstrtjrlen zoveel r.'roe:Ii jk cn LenS ! ! ! Cn on ttjri I i I '

- Iegs -Íle algcmene jeuqcikonlr achter j.n rleze T,ensrevue.

=.: 
v.qor . o:s te1ll ncrgn zle hleronder. Dlt zijn de .refinitieve ol-!s te lllhíèn ": i

::rJli\isïDt 't" lioàx' 29/ I en: 3I,/3) ?atrick r'lnschr "llchel Izencoorn, foxàít ïali-
-.' i.i: "-rl, :' I:eni Haàè Vérhei j, rtobert ]?ronk, Joey t?ronk, Edr.rin dgn H;l ier, -'. Roger Rfemén,,. 1sc1<iy Iielnsi Oarrv Olsthoorn, Lrrhi Àhournersà; -, .

LetCers,.,iÀ" ;S-e.avenciijk en J.-,n oÀenkirchen.- '" ' ':'1 '
LENS D2 : (voor 27/B en 21 /\ en 3Il3).Jeroen lloefnaael, Stefan.H,te.fria.ae1i.".

,feroen Konpendraaicr, FabLan Kortekaas, Jeroen v.C. Sei jnr.-$1f.: .

*:-rtT a -i/'. -Buitelaar; i'.{arfijn J.?isen, t.ralter v. Diernen, Jesner v. Oiemei,í -. .i., ! I i..patricl( Sldkd..l.l..i,..:Le1r]er:,l'Íarc,v.DaIden..j.:
L.{Ng D3 : .g.ghan .v. Ei. jk,' Rufàt Geerman, Vlkash Gobin/q, R j kkle Kloor, .'tay- .

m9n(,v. Llnt, ,ïerrv v..c1. Zanr1e,.'{lchael v. Zanrï,ri jk, Patrtce 2:e-
, . . i''. meijer, "Íicha"L Pronk,- t'.{arco lIaterreus, 

^s1an. 
Turkoq].ri, Droy Scl:

,.:', n+Q. : .'." - Leic',ers: ,.Ioo^n Pronk en Cer Zeern:i jer. :,' . .

LE:IIS E1 : Piet v'.,Ri jn, ,Jecky Snnrlifort, Patrick V,d.'Stbàn, yunus 3asrrocÍan.-
:.tr.' i ..,,GÍÍto. rv:' \/ersevöIc1, I5ir1 eI;HaiÍ1;]ioui, Fikri e1 gadrciout, Raol.er',)it+.

, LelCers: Roh v. Schalk en a.óhert carskclmn.

7



E2 z (*oor 2'1 /_1 en 29 / il Dax tlerhey,r ?ob.ert'..staD; í Rnnny , Chery r r,Íí llem
Daa:1cn,/ i)asca1 Rros, Leslie geek, Patrlck v;,d. Z aIm i ,.r?.1chard v.C.
rra { 'Í éan-'-tl;;iË;;ï'r,;-r'":ri. I(estei..',,i.i:.. - 'i"'" 1*r' i ;"': '- i rrr ::':'Lr

E'i i-.(vo'ór 27/n eÀ 'zllll pii"= rettèro; ïr:,Àí.,iïti"r:j.f"ei.i cam.os" Ponce j_Crag Enge]5, ..1hdu1 Sruai6, Iteny ,Taco_hs r. Fousi,..eI rla4.ilout,
Davi.: Bei i ers-rrerrten v. ilin:qou"ren.

ri,.l,,gr1àm,.^-kar, ;immy :tom, -ijroerr.'DrL",,'li;i,e; ap''":r9.9i, t;.iyï.'C.,-,''.H?.uve1r. Àkif Sen, Raymon,,-' S inke.-. i'r,óraerl' ,re"r-v ióà.r)ià:-,'- ,-"-':l-' ; i 1 .r.'" i :.' ' ,ii--.i I

LENS

LENS

LENS

I'ENS F2: .qhÀul Àkkahlr
Rav rÍarten , De

.f 
"u dk a aJneen .

Cuders/sneleis 'eve , 'l
n. DncÍgf et 

"

llau i I Àkka.b !., S ander pu:'lep'bek ; -Frang,ïagr'i.f Éaat.,ja
nn is'/.. rr..,S teen, .,,i rg i I q t i.qte_T, p.avnonc-r,, K.re4s,..:,:1.

j' ' +,'Íf

r!.Í]..

r

j

'l l:t
'Í ël

Toecegcv?! de Lensrevu: r,ras -vorilie week slecht reesbaar. r{et .een leet'iq. ,r:goede wlr echter r.ras er best uit te halen.r,ret de jeuqdkonmissÍe van'eëÉ--i:Cer verlangt. Hé-Iaas bleek afíÍelonen'.zaterr1àq r+óerËelis:dài bude;; r;;spalers.dz Lensrevuc rslecht 'Iazen. Om ll;40 rjrir imoebten ,L"ihs;EI't,m .82 vet-zanalen. o5'T,enS on meÈ ta" doen aan het',Zr^ra lur,.reir ' j eucirltheríóo Í: Heiaàs vrarenmaar 2.) I n 5 sneLers van de 41 aanr^reziq. on krrr,:rt ever tlen Ír_eren. er .een, 
r.. r:(kleine 25 soei.ers en rrlak voor half e-r-r n.ianren-,i. f à.t= tJ':aanoef i età t I 

or:Ll 
ï

van de flets zo het veLc in te stannen. zo hoort het na.tuurrlik ntet- rn-'tu-ssen ktram -de reg?n i.n st-romeit -naa:: ho-neden, IJe snerer, 
"í oÉ-,'xiËa.ii^- 

-

w3vgi1 È;efi66r1i jk nat. om.lat hot ook onr,reerde moest het toernoó: rràiàà, . ,'
'.1orc94 afgekeurd" Iíat nu, weer bLeek' was rtàt- veer snelers " ín ce; naite' kt'è'- i
cin6t naar huis toe moesten ornrlat ze niets rl.roocl ht j htn ,rriFaen: ó"t 

-aitr
hoort.natuurli jk ni..3t. xosnieals vragen- !.rli àé oudais àm [Ë" .rÀiZ^*"i.;, 

-À"'
de vegzqm2ltrjà d1e .in ,r1e . Í.,ens rerrue sthàt vermel'd. r:leef uiv- kin,: ,iét À"" '
krecing err clcuchesr)ulleir, m.2 zoa.aL zé schoon en d.roorÍ naat" tr.uis $;'i;;r"èh.
,^-1s_ Laatste vragen r.rli u om tt j,iicr af te bel_Ien als uvl zoon. nie-tr. !an,vOet..,t-,aILen. -.- 

-r--.

De F;klassers wetan aL n|et bctar, Zij snelen a1 jaren on eqn half ve 1?.1 nataangenasta doeltjes" Di: jiaï oaen ook de ]t-klassèrs het doen.*.Dlt 2à1 .hest
we1 .even.vrennen zijn naar"rro1rr:ís ons kornt' het' het voethalrlézf"i t"ntcbàà".De jongens hebhen i;uners: tr.'i. n.ler te Lonen'en meer r:alkontaktï'fiÀ fnl;fii: -:- -

maken Í^rordt ooii nakkeJ-1jker dr:or ,1e l<Lë1neré afstandan eiè' zÀ r mÀètÀ"'-à"ur:brugge4.. De jongens fie voriq sciz,ien. in. dB E-klasse qesneefc..l hetrben, zulLenvrel even moeten weDnen..:lat,huitensnel :,uaan Èrag ze mísschte! net door had-clen i§ ,weer vervarr.en. . Het ànig":'verscrril.met. mini-vrernen..-voetl:a1 is rrespeeltíjcr. De weroen snelen 1rnÍn.:rs z x zi';r;";;;".ö;*Jé"r"icurs moeten rrijrle welnan langis ce kant rsiaan. ïn,het veld lonen..is er "re[-r,ri..

Zev3nvo"tbal vcor E- en F-klasse::s

cl-ubs che Í ds reichters en l-e i rrers "onq.ltet. ' l
Clu!:lschelrlsreóhters. en leloers kri jqen .]it ''iaar ï,reer 'te . maken .met kaartkon-troles op heÈ _veLd.. De, . Laats te :l aIen toe:d er met snelers maar,r,rat aanfl?róm-m3IC,. Dit is natuurlijk nLet Ce beCoel-1nfi. Iíandaar ,dat dit. jaar,.alLe schelds.rechters de ínstruktie hebben qekr

".!en om-de kaarties stulc voor;stuk on hg1veld 1n aanr+ezicrh eid van het elfta I te kontroleren. Z onriel:.Í"ldi.! liaartje 
,rag ér nleË àesneblrl woiCàn" ïri j zuI1en' noeten aEnr ach ten of rle s.chei ds rech-ters van d KVB zlch hÍèraàh 'zu11en hóuden. i^rl j 'hónen het ír'e1 .en s nrekenc"irect ef d-aÈ onzé' clubschelCsrèchtef s het r,7e1 naan ^oen. "Geen' .kaart nietsnelen van 

^1 
t,/m F2. Het is misschien sneu voor Ce snel:rs rnaar al-]e vere-niglngen zlj n r,rel 4x,gter+aarschuwrl.' I D,at noat'c'enoe._r iiin. ne']eiders vracÍenwi j om a)-le kaartjes. ie.1ere zaterilaq..te kontroleren on aanwezlrheld i,h i42

er. a?n v\?.aq,, ^_Í cïan r:m hi j rle- j.cuorikornmis s i e.

,,

admlnistratiekartrer. I(is j e.
i t,.l



Íi i i.I'lu;j lrle t g,s llekteerÈr,?n ,juntor:n.

Ons te l l i.nqen .

Oo vrl j a.àg 2 8 ququs tus ls er geen tralninq voor r-r.à

juntorin:. -Dtt 
.1.v.m. het .iiut<Èe nroqramna 

- 
eertl^Í 1n

van 4 senterpher caan tue r.reei v.erd.er. Àanvaní I9. C0
.. Í r'- t

ntet. qeselekteerdan
Feze \reek. Met inganc,

uur.'"I

Oeie weeKl he!:ben we no., één kear rla onstellingen 'ln, de Í-iensrelrue vermelC.
raderedn kàir nu zien in wclk 'elftal hij sneelt. \lanaf Ceze..r.leelc 'z.t jn de
eLftalleÉ in DrlnciDe steeds heLzel-fó€t. naarom vermelrJen"r,ri j -ín .het ver-

: volï slechts de vrti àigln.-en in 4e Lensrevue. De rest ls a1s:'!:ekend.' I^ie

honen dat dit geen nrohlemen zal onleveren. BIJ vragen kunt"É Paul v;rl..
Steèn trè1Iéi1 tel. 97'1154.

:''3ekr-rs"vàh,ie toernooien.
Vooral bij Ca.jonqste jeuorl is het'Ce ge;,roonte.om 4e rÍewonnen hekers- bij

., toernoolen even mee naar huts te nemen. Tosch is het utteinCclijls r1.e. !e:' <loeItng dat deze bekers r.ree r ln ri.': frrl j zenkast.on Lens Èoxnen .te -st44nl'.
ïíe vràcien dan ook LeCereen die nog een heker thuts heeft staan,van ee!
toernooi utt het vorlge seLzoen orn tieze a.s. zaterdaq on LenS in te leve-

de

ren in de adml nls trati ekamer.
.i

Kranténakiie .

Nog stee4s verzarneLen rvi j ou,.i oanler.-'He|. q=!e7 t^tor(lt hesteed voor"de jeun4.
Oude kranten kunnen alti j,-1. meegenomen' r,rortlen naar L.lnS ':n in .de "Íarderobeword:n gèIegrl. Is het echter veel tc vee I orn te rlragén' !re1 riad"naàr '.de

heer Pdhnin1s -tel: 6524L4. IIi j ha.alt het dan on.. Siaren ,{us ! I ! .:.' c ',-: .:'

teiCerstDernool .

On vrtjdagavond 4 sentemher r.lorrlt er on LenS \reer een -leiderstoernooi 'qe-
houilen. Dlt keer snelen rue on halve veldjes. lïaast een leldàrsteam:van LenS
doen er ook'andere verenlgingen mee. ,ook zou het' leuk zlj'n'a1d er'-één of
twee. teams ( 7-taLlen) van de ourlers rian' onze ja:uqCleí1.-hr r-refcrma.Jerè kunnen
vrordeí. Ds ourlors én Ie1<jers die rnee ivlllen 4oen kÉnnen zlch onqeven"lrij
de jeugclkemmissle on LenS. De lnschrijvlno slutt on'rnaandaq'31 "iauíustus:;.
UatuurÍfiX ma.g je ook een heel team (max.'rT ,snelers) ..Íleven. r{eer ,diËur.rs
vo19t.
cehrulkte voetbalschoenen an kleClno.
De jonÍste jeugd qroelt noaal vrij snel uit hun voeth a1s chnenen.
De schognen zljn noo goed maar \,tat noet ie er mee. Komt dít vocr en helr
je geen qoede bestenmlng voor deze schoenon qoni ze dan nLet rverr. qrenc ze
gerust naar LenS. Í.'l? kunnen er altl jd iemanC een nlezier meeclocn. En rvie
weet hel--.]:en 'oltj on LenS wel ean naar staan die ur,r zo.n .ast. Dan kunnen
we ruilen. llatuurli. jk mogen eok cle oudere 'ieundsnelers overhodlge voethal-
schoenen die er noF redgllik uttzÍen hij ons l-nleveren. ook ooeC" Lens-
shlrtjes zijn van harte r.reIkom. Zelf heb5en vrÍj noc' veeL Lensshirtjes I1ct-
gen. V.oral .cl.e kleinere naton zijn aantrrezig. \.s. zater.laq nroberen ,rl) deze
te verkonen voor f 5r- cer stuk. ï,Íle het eerst kopt hr:eft Ce Deeste kans.
Daarnaast kan rJe jeuqld nog qraaÍen ult een rÍrote .loos met voornamelljk
shlrtjes (leen Lensshlrt) . De snullen ult deze doos kunnen ííratis meec,ícno-
man worden. I,Jat er na zaterdag overt]IÍ jft Íaat zonder meer wc-«.. Dus zater-
dag even komen ki jken. r{te r,reet zit er wat voor je hi j.

HET ONDER- 22JAAR- LENSTEA}/Í.

De Jeug,lkonrniss ie heeft onlangs met John v.d. Luhhe aIs technlsch ( jeuqí:)
coördlnator qresnroken over het "cpsËarten" \ran een L,enS-onrler-22 jaàr-team.
Het volg"nda ls rlaarl"'t j aan rle orcle gekomen.
Hat doel eat rre met daÉ team vror oi'en hehhan, is het r.^rerken thans aan het
toekcmstlge eerste LenS-eIfta1 (zondao) . Í'c trl1len rlan ook- stee4s ë-err zo
sterk mogelijk r:eam on de heen branqen.
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Dat hetekent 4at níet alle jonte seriloren en À-klassers in d: selectl-o
van rlat t3a:n vrorden hetrokkgn. EIat -ryo]l4t.:du-s..c'?^jr -rottl-ereri!-.team.vraarin ..
een -l.eder' ul! die leefti j rlsrrrosno. è-?lr kper neelÈàï 'lnen._. Er zal tlus. PPI ,srr,1rr

..selectiegropD. vrorll"n sev;rmI .r,raàiul.t het.'tsa4'.I,rordt 
-s 

arnin.Jes teld . .:" ^ , .... :

Selectehr''en coach "van cl.at tean d,tor4t. -,ïohn 'van. der lu!''he. "S91ect19 íeÈreuÏt
na overle? met d.s betrokken trainers (P,Íet v. n. rla1k, Theo lIoef nao.21, P'.{er
'laefout en Leo van Ríjn) . In aanmerklnq; komen rls snelers 4Lc.on-I auqus.tus
j.1; 2'I' jaar'.of 'Jonger; ivaren.-,:I-ft ls de "he4qeItnÍ. i.n 4e tr.reede'\e1f t.,van' ';
si3rtem!:er' ,te.. st.arten: en.:Ctt -.setzoen:,r: . zovgel- 'rnno.eli.jk ;oir fle ,d-l nsd.4ga,qo"n<l -
.een 6-thL'ruëdsitrt jddn tg-sne1en.- Ge4asht. !íordt.aan, eer''4e-tqerllaqserie. :teeel:
IanCàIIjke :l:etaalde 'j aurldtearns .. De'iorganlsette ' rtan d? ze::vrq4str.i--jrre?ks, iIirÍi-
hÍJ -de,,Jeugdkomrrl§si-e,.-. '. i". .r,rt..-í.-[.....-.-.i.'",. ,....:', ;itl .:.:l ÍÍ..-'1i]{et tle betrokken traLners zal Èrlnnenkcrt (dlnsia.g.r '15 isent-.pmhef li. s; )., ,1ve.r
de opzet rond cllt team, maar overigens. ook ovet anrlero- voettJa.L zaken (re]e"
tie senlor?n,/ jeugd) gasnroken word?n. zi. j cntvanqeni,hleirover 'trl.nne4koft' 'een
aDarte. ultnorrioÍno. Ook ecn aDarte ultnodi.rinc 2aL ËinrÈhliörËïr,roi,len* vor-
dilrurd''aan àriË,jÉugetràiners'eii. iqugdróraers-vor':ir.hat hóuaen vaí een''íànt-
tàr. r:rjeenrrrnsteí.pót .rohn v.a. rust",ó. w.à'viràoekéri. :rcii a1vïsq'aa-ï1il,g*nïe
maàíCagavdnden (vanaf., 20.3, uur) te 'ui1Ien roser:v'lr2n'!'7.'sentenl^er';"5'o.<t.-
.l',e.q e4-2 nóvdrir:dr. ... .::--,-'.. i* l'' n ',, '_ ,, ,il . ;.,'; i,r'i-..'i=.":,i
lU(,1,IElr.U\tlD r{EI : 6EEN I,II}{[J-I"IR.

In Ce maand mel j.1. hiel4en r+i'i eon leCenwerfac{:ie r..raarhl j het L_e-n9_,- jegq.r*
1ld Cat Ce meeste nieuwe jeuerJler!.en (met rle natln,rk o" }?jif:'i cl thert' 3 )
zod eanl:rengén ('teninl ns,te' 3 ) een leren haI, 'vr:'et-]ia.1sh-'.rt of,r -'-rrqln i n{snàlt
zau krljgef . rHcer.re-ï.wíj egn aanta'I nleuwe leilcn 'tri..-rle. iraÈry.]" !neJ,:;:kQníl?i'i r:1e-'
terén;,heéft niernànr-l de beschlkhare or-i) zen v?riden.ïid' .1!ohar-rnec.1.1e];.4eil,-nou,t t
kwam het .hao?stè meL,2 nieur^le fe<ien. "Onk. Srr..!ri n ,tl,rrtve1..1,.§,1amr'?n .;rooc. i rnJ.:ar
daarvan ts er Ínrnldrlels aI één verval]en"

- ..-:.{:.ï:.1 i-:1,"".: .,r .,i .......

tr.-,-.-.\.i- t. ' . \

ït[ RODUCTI GESPREK -,INT .}IIETJT.TU I,EDETI.

',Hët r'IicÍt,in.de bedoelln? van.de,Jeulrlkoruaissle om.de ko:',t?nde, 41aqn{en'ttte!
'de nfeuwe' jeuna:fedeh,eri hun-, oulars /verzorSr:ES.,een 'kennls-m:rki nosgqs;nssl<,- ( r'1

, introductlege§nrek) te"houdenli;r,raartn,.rvÍi:*van onze kant Ce'-LsnS-'ze4:n,: en
- gèwöonten' zulfin' overCràgen; .l;àÍi(-rezien het 'nooal' .arhelds i. ntens lef .is';(.ca.,
, 25':gesDrekken)''kunnen.nlet',àIle,.qesnrekkÉri'hlhàen.-1 à'-2 prekeu viorCen i;.rfÍe-
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S lul ten
Zonr.lagmo rgÍen
zondaqÍntCdag
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^n 
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Gerard v.<1. 'Steen. r

z i Ifhcut, :'.cór Honnenhröur'rers.
Gerard v.d.' Steen, CoÍÍle ÍJark=rk. l4arlon v. C.

Steen + .ranvulling vijfde elftal.
: Àn en Charlgs.

NOODK\EET NOODKCEET NOODT(CEET -}to{)DI(trEET " ÀIOCDKNEET

De barcommlss
even een naar
mog=lijk avan

" 
zit m3t de hanrl.en in het h.ear. Hceft u {n hot rveekelndc

uurtjes cver brn SarClenst te draaten hel Can zo :snoediq
René v.d. steen tel;foon 455434.
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COIíPETITI§ COI4PETITTE lOTIPETTTÏT; ' coupETlrrE EOIÍPETITIE

LEI,IS Za I - V S za I aanvang 14.3,1 uur LENS zo Ir - vÏOS zol I aanvang 14 . 00

I

CC]'4PETITIE COI{PETÏTIE EO!,!PETITIE colrSETITIE : CO'íPETITIE

ï,"^" l* .

I!lIE:lVrEi'I INTS'IVÏE.Ií . - . :INTER\/ÍEI'I . INTSRVIEh] I}'ITEDVIEI,I 1ïTEn.

Een cr ikke maa
Ioorlzware tra
weCs trl j den
$et ztjn sel

C galeden, start.ts -r1e l.-selektLe van rle Zandao met een naar
ninqen het salzo2n f917/1144. llu, een gro.t' aantal oefen-

gen tt een eer
9e 32-j arile
daireli jks !r
nroclul<ts ch aD

DOCOS
rrE 

=n lekkere
een goeda org
On Cat mcment

t
t
I

tr,lee beke'rrluels .later, ,staat Ce nleut'lo- tral,ner: l?i3t v. c']. lrelP-
1e on r,le Cremnel van eei s?lzoen Ca.t vol.rcns zi-jn e!'1err zecl'
e stan tot terugkeer naar <1e tlveed: klassert moet i,Jord?n.
et van der rlalk ls qetrour+rl ':n heef t tuee .Cochters . z I jn
verdlent hlj eLF adrnlnistratlef contioleur hli -hét hoofd-

or .IUckerbouroi'ibdukterr. lià zl jn aCtie\r. voatr:ralnerierle ln

rs voor ?en

renif 1ng. Een !:eetie .te vero?l-iiken m?t .r-,Br{S. grlthorrs l ast,lsatle. !,Iaar ja, toen LENS .kwam r^las .dat.,fen crrote . ult,lagino.
as er van..leqradatle nog Oeen snrake en àer., .t,..reede kl.asier'lner natuÈrItjk alttjd àantrekl..eli ik. Daarhij kont dat deeit me toch wat meer lJ.clt. fk heh zelf een "i,rlnners-mentali-e je in h?t HaacÍse voethal wët n?er terug' d.an in hèt LeÍrise,'.

Haa§tse mentali
teitrr en dat z

Srljt ??

zar.lex aarzeli
een tel"urstel

q ze,Jt v.C. l/alk. 'r eè- hoorr' zeker niet" !Ínq toèn I,EIíS d e-q'iaèèerrle. - t ..' :
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Voora1 ook omclat ók er in die laatste vr:dstrijrren aI zo nauhr híj hetrokkenÍ^,as. f k nqg dan r'reI fanatlek zi jn maar je noel de hoer vrer kunnen rerati -
. q?ren" 5r..zi jn nu ,cenmaal beranart jkere ,l incrgn tn het reven" . (ïIa, een korte'aarzelinc_r):_ f' _Hoer.re1 voethal ei.lenÍfit r+el on rle oerste nlaats kont. .íaar
ciat komt'ook coor mr n gezin. ',Írn vrour.r, .-n klncer:n qaan alt.iid rnee naar rJevoethal en fk.kan- thulÀ ook veef .cvri'het s,rellet.io kr,rlit, vooral ook orn-dat mtn vrDurí.zelf viif jaar heeft .'evoethalrli : .- ' -" -'

cn 'ie vra4g rràe èe r]ramai,i s che íl.3ora,latie 4oolie. snelerseroen J s verr,.,erl(t.
-499t .v;4.' vall<: 'r i'tisschie-n is r-re 4a.rrac-ratie vooi r,nuÀ-rur-À"n ooece zaakq3',,/eest. 'liu kunncn'we in alle rust een aoerl technlsch tean r " eitiii ,"i["n,tervll j I ',+e anders misschien r,re?r egn selzocn o\ anza tenen hadden $.oetenlopen, met 'het '-crevaar rlat snerers hun vreu.Irle ln hct sner zouclen qaan ver-Ilezen. En Cat zlen \.re nu \.reer teruc. f n rJ+ ocfenr,reÀStri jclen .zie . je, rtat
1e<j:reen or l{eer "!:i j" is ,sn Ílat ie.lereen er oolr. rreer zin }n heefÉ",. erraïde-vcorÈereLc.tns zeqí hiji 'l ',í; zij;-k;iii^rà làri.-;; ;iïo;'ir"-,t Ín 4e jon-g?ns .iit.zo oDtimaal niol:lijk te qehruiken. ïk rvil,rook een eIftal met ó;j.ecera. rlaàts een voett:íiiei. ,;" i;;-je ook :ranrzallen6r sneren rnet onkcmen-
'13 Decks.. àn. een lnschuiven.le laatste rnang.
o:g r:,1= . klaàse .

'í"vcora] de hardhelcl en wilskaacht", het verschil tussen'de dercre .:n t.ureed-:i:lasrse aangevenc; zurren ce boventoon hij .:e a"iaetia""tr" ,ou."n. r[ *;ir-À i(:e- a'!: ool<_ blj nljn Droecl ,? in. rk r+ijs ze cro. /cat r.rilskracht aLleèn r.naarrÍ1t r.^ri-rskracht bestreden kan rvorrien. ,l,ls r,re .:lat erin ,kri jo,.:n, en dat rnoet
J:14r9on, en vre nemen in. og:nschr:uw .iai LEIvs wtst voethaLkr.ril l te iten tjetreft+eÈ van de betere nloegen heeft, 4an Íroeten tye dit seizoen hn6c, s12g lcunheirdre.aien. Ik tin zelf naast LE}ïS itoel< van lloff6nr_1, r,.rJ.nno1,iàrl À'ln'"i ;;ïf;;.ris. helannri jkste l<amri63nsp4nrjlrlaten', . ..

Eirr&" .

''zcndag" zegt hij " hel:ben r.re gelijk aI een harc.e riohhcr. Irros ma., niet
1r.o;cden on<rerschat..get heeft aÀn jónqe, technlsctrè,i"u-. !Í;-;u;;;r";oà.un
?:I:tIt*!t1id Y":T de-beei; (afgeíonen' rllns4aq,vercr erlteqen Quick qesneer.'t,(rec!" ) (!us een definitlev,? onstelllno lreb il< nnq nl et. rlet is r^lel zo Cat
Yl:l _ 1",t=3.r"s telLing. tot vori.? seizoen., zo,n 'rrede en oell ik-pra.aïÍiic.e snel,:rs-gl?.lrl?h:?n, da-t niemand ean vasr? ^ia_ats he.eft. Er zljn uíreraard snej.ersoro vcIIed.i3 rni. jn vertrDu\,ren hebhen maar noG"naals, .1e köm^atitie li"non----de.groel> ls zo íroot dat een sneler o^tirnaar moet nrester"n. ook ln hettrareace Lopen nnensen ate zo-in;";;;t l,-.rin"., rrorden,r
Ad.! ties .

"Ïk ben iirderca.ac hehecrri jk .\mr:i tieus'r , zzrr.- hij tenslotte. ,'rn eerste' lnstantie r+11 ik met -LE:{s teru.J naar ce tr+eede klasse. Daarna rail_ ík he,-kij§en of LENS ln onrrvtkr<elinrr rs o., o. iàó-*."i-ï"-rit.",'iio. uoa rs arre-tn3?1 .lgc_ ver '!eq. Laten tnre eerst maar eens ki jl<cn hoe trit ài.r, art-""ir"u,
iillYillll!: lk heb er allo vertrourven in, r1e ènelers rrer,ben er "i;;;;-;;"c3 steun van. het putrlie noc?. . . . . . 1" ,

r,ï l. ewí begln .
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Ook- Í:tt j aar iiebhen ',rli l:i j :het hcgin vaó het nierirre selzoen wée!: het (huts-
íàir.;;-"ui-'»rrri.'-i;;";;"s-É"l"u;"uilti,oài óe "r"e rnse-vttjcren eten een Èorte
ultlecÍ.' :teeclsi 'i aren 1an..J v€irzamelt Dhi . Juf f ermans à1Ie kra.nte,kni-nse1s
Àiài-irins-í;-ti;;;I e;;; U;-;;"-àuiËàÀn raní' ón om daarna één en- ander'
keÉrig ln te hlatken èn itl Ëa rrinCen.''"Dlt aelreurt eveneens mot í19 jaargang
LENS-í.evur:' s. f uoeve,:I jaar hl j '.1íí aI doàt ii ntet hekaiid.' Í"IeI rreten we,
Cat er in c'.e Eoon Cer jaren een schat aan aller}ei oecÍevens en:.anecdotes.
bii.;; is. àef:[àctt ,oot or,r,= LENS ilibllotheel<. \/oor aI Cit werlr wÍilen '^r{j
rle-Granc rÍa i,ran van onze verenigtng hééI hartelijk: «lnnkèn en wlj höoen,
ctat htj flt 4"S íe1e jaren ln loeCe gezon,lheid voor "zijn" LENS inaq.hlij-
ven Coen l .'l .. . ..

' r'.'..''l | . .'' '.:.. '
.t :

H .II. Tralners rattentie.
vtrtj v"rzoeke u nogÍcaaJ.s zeeÍ attnl
tra lnln4en' t het lnimum te beD,er:
nu r^re het ee ste .t/eIcl' zoveel mcgeli
al-s er ook uitqebr?Í.-i orr aefrai
ken vreer een zand!.ank is. Dat kunne
al:soluut nle verkooen. Die rvl llen

enrl. het r:ehruik . v'1n het :,2è vql,r voor
ken. Dlt velrl r,.'nrdt' on het. nórnent, ' ( z
jk snaren). overhestteelC. nat hetekent
nd rrlordtr dat rhot ve.Id over enkéIe'''.'re
n sre teq"no\rer de niet selectl-esneler
ook on .Íras rro9tbaIIen, en terecht !

eker

s

Houdt u daar lal-s tralner rekenln« mee. De trainlngstrook 1l'(]t er niet vl1or
niets en kost hlj gebruik onk berluidend mlnder 'rlan hèt Drachhtg.e nLeutJe
licht on het l2e ireld. Ít^ree reC::nen orn het g.2bruik 'voor trainlncrón. tot rhet
uiterste te he5erkcn

I

I

LENS Js er klaar vocr !!!
Het ;'i"stuur. "

ÀanstaenC reJk-en,i staat er een
rtaren a f qelor]r:n zaterdag en znn
succes aan Cé eerste rond: lrego
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513 12.31 uur
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.21. o/-t uur .Quick. Ster-"s
19.00 uur LENS Cl
18.'31 uuq Quick Ste-ns

31i zonderheden .

- LENS 82 Nljko-rklaaa"".--
- VerEurch --- --'Y2
- LENS-C2"-' Nijkerlclaan

12

.c4
P.Steln

19. 00
=I B: 15
17.31

uur
9ur
uur

- gaarne ouders mèt, vervoer voor ,.T-,ens Jl.I, rr2, FI en 12
- zie ko_Dy jeugd algemeen. achterin deze Lensrevue
- zonCaq 14.51 uur LENS I - VIOS 1. Komen iullie ook???
Ors te l llnqen .

LdNS À1 ' : ïorclt door de trainer rrekenrl rren

LENS i:r-2 (voor 3/) en 5/9)
RI cha.rC Hartman .

I

I

aakt.
r.onrrl t door Ce tralner hekenrl. .reÀ"1akt met

i.n.v. ",larco Scheenstra -LEILS Dl : a1s vorige week nct 'Íarco Tijsen
lE.E§ rr? : (voor 5/9 en 7 / j) al,s vorioe week. ' \ | . 'i' 'IrïIersma. Gàarne ou,lers met vervoèr

- '.i;, I

zonder t,ïarco Tijsen met ilaurice

LEN§ CI s als voriqe r.reek (voor 5/9 en 7 /9:)

--_-LEIIS .Ca : {tsoy.. 5/9 en 7 /1), al.s vorlqe vreek rnet Farle!, ÀIladin, Frans !]lok-
.- hui.sr,, Rishi nhattoe, Fascal r'1e Lance en Deniis v. neI<len.

l*rCstri i rr.n Íoqrarnira l)-E-F- junioren.'
i(nntdktóeiÉooni'iPaul v. d. Steen tel: 97,1154 (l:r..r. S. ctlL57 4) .

steen voor vrj.jdaqavonC 19.4C u.

I

ÀfheLlen voor de,'rreCstri jden hij Paul- v.<i.
Ïn uiterste .nood, nog op zatertlaamor(_Í.en on L,enS 5i j lemand van de Jeug,lkom-
missla telefoone 65I314. \/oör avondt4Tectstrl j ríen tel. 971154.
vri-idac.r 4-9-1987. \ze 1rl. Samenkomst LenS
I!1 .00 uur Lens leiderè toernooii
Za!erCa s-9-19C7.
5i5 12.0q uur Laakkwartier
446 11.15 uur G":1.S. rI
872 I1,,í)'),.uur, Gcna .t')2
91) 3. 1 0 . 10 ,uur LENS E I
(vr) 11.00". uur LEN.S E2
977 IZ.'\A uur LENS E3
98? Io.C') uur LENS Fl
I.l4n 11.10 uur LEN§ E2r r j , .,.:
Zondag 6:9-19 87.

vr I8"31 'uur velo DI
vY 19 . 

^ 
0 uur LEN.S I\ 3

!2I 19.n0 uur LENS E2

terrein LenS

- LENS nI J. v.3eersstraat
- LEIIS D2 Eia.smusrres
- LENS n3 Berestelnlaan
- sv KijkCuin EI vt
- Q."\,r,c. vl
- Vredenhurch F:5 \rI
- DuinÍ1orn sv E 1 \r2
- Cromvllet F2 \12

{

DI I1. ^r!1^. 15
1^.15
9. 3')

1/1.30
11. 34
9.30

rn. 3rl

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1Í].3^luur

12. 30 uur
12.30 uur LENS Dt t/n EZ 4 tecren 4 voetbai or LenS

. t/m.14"00 uur (Caarna Lens 1- tliast kiiken)
'raanda 7-9:t147 ( com':etitie )

_ LENS Dl ?tra terincÍen
- G!D.S. n2 I/3
- SnoorÍ^ri jk EI \/l

zon:ler f,lonir Chaalbl ( zle Lens D3)

9) als vcrige week met r{onir Chaaibi,

17.45 uur
18.3n uur

-18. 3n I'uur

zoÀde rheCen..
* zie kopv jeugd al.qemcen achterin d.eze Lensrevue
- zondag 14.10 uur IENS I - VIOS t. Komen jullie ook ??
Or}s t.el Iln.ren.
LENS .DI

LENS D2

3 a'Is--vorLga week

: a1s vortge'week
: (voor 5/9 en 7/T.,ENS N3

en Vikash Goblnd .

11

Cok ZeIIer

I



LENS EI aIs
.q LENS. E2 vo

vorlqà week

t 5/9 en 7/9 ) . als vorLqe r,reeti. .nax verheÍ:j zlel ook, Lèns 33.t
rl
lli Fdhce, .Frans Tdttero r.r-TI13as f akni ,

I

D, ?sheroen v. HenecÍour.,re è-mv Jacohs ,
v. íl . Geest.

rien 'Rul S rJi nceixt de Groot , I.ndv v. ri .
Sinker. J:ffry Hon, z\riio qlon,'í1scha

, Sander Buitenhek, !'::ans Kdmqfraat,
ennis v. 11. Steen, I7l-rÍl I Stloter Rav-

aI Ye rrnelden we nog maar eens 4e ge-
-cle,jeug<l1eden en ouders,,vererëchten:

ook naar.
allen horen $rÍ j dit het liefst. z'ó sneL
t !Íet kontaktnersoon rran de j euoclkom-
djeÈ of' <le leider (m.u.v. .tI ,nI en Ci)

he!r en wlj Liever nlet. nlt r.rerk t mlsvarstanden in. de hand. r

1: iet oDkonens siannger sDelers zgrnrl.er af te lrellen. r.reqbf i. jven ontvanqeD ze
Ían ons een brief w.tarin'\,rl j vraqen óm even te raaqeren als
ze" c11t tenminste nosÍ nlet rrerqaan hel:l:len. Eén keer niet rin-
kon=n. !:etekent een'offtëtële ivaàrschuwinq. De tweede keer
lev-crt één wedstitjd 'schorsing oD en ?le derde kèer hetekent

:.' l'...,.;l'
3Ia:inen ; r voo
., nen

Is
.. len

VerzamalÈir:

1

h

I

het afvoeren van de ledenlijst.
'. ... .' ;

de selektles is trainen een vernl!chtinc. ï(an. je nJ.
he1 dan-af hii de traÍner thuis. noe Cit vel vóor cle
ij er niet hel dan na <le trainlnq nog eens. Dus niet
via een vri enC j e" .of e! LenS . ^r l
erzamel ór de- ti j,1 Cie Ín de Lensr--vrio staàt: Kom .{u
5 minuten '1ater. tr^Ie doen, dlt echt niet v.)of nlets.' ï.1

ij cen uitrvedstrl jr3' iechtàtreeks qaan hel dt.t dan à.'
vond voor 13.10 uur: evcn rroor en rrracht hierm.:a nLet
rdag, Í,rant clan helal:en vre het al druk cenoe.Í on íenS
Cstrijden.

et traí-
tra inine
a fhel-

s hiet
tI je
vri j d ao-

tot za-
rnet c'le

-.ltt ' . t

i _i
ï.-'ï 'i
' "'9lfouèhen 3na

douc
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Zo. nu riraài ho
cnderheman,ie
aan bovenstaa
voetbal Éunne

Traínihà hiet

ainlngen en wedstrijCen l-s leCereen vernllcht
en en zich om te klerlen Ín andere klerrtn'] dan
. Ilygiënischer lijkt het. ons.

ges elek teerden i unioren.

en dat' iedereeh zl-ch 'eraàn íaat hoi-rden. DaC zou'Àet voor de
eugLï(cnmissle een stuk makkeli jker..maken.., Hoc nlnder.ti jC vre
r1e ounten hoeven te beste<len .les te meer ti. jrl vre ln iufliesteken. t.

om zich
I^raar1.n is cÍe-

I{i j vinden c1a
vinden voor d
Itilj wlllen hijullLe het rra
on Ce tralnln
Cer te werken
18"45 uur Len
van LenS 32 e

aI
nl

Ie junioren ol LenS moeten kunnen tr.rinen. E4n traJ.ner.
et rÍeselekteerden junioren is echter een .Tr.)ot nrol-rLeem"
or hr:st onàe beÈt l:lí'iven doen a1s we 

.zeket 
we+-en rtat

ren. OD Vrij4at 2t àuirustus waren er echter maar 3 ionqens
zodat rvi j ons afvraqen of het r,rel zinnlq 1s om hieraan ver-
À.S. VrÍjdaq 4-9 1s er nreer tra.inincÍ voor ju111è. lTefzamelen

. rie trainen van I9 . 10 t/n 21 . 15 uur. , ook ' tle'-aridere éne1er's
,.C2 Zíjn r16n van .harte, welkorn. Tot i.7ri. j.lag. .", . 
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Voor Ce nieu!,Ie lèdeh overgehouden aan de. onen Í:ageii rreiilol,ren ',ri 

j -íoanaals
de trainlngstijCen ln Ce Lensrevue (-!D ga weens4.àcsnlÀ,lao. ne trainers. ellhcrt
steenwljk en Pàtri ck..ri j rsrna zljn er'<ran ook orn iulrte"rle fijne kneerjes van
Ce vc.tbalsl)ort te leren. "re nadruk llrrt oo het snelen van klelne jlartt jj
vormen, het schleten on cle goar en'natuurltjk vrorden cle has istechniekeni
koppen, stoDnen en schleten (links en rechts) niet vergeten. ledenen .,erioect
rxn leCere woensdagmidriaq te kemen. De trainin.stijCen iijn;
van l4.r)O t/m 15.04 uur alle snelers van L3ns Fl en F2 . ivan 15.34 t/m L6.00 uur alle.sDelers van Lens 13. oók snelers van 82, E']3,t)I.en D2 zijn van harte 'ueLkom. om zomaar vrat te ,voetlrallen" - ::van 15.00 t/n 17.01 uur a1le,spèIers lran r,ens D3 met nennrs zan4stra, ,$an6or

llolr'.u61s Suytelaar en Monlr Chaalbi.

trloensCa idda l:Iub.

De laatste cÍrcjeD trordt
l{ieuwe leden.

getraÍnC- docl Joon l-)ronk en Cor Z eemei j er.

Door de open Cagèn 'heln ce jonqste leeftl j
rlrukken. dat we,er nog
iàc1amét'oó school en.len neem z3 gerusl een
te zeggen r.lat,aIIe' .ni
2e 1tC '+orCen. Ir:Íllen
teIB ,.9?0+ s4.. q! cëgara

bl:en we er tot nu toe 14 L.:c-ten hijcekreoen voornarnell_jk
dsklasse. Dlt i.ras ook wel nodl.Í. Toch lri1len wli. !:ena:,Iangnietgenoechetrhen.-.lusjonrIensenourJershaak.
ln de buurt.voor lenS,. trerte.I ie ouer <re. aktirritelten
q ?e; f)eqf keer meë'n'a.ar de tralninqr. riarqeet ook ,iet
^-ur,re tedeir, L/m 12 jaar. eenS.yratis lànstenue kri. jgen àts
ze ateàlr . idformatl3 1aa! ze-r-1an naar paul .v. ë.Èteefr
v"?.eJ-.jsen,tels 553244 helLèn.

(l teqen 4 voetbal on Zonilaq.
.t..

À. s. Zondaq
van" Dl; 52 |
:licht maar
maar '''artt j
gaan.. .Vas te
ke verti.é len

'scËóoI rnee.
zà ! n t<rniari
héC seizoeí
ijekers van

".i\gSinàënl rne r.,reer m-t het 4 teqen 4 voetbal on LenS. ,^.IIe snelers'D3, EI , 82, 83, 5.1 en f'2 zl jn van harte r.rell<óm.' tI j.ets 'Ls ver-
. aIs je komt kan je natuurlijk vrel veel Ieren. Iíe snelen'alLeentjes. Deze moÉten.natugrlijk-weI rèdellik ooed. tecen elka.ar on-
groeDen..van 4 .snelers kènnen- we 4àarori" ook nieÈ meer. Ter rl_eli-
vre. Ce groepjes'naar Sterkte. lJeem ggrust vrlendjes van straat of
.I'Íe vert+achten jqIIie om 12.15 uur on .Í..,cnS. .1,I.: qàan door tct
vocr 

- 
twèe, <laarna doucheri, en. dàn naar ,.Í-enS senioren I ki jken clle

hecJint teqen VïOS. Tot ZnnCa.í.
I ' :, .'

toernoóien .

Slechts één ]:eker kwam er teru.Í afqelonen zaterrlàt.
Ki jk eens.,íoerl- oa de .schcorsteen of in Ce slaankaàeiin de orii-zeriliast. r-r.eenemen dus .alle qerronnen hekers
xreafn.i.,rfnteí. '

Dnt kan toch niet.
. Ze hören hlj r,sng
vari <re tgernöol en . ,

Er,zijn- nóg'sleeds Lensshlrtjes. te koott. \7ooral maat'36 is'
mate .aanwaàig;' )e kosten zíjn f ,5,-.Der stuk;, Zateida.q. fi C
1.1-c19n: -,?9k -staat, er een cJrahbeldr,os . leze spullen màq-rr, -wlL dit nou niet. àls'laatste hebt:en r.re nocÍ t.rat voétbàlschote tco,lglrg.?,: f ,11,-: ze zi)n'noqí'in i,àuaà stai[. i;a;.;;;;

nog in rutne
e wÍnkel nocÍ
rati..s weq.. I,Ii e
enen'Èhdt 41-42
??? Tot Zatèrílag.

Le lders tcle rnooi 6te n 6;

l/rljdaS 4 septernbei' r,rórdt or'Len.S het traditioneie i eu".,ate ieer-. tàernooi .e-
houden. vanaf 19.01 uur rvordt er in tqree noures les'.reei,i, i.raarna rond kr,rartov.r tien.c,e fÍnare nlaats vtndt. naarna qaan \,re oezerrl-o net sateh en drankronc het houtvuur zitten .on met z'n arren qlcedvoL te nraten ";..-hua ni;;;.;;sel zoen. [ie honbn dat veel nuh].iek ce lelders zal lnsniieirn iót rÀ"t.":- "-
tisch voetbal. Ook een ouderbteam zal aan dit vnetha ltechnls che hooqtgnunt
nedelrrerklnsÍ verlenen. Er ïror4t riesneelrl on haIv,? velrlen, met kleinere ioals,zodat het voor de keeners iets miniler nceilijk za1 zi jn.'r)e leiders en ou<lers, ,die zlch heht:en oD.reqeven r+orrlen om lB.30 uur verq,acht.

13



.. . .tr
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F. v: Këster;:' .

R. ri. Schaik- . -
J . Pronk
R. G.lrskamr
P. Perrai.jn
E.Coret ' . ',
P.3ijldma::.'
F.Grens . . ..

P . v'.'cl. Steeh'"-
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rs r. cle Ie-i.i'!9rs möeten
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On Ce rilcrensd li]Cacrèn 19 en '26 augustup.,j ,1.. hceft 'c'le ...Ieuq<rkQrJn

.r open r.iddagefr' j aar, l§oamen
(5,5,7' jaar)'

qÍeorganl èeèrd Horiwel cre. onkört st niep zq"qrào!,.iras aIs.
r .on helrle. micdàgen sanen: tocli ilcq zO n"35. vooral.

tËaIlertjes. op- tnm 1c Ge 1s hebhen.zich {àaf.
Ftre verwàchtèn .et zo'n 15 nieuvre jeuqldleCen aàn over t

arvan 41, t4' aan-

cÍdkommissie }:eCankt'vooral' Piet vàn Cer va.lk ( zonrraq) senï-
Gilbart Steenwljk en !Íiche1 Koninrl.l (lreirle À:k1'as..S-e-r§.)..:ct i e

ug.c1 .oc 41e !:eide -4agen de eerste -.he!t inselen .van het '!roe tha1
acht. ook andergn,die 6ahn6nen hebben- hadanke ir wl Caar n

e...

l

.irchn van der Lubhe en een (crqanisatorlsèh)''<1ee1 verzorotl'
';'Í'": "'.n' t:-.':

rdag helr':en alle jeuÍdLei,'.lers en
fen- ln hdn e1f talíratr,, j e 'vÀn de ,ee
leC.ereen öm 20.3.1 .uur.' ÀIs 'iè ve
PauI van Fer Steen. .}e evond hes

''i eut cËipln.." 
"er,. 

rrítnifr.l- :

rste hlieenkornst .llt - seizoen.
rhlnderF. hent, ,:'eéf,.iaé dàii.
taat ui t tr^lee ."CeIen, '. ,ren "Ceel

SELEIDSPLJ-IN .IEUGDVO§TIIEL . (7). 'r^, ').'. i

ffiefidcgeuq.1kommt.ss1eaanihet,.ei.n;.YÀ;het.af-
$el-open séizoèn 1n de téns-revue aen4acht hesteerl aan het -ieriïafàrerrl Cat
zij tle konend{ jaren wil Íaan voeren. In clze Lensrevue cle zeverirle ,}-rtj.Cqagej.
')e laats.te hoifdstukken van het. I)elel4snlan .han,lelen over \Toqtha.Irrprlraq (V)
snortmaterl-aai en tralnlngsakkonmo<1atie (VI), orclanÍsattestruktuur.van de.^
jeuqdafderint I (wr) , en het ninanciéLe (vïrr) .,'llrit het f tnanitëIè ,heleid. ... 1t-retieft, zrjnlwe vocr het doen van ce noorlzakelijke ui t.Íaven sterk'afhanke-

.1ljk van enerii jaa het geld dat .jloor het ,bestuur. beschikbaar .wor.'t crestelc]
en anC.erzJ. j<'!s ivan het gelC. dat r're via suhsiÀies, soonsois en extra aktivi-
teíten wetén te verr.^rerven. I4et het bestuur za1 rléar blnnehkcrt ^yerÈPr .Ay2f
r+orden .resïroÈen., Via ouders - en leden nroberen v1l j m.ct notenÈléIe sr.ns.qrs
tn contaqt teItonren. Vooi su.lcÍestLes en cöntacten- houdan we ons . aanhev^l'en.

' l' ; ''11 r'i-'':rI{at de oigani$atÍe van tle j eugdafdelilng zal ander rle .reu§rdkommisste. 'een 
^..-

a:"rarte (sttur)igroer belast zijn met voetbaltechnlsche jeucdàaken. '. -.,:,-r.
Van Cle groen lina-ken rleet uit: rre technlsch ( jeuqrl) coördinator (vnorzitter)
c1e jeug<Lirafn{rs van de .4.- en R- jeuq<l en- Ce senlorentralners . (zowel, ,4n -. '

'zonÉa1-j. en B.lselectietrainers. alË ,qe zàt-errlagtralner ) . r)e taak van.'de.ze .. .

stuurgroeD Is lo"a.! ;' ,. ..r: , ... .i, .,i3
- koördinatie lm.b. t. het heschikl-,aar stellen van A-klassers vonr Lens

rt/n4. I -r4-
- hegeletr::Lni overcann .^--klassers naar r'!e senioren.

- helelC uitstlpnelen m.h.t. het nnrlejr-22 iàr'J-tcan.l-,l
I

-. I



lIoensCarymlCda kIub.
V,)or Ce nieuvre leden overq:hourccn aan - Ce onen ,riqqii vejmo j|,oen vrl j rioTnrÀalsde trainlngsti jrlen |n de Lensrevue cD Ce woens4àómia4ao. ne trainers cilhertSteenwijk en Patrick..Iijlsrna zljn er" <ian ook orn juIIte" ae ifine kneerjes vande veetbalsPort te 1óren.'re nalruk lirrt oo het snelen van kieine "à.lij-l-vormen. het schleten on c're goar en ''àatuurri jk r+ordan de has is technleken:konnen, stoqDen en schleten (Ilnks en rechtË) nret ver!et;;"-".;à;;;--..riou.Í
om leCere woensdagmi rlíla§r te komen. De trainlnosti j c.len ,iiru
van 14.00 t/m 75.04 uur aIIe snelerS van Lens FI en F2 , 

ivan 15.C0 t/nt 16.00 uur alLe s::eIers van Lens 83. ook snelers van 82, E3.
'll' en D2 zi jn van harte ',lelkom. on zomaar r,lat' te ,voetbal len .van 16.00 t/n 17.O1 uur a11e,spèIers \ran Lens D3 mct nennls Zan4stra, $an<Jor!ïo1i' r{arc 3uytelaar en Monlr Chaaibl .

De laatste groe-n r.ror<1t getràinc- docr Joon rrronk en cor zeemei jer.
Nieuvre 1e,l.en.

Door de open Cagèn'hebben vre er tot nu toe 14lndej on.ïste leefti j Csk1asse. lit rvas ook weldrukken dat vre . er
_ 
nog 'Lang niet genoeg helrhen.

rectramé r'öÈ schoo] en ln de buurt voor LenS. rrc
en neem z9 qerust eens_ ?en peaÈ keer neè " naartez e5qen clat'à11e n1eurare leden 

, t/m I2 j aar. ,:e

.:c-ren hl jqokre.Íen voornanellik
nor3í..Í. tnch rrlllen wlj. henal

tel- ze over rre, aktirriÈ4iten
e traininÍr. ï.7er.Íeet 2ek niet
1rÍratls Lenstenue kr{ i?en a1.s
è.dan naar Paul 'v. d. Steen
Ien.
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IiC r,rorden Fl IIe n ze neer informatle laattel: 97iI5 öf . Gerard v. ReL.j.sen ,te1: 553244 heA

l.- ,- r ' --,.n'.s.' zoiiaag heqïnà6i'rue ,eer met het 4 teqen 4 voetbar on Lensi. r.rre snelers
"31 ll; n2, D3, Et, E2, 83, r'r en E2 z1.in vàn frar[" r"L;,rl-rijàt;ti;;;;:="pllcht rngiT, ers je komt kan je natuurltjk rael veel reran. rie s.eten-ariÀenmaar ''artl jtjes. Deze moeten .n<.ltuurrl jk'i,re1 rerreliik cióed teecn efka.ar ón-
pa:?n: Vaste groppen..yan 4 snelers kènnen we 4àareí'.,ok nieÈ n:eer. Ter nLek-

.I?;X^eïo11-,?",qe c.e qfocpjes'naar sterkte. :Ieer4 §Íerust vrien4jes van straai of
:!lA"l meg. .!-rre venrachten.jgllie om 12.15 uur on LenS. r,re qàan Coor tctzo'n J(vrart voor tI,ree, rlaarna rloucheri en dan naar..r-ens senioren I kíiken r11ehét. seizceii'hèqint tàqen vros. -r;ï-r^;;.;. " '^-'-

'.1-- = ,r .'

4te en.'.4 veetbal on Z on<l à9r."

]-jekers van toernonl en.
Slechts één !:eker ksram er teru

erl on de schcorste
nkast. iÍeenemen du

Le lders toe rnoo teqen 6

Ki jk eens-_gTo
ln de nrÍi ze

i' l' '_'

3 afqelonen za.terdal. r)at. kan toch niet..
en of 1n de slaankamti.'ze horen hli leriss elle rrewonnen bekers vari <ie toerneoíen.

;'KIedi n .r.rink

I:.1ij!., no,j-steels.Lensshlrtjes.te koon. \Tooral maat'36 is noq in rulne
T3"?_1unqir,+g:'.)e.kosten'zijn f,..5,-.ner stuk;' zaterctag is <-?e winkel nocr
_l_ï,?:91. -p?lq,:t??t.gr.een srah5e.lrr5is. Deze spullen mógin '.ioii" 'rà"..,-irr"wrr c1t nou niet. Àls'.laatste hel:ben hre norÍ uràt vcetbiÏschoenen riraai ar-Àzte \óó1 "9,.,:.r.. 

i !1,-: ze ;ij;-"&'.í;""àie" sraar. rnteresse aïI"rï['à"ï;;;:r.
1,,6

Yl|tl"g j seit3$,11'r+órdt or LenS het trarlitionelí: ieu.ldLcicer-qtoernooi ce.-houcl3n. Vanaf I9.01 uur r.rordt er 1n tv,'ee noul=s qes',"eIo., rdaarna rond. kr*aitover tien Ce flnale nl_aats vinft" r'taarna cÍaan \re clezel-l[6; ,not sateh en t-trankronti: het' Éoutvuur zitten or$ mér,,n àii.n ;r;";;.ï-;;-"ir.à.i""+"J=t.;""ï;;i;à
lefzoen. Eie honén iar veel oubr.iek ce reideis ,ui i"=;;;;;;r';;;'Ëa"..Ë--'=tisch voet.bal. Ook.een oudersteam zaL aan Cit vnethaltechnis che hooqtenuntme<lewerktnq verrenen. Er .ror4t qesneelc oa_harve-veid;;;';;;-ilï"ï;;;;-;#i",

zoCat het'voor de keeóers iets íinder rnoeilijk 
"at- itji'.. 
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De lelders en ouders, r1le ztch he!:l:len orJrÍeoeven r.rorrlen óm IB.3n uur verÍrracht,

r3

i

I
1

1

i
l
I

I
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z e ausus t!§, j' r. . 4ee t i'.:à .,t"È'Ílxqti*1"
;oDen .ÍlLcldaqen qeorÍanlseeid: HoÀ.wel Ce,onkömst niet zQ'qröOt.vlas- a
'. jàar,". kwamón er on- heirie: mlCdàqen sarnen' toch noq zQ'n. 35 yo?rqI he

iS rs'r7 'jaar)' voetballertjes oo.af. InmlÍldels hehhen zich rl aarvan a
CremelC ald IlC. 'de ven^ràchten er zo'n 15. nieuvle jeuqdlecen aan ove
Ëouden. De .f eugdkommi ss.ie ÉeCankt 'voorai.t Piet van 4er Va,lk ( zon:làc.r

oren tral-ner) , Gllbert Steenwi jk en u.ichel ](onln11' (hei'1e .1;k!as-S'--f
deze voetbalieucd or r-lle !:eide.dagen dc eerste..heclinselen .van het
;;;;";";ij;"Ë;"Ënt. oàL-a"ààiu",<ríe sehoönen nàrrràn he4anken wt.:i,c

'' ' :i'i

s ie,-traee
Is. voricJ
tc- j onÍle
J, l4',aan-
r. té1.
) ' senl-
s-). -=dre *,
rroe thal
aar n?: r
: _ir:'r t,l '

-4f qelorren " z àter dag hetrrten à t rd j euldlel..:ter
qlng àan';etroffpn in hun elftalmanje van d
I'[e ,ven,rachten J-ed,ereen'om ?0. 3,1 ,,uuÈ"' ÀIs . i
everi Cc.Jr àan Paul van der Steeí. .De avon<l

..:.' ..-; -....i !iEí,' ';/ .:t!

ialnets een, ultnorl-i- :'

ieenkonst .lit. seizoen.
É hent, aeët ait dàii.
t three""C.?Iei:, een' CeeI
sch ) c'teel verzorqd
. -. .,.' ,': -' -...--'-:: .::.:- '; -

tEIlEns-"5N Ti'ÀINERSIIJEENKO!'ST l' rÍI'À:ilD^G A;S.
d èí'.i^-useË
e. , <:-.rs te l,l i
e.lr,erhinder

. hes taat , ui
verzorqd door.Jchn van der LuÈ:lre en een (crÍanisatcrl
door de Juko.
3ELEI}SPI,,J-\N JEUGDVOETI]EL (7) .
In eën' restal -afleverlfgen heeft de Jeucï.lkomml.ss 19 aan j het .. e lnd ,-van het'af-
crelol:en sèizoèn in de LenS-revu'- aandacht besteer-1 aan het ''i eriqrlhe 1eid Cat
z i j <ïe komend.e j aren wil oaan voeren. An dze Lenqrevue cle zeveride,,,5Íi"d.sa!Íe.
De 1aatste hoofdstukken v.:n het. ?eIeirJsnlan .han<1elen over \roetha,lciedr4fl (r/)
srortmateriaal en traini ngsakkornmotlatÍe ( \rI ) or.Jan i s aties truktuur... rran dr,
jeuodafdellnÍ (vII ) .'3n. het Fj-rianci'àIe _wrrï) tr',ra t het finaniiëlè heletd.

' .. Irr " '_ - ?l-1' :t i''
iíat de órganisatfe van rle j eugdafdetilirg za1 onder r-1e 'reusdkommlssfé-. 

'e

a:1arte (stuur) groeo belasÈ zijn met voetlaltechnlsche.. j euodàaken.
Van die qroen. inàken deel uit! .'le technlsch ( jeuqrl) coörtllnato! (vnorz
a. 

-:à"óa.Éi.ir.t" 
*rut de .n- en l- jeuo<1 .en de- seniorentrainers -'(zowe1r-

zonda!-À'èn B-selectr"[rar,nÀiq. "1Ë 
iP zat'erdagqraÍner)-. .fe t3-ar.v1n id

- koöidtnatie m.b. t. het heschikhaar stelfen van .,1-klassers vönr Lens
I tlm 4. - 14 -

- hegelel'iln? overÍanq .^--klassers naar r-lc sentÓren'
- heIelC ultsilnnelen m.h.t. het öndé-r-22 j ae.r-tean

hetreft, _ zljn we vbcr het.'rroén van ce noor{zakell.j ke ui.tqàven 'sterk afha nke:
Iljk van ènerzijda het geld Caq door het bes tuur. ,heschlkbaar \iordL. crds tel<'!
en anC.erzl jCs van het gè1r-1 dat vre vLa suhslÀIes, sDönso rs en extra aktivl-
telten vreten te verqlerven. Uet het bestuur zal 4àar blnn'enkcrt, ve r<ier 9]IPE
r.lorclen qes flroken. VÍa oudars en le<len nroberen vrl j net noten!1ËIe . snons,ors,.\

Len .Ln contact te komen. voor su.JqesÈ1es en contacte-n. hourlen víe .ons., aanhev.'

en ^, ,-

Ítter)
eze
-f



hegeleicllng overqan .A-klassers. near de senloren.
Èeletd uit'stltrneleir n.b. t. het ouder-22:lahAteeam. , _ ..1 ,,,,,.j aarli jk's etatrieren tan .het,ïeUEdEtgfÉ,Cgigdlah. tanauen5 .jaarll jks adviseren van r'!e Jeu_qrlkonmiss ie iu.h. t. aàri te stellen .

e 'Jeugrrkonuniss le streeft ook haar rie vórmj nc' van een ..ïeuqrlraarr. 
'rezà ;i''eËö,t-

aàd zou uít;een.aantal ,4: B- en i-lrlassers moeten-Éàst;;":'-Ë iu"ti"ui=àí"
eugdraari kan bi jvoorbeelr.l zljn:

.uitgeven-,van een el-aen LenS- jeuoí-rhIa4 enioe keren ner seiàoan.
orqanlseren. v-an.aen.elgen LonS- jeucdhlarl eÉÉ6e keren ner 'seizoen.''
orga.niseren van cen. sunnortorscluh van LenS 1.

tatt,cr-roe.r, v,o-or rle Jeuc{í:komrnissle nn.b. t. jeuaCzaken.':.Í,:-í.r
Een eerste .,'tÍj eenkornét van rlczë qroen ls J.nnl C.dels r.,,e!e.Idr. r.ía t het ".,"rt-ma )rlàa1 betreft, ts het strevcn eron ríericht ol'r- zn.rra dat flnancl4eLrnogeltjk ls, eike tràiningsqroen zoveel balren te aeven ,.;i-o; ;; a".i'ni""elke sneleq. ever een elgen (eventueel cÍenummerCa) lràI kan heschLkken. On criemanÍer kgnnep .C-e tralnefs eLke rlenkr:are haloeiininq Èehana.elen: l:ovendleh

1: kan _het'verrie'sl van Èarièri. dan hoïelij'k 'íroPq-:n tèruqÈeàr.,nq;n: 
-Iiike-;;;i;;

1s can immers voor zljn elqen baL verantwoord41ij k. | . ':
IÍet betrekking tot, Re Èra1n ingsakkonunodatle cl.enl als uitrgl iknoqert jkheid
blj srecht vreer voor rle À-, r, c-klassers beschÍkt te kunngn worden"ovei
een verhard'veIdjè, zoals 5ijv. blj lr,r,riek Snort. o.., fu".làiÉ ter*tj".eient
bekeken te vrorden of zorn ver.lje on een cleer van onze tralningsstiook iste r€aliseren. ook hief sle-ten ce kosten (ca. f 50.onlr-) een Lrerangrtjkero1. voor de D, E en F.-kl.assers rll-enen we hij srecht,ruà.i Àr"t een sport-zaal te kunnen heschikken. volgen<le vreek tot slot Íets over het heofdstuk
Voethalgedraq.
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UitsLagen Jeuaà

VeIo À.1 - Lens .ryI I-1
DSVP A2 - IJens A2 2-4
Ri jswl jk ïI - Lens iI jlnocr
HDS Il3 - Lens R2 2-tL
RKA\.I/ Cl - Lens Cl q-Lz
HBS C4 - Lens C2 2-3
Lens rJI - KW )I i^-I
Lens D2 - Loosduinen Dl 3-3

!

Lens !3 - Laakktrrartler D3
nunö EI - Lensl EI
SVH El - L,:nsl E2

^íro 
,ï4 - Íensl rt3..)te Haqhc Ft- Lens FI

Dunö F2 - Lens F2

4-5
r-11
z-1"
2-3
4-4
o-7

,è

.l

T,

De start van r,re iiomDetltle was ve:rhel-ovencl. },laar ltef st 86 ílcelnunten
vrerdgn er door ons ln 1l wsr)strljclen nescoor<i. 11 ovenrlnnincrenl 2 oeLi.ike
snelen en slechts één nerlerlaacÍ uras het resultaat van .'lezc eórste komreli-ttedar. Ga zo Coor. t
LEIIS ÀI : stel<]e teleur. Een qoed oefennrocJramma qevoigd ,:toàr Len te ztrral<kestart tegren Ve1o. Onderscha ttincÍ? ?? peit r,rat dat Lens ÀI m.et lange. halen nro!:eerde VeLo te verslaan. ze he.Íónnen te sIàn, t«vamen1-0 achter en lienen riaarCoo:r achter de feiten aaa.u Dit r.ras néeterg ge-vreest als rle vele kansen henut waren oeworrien. llu scoorde

LENS A2:

I,ENS DI :

LENS 52

LENS CI

Rohert c
Oh ja, L
was veel
een 

" 
taai

stond kl
Rijswijk

arskarnr: vlak voor tijcl (tn lruttensnelocs itle ) l-I.
ens Àl harr een schÍtterende outfit.
aI makkies qer'ren.l in de Oef enneriorJe. nS\IP rsas echter
e maar toch r.ron 

^2 
met 4 - 2 .

aar blj llijswijk. llelaas íle kaartcontrole ruees uit dat
maar 7 qerechtlade snelers harl. Onkleden en naar huis.

ver6letterCe HBS met lL-z. oÍ lens te sterk is of H])S te zwak
voor cleze noule rnoeÈ noq blljken
vernleÈterrje RXÀw met 12-0. Dóoroaan zo jencens can rvortr.en jurlie
hopelljk toch nog hoger lncer1eelri. !,rj. -l willen rt.lt allanq.
hacr. een late afschrijving en een we.rhli jrrer. Invaller lelder'Gerarrlv.Reijsen toverCe toch noo een wi-nen're onstellinq uÍt de hoge hoed.l)Lt met I4 sDelers en zonder 4chte keener. vtil er nu echt níemandlelder van dit enthousiaste elftaL var.len????

15-

LENS C2 :



..

LENS .)I : verDletterde H\ry met 1O--1r- Ecn hogere incellnlt dan ncrule I hestaat
=:: - 

ei niet. Laten we honen clat II\ r oàwoon te zr.rak ls voor. Ceze pouLq

. I'ie I een komollment - vDor het 5loede vetdsnel. "

LENS D2 r A.À"e-tàt;È-;;;à."ióoiarin"ii.tI wer<i. met B-3 naar huls oestuurc'
ïEii§53 t Ënàer.ià een hete leuke pot on.lanks Fe 5-4'nèderraacÍ. l-te nteuq;e -."E:!= - 

ó$ï;;;,-R;y';;iD;;;-À;ià" i,i.iiàsi" en cok ze-:-Ler zijn echte ..'..
. aanurinsten.

tENS EI 3 vertletteríle .nuno m"t l,I-I. Idat . een Sall:nsnal en viat. een l'tooie

- 

<roeinunten. Jànuner cat <1e hakhal van .Ahid net naast.glng'
IENS E2 : vron iret s-2 bli sI/H 81. ']eze .eerste jaars r'relnen hli jken qÍoecr uit

c-1:e voeten te kunnen " :. " -: I .

LENS E3 , r.ó"eu-rn'Greg en Ilyas'twee niet-onkoners. De versterklng van E2

- 

- kwam ook ,aI niet. Dàn rnaar lnet 6 spelers van Àco r+In.nen'-
. Klasse jongens .en nu no..Í een vaste lel-der vtn4en. tde nroheren het.

LENS E I, , *iÀir nÉf f 
',sutr noq r.fel een heetje. . Tnch t^ras het een hele leuk-e

- 

wer.rstrl j''! Ínet een 4-4 ultsla',
.Í,E;\ls F2 ! vernLattetËt-fíilö-;.t ,:À:-À; wedstrlid rreson 15 ninuten later 

-

"..-.:T.:,.omcàt. tre Àkka]:i I s achter El t,raren ,Teré,len. Töen ze er waren maak-
ten ze arres cóea. :-ila.rari 1. hlelc alles tccÍen en Àhí1u1 maakte er vler

Zoals jullle zlen werCen 9r hee'1 t,,rat
Toch 1s er nos uteinlg van te zeqrÍen.

teoenstanders "veroletter4".
Blljf aer,roon je hest r1oen.
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{h Í }: ': ï.r-ir .,--.r: r'^:.. t. .í 
", lll LB[srEl,UE !

.", - . T{EKBTÀD VAI{ TE VOEItsÀIÍ'ETET{IGING I,EIIS (IE{IG E.I
': ] , l' :-t i 6r sie iaar-gan nriinE r l,'-1n smÈeiÈ.er 1987.ttt. " 1 " "" ,.-' .. .

CFFICIEEL ii A* ''-r--.1-: " -:",1,' - ..."i., -.. , - .f, : -., i

Rectl f I catie

siE).
. .t,

'f'"-'
!...,:'

2333 F.^.llokhuis, 'Cjun-, ÀhÍcl ihrlnk 2.
..*-.- 2 3 I 5, c . E .-4 ?-I I.e.T.'.. E j qf,, 31 167 I

2387 D. de l{aes, Fjun, te]- 2r7.fl?!..- -

' -.* In-'3a11o
2398

239q

24.'')O

241L

2412

S.Y4inge, Sezat 2olL62, v.Sreykstraat I59
25LX EZ Den llae!,, tel. 614312 -i- '-- ;',: i ";
N.,J. tí.ol r F jun, 2517'iI;':"lleutenstraat -25,: v: '

2546 Eri. Den Haag, tel:' 2D58'16 ' :' -" ' ' .ir ' \'- n

M.P. 'rijkgraaf , Fjun, r515nl, Jaarsf4lds traat"

;'1-: _ r -"^ ;,- '

,..:lt'"*,\-à ï'I
È. a1 lF .. t.-r .

..;
2r4 -

2546 Ow ten-Haaír...t=L..554293 i. " r
.3\.Oosterveèr, F jun, 27tt1?,2, luns^eetfàan 5I?
2573 cI( ren Haag, tel: 346053 .--', í - '
c.K. ï.'Ilttenan, sezo, 261114 t E r4pklifstrdat
2562 CK t:ren lIaaq, tel. 451635

r34 -

ÀCresvrl j zigl-n ..n.

Tr.í.'v.d".*T
2273 ;KJ.',Voo
H.P.Stuifbe

,i:,r:,r.,
öot.n, Seza,
ruur:li- , .

Í91n, S2za,
lr. J1aeP,!ne-s11en 2t

i-'iii:
"'tt:'r " 

*i'.

le?1
r' .:. \
r937 'van Galcnstraat 5 F,

Er4 llen i{aa.r
'- .'.to+ta

25to.

?oete * -'

' r.egi stratt ekos ten f ?5r- s f'.§'ra. 2n J. :lultelaar.
tetaling i66r 2l-1-t i'l deor ov:rmaklne cn gJ ró 336711 tnv. w LlÏNS'*te-':'

, }4onsÈer of,hankrek:ninq 12Q9242?.1 - ondet verrnelrilno van "Roetel
.-, i' ' - ', : .. - '.: 'i: "i-

. '. t , .'
i',- :' j, ' '.'-:Íet '}:stuur' t. 

".t "i"'1et het bocr on nlÍ)ro.aÈ !r -, -r:' s;' .,. :ili:.'^ -
; ' z,rli= ce vele' ëu-'.,nttJt

LenS cr.:c!rt klaar voor
" 'afceCroàqa. 

toch ginq v
Onze nieuwe snonsor -, ",IIn

. stri i d aan -de tesÍen'1ertI Écn {óËte;i'crë.Í'locr het
Í{aCdzn ze' toch' hob' iets

-van onze hoofdnacht. Oo- "tco<ii UvS mct een 3-I ne
lre 3-sclektie bleef mzt

ï"-:''.s af celnnen z.\ní,raí, hel:hen kunnan consta.teren ltas
. "et -gf-:tÍq en aanvallenf . rTnsfhpf 'tver.len d: hirràn
ïoS nlet geheel r"t lcge haníen hulsvraafts.
icorn" .larts ..Deft Írl t seÍzocn bi'i elke thul Eq'ef-
ij' e.:ri dartho;.r net -hlihorende rlllen tado. .'
iirO'; -lestuur i n heóp' iag^-'ruerc 'qetlraar4ierrl 

. i .

, als lilaistcr oD ,"e ,^ronde. gen rit.tsÈekenf e start
Ë onrr reservDs .rerleli het rneer tran' lioortref f alólk
derlaag terurr te" sturen.' - 

- i'' r'i.-,^r. ,
Ieqe hanr-len , naar daar lcamot maà on clit 'moment met

een snelerstekort. I(omt over enkele \,,ekel. hest tn orde..^Íet.een leders
1nzetkomenerbesI1stdanod1qenunton..^,.*.*'' anze 'Zar'èrda1 c}lte sneeliSe'. een-sterke 2e-'heLft./ naar dat rias -toch te'-f

: i r.relnig,,oxn, ,ïuntCn binnen t=: hal:n. ',ile ,ZaterdaÍ Èeserves zorclCen tocli màar
iI jvocr. een.'oositiève bi j rlra-u,j:.- l'!et r<Jezelfde snealvijzè .rIs afgelonén zater-

:, '.r."4ao.na ,15.,3i1. uur komen oolc'daar hesllst íJ.:? nodl.Íe nunten. ',iii.. Í-J- :

De'r reklamgJlord.en. 1\ïoo té rrtefnlq 'IJ?nsrers :zt jn .rlaar aktiéf .vnee ,he-ziu;
.'"llensen prqheer Cat.nou cens "en laat. dàt'ntet altljrl aan:riezelfrle (m:èst

. -aktleve), ' I,ens-ers over. U zuLt zLen,. dat.m"t een heetje uorite'veëlrte
' ' "-'regelen.-ts. .TpIt chtingen, ''nócTrnaals, kunt 'u ten:alIe^tlirlen krt.j'ten-,btj

-,een van cl.e, hes tuurs le4en'. -:)it"íeIdt. ook- r/oor''anrler-- aktíbttelten; .' , :

, .iDe .rcte'.'kluhakti e kon't er,ht jv5 aan ! l l - Zonrlaq' gn'nok Z aEo-rdaq zÍen r,re
de meesten"Yan U r.reer. rondl'-rïe Vgilrian'. ., :. : ) .1.,r'r,. - -: -r .:

I



\r, os ïef
1'- t L;nl
lIet een
langs,1e
Ik trlens

trour ens vrel een vrcrbeelC. net.c,re ieuoi. aanhan.!. ï'Iaar hltift
1a31ean? + n *. . ,, r7 .\ r .j ir- \.í.. -.'

heetje inzet moet.er. toch r.re i- i.r
11jn? Dat naakt het vöor 'r.rarco

heel LenS r,re4erom een snörti ef

eit. LenS-qe
nacÍ leuke

Iuid te iabil ceren ziin
r, rloelnunt'en te naLei.

succesvol rreek-end toe, ". :,]::. l

F

- , Erans :V.
.!'l .|.-:1i.

.?i.+..:;"'*::'" .:,
51.r rt Il4n ïl.t 'n3, .:. .3.^.?.

Sarons te 111nq .
Z atardaqochtenC
z atordagml. í'ldag

SIuit:n
Zondaoocht:nrl. : Tinus,ve
zonCaqrniriCag : Fan. v. íi

,ierC.: eI
Slultcn : Piet en'
)Ii gui{ harngrscneel.

'':.t : ' :i.,: .. : , ' r :. ,' :'I ," ..
: ,f an il:lns ,xet 'lia li-j Isria . j-' ',

: CCrrlt r/eikall<, jilarlden rv./].' Steen,
I{arry )nut,I, Jos KOur'rerihoven ' , . ,

: 'T.fnus ' van,"z ilfhout, i.'- -- ,..-'-' .

'r 1.

n Z i lfho.ut, Cor HoD?enhtoq"r€rs
. stf ?n * aanvullincÍ ' ( -r

{ta! (?. ryen)' ' .., " i' - 'i.iek !'ins ch . ,, I .: :

De óïroel van vorl,rle r,re:k. heef t..eI r,/at r"sult
het hanersoneel o'r c1e zatgrclaï vercterkén. H
gEnoegÍ. ^Is u In het r,reekeln d.e, een.naar uurti
met a.ené v.d. §teenr telefoon 45543t1 .

.^- r i. '.. r Í.,-_ .r..

aat o:had. Àlma. Schoutón komt
et I s,_ 3cht"r .-n^q lAfrÍ nl et
es ovar heoft beI'dan év?n

- {'
:ln.R 3,",.P. 'l.nR 3À.1 3l:1 !4..'r j.l^n

Onol,tjes.,
:í ".' 

I I í

I

i-r!! 
í 1' : .Y... -.._Í. 1- ..

-- Het r"xlaktionele resultaat rrordt dit rueekein4e ]:dnaàld door lscar"v.d.
Laar : I r.r?dstrt.jd, 2 nunt?n, 5 voor 9n I teo2n.

- Dg anrleri twóe (rie ander: o .':.n ,le i'l) htran2n nlet tn actie.
- Gelntje ... .. 2 rveCstri jden, 'J nunten 2 voor :n 11 t:gren. :. : ,' , :1

:.D.actl.ficati? ontrent 4e knie van J^on O rrl.t rle r,Er:lS- ràvuz' ïari vortae.,week
,.1 .Het ls natuurlt jk it jn enl<e1 ,.raar r.rat lnos r..').) Ls. . .i . . ';'- Íila heqTljie4 íratuurli,jk nr;i.hoe.het ÍnÍsverstaà,r-. in c'e trrercld is- gekonen..
.- Strikr,re'rC.a vroer "ileàf t g,rret.aan ur.r knie'ón? r'. ' : . -'- roó;:d;h;aa.li;f.'nu-;;; ;;;;t*;ni ;;n knie'én kntkren. ., ', ,"',- ï, , ,'.'- Er ls nogí een har':equeschort aIs rrl js voor rle Zrva ! uru,:n-'ieufldactte ntct
,-,.af§chaa1í:,,,Lotnumnernl1.Tehevracrenh1jP-:t:r.o?'r?Y'.

-,- ^ 
f,Ie-.hphhqn 'pca steeds rlaats vocr pen nèèur^r rorlaktlelíf . . -. :. -:.- Ilij vermeenCe neschiktheiC_ kunt-u kontakt onneÍ,nen ret 4én rran de huldrc'e

. , re4.aktiglacen. - ':'Íri J" ; '
-! . i .","' ,.- '--r ,t

'r,Íriis 
i.ri, .,.r, 'q. -l .--,

De1,3ents àesIÍnq.'
\.roor Íla ..1.-selektle ruas hét l. zrindàq " rie ,taq-van ilil r,raarheir',. zoíag!-51;1 tr,r.eerie

-., als tiet edrbte'cll.enf e bj.;i 4e' s ei zöenStart r een lastíge. (thuÍs)r,redstii.id. af
"-te"werken!. flèt 'twaed.:, énóeIrle taión" het 'ster!<e rIr/S, Ín 4e'eerste helftrllt

L-ENS ovcr zlch heén-'"foDDn" en na tr3rlíÈií mlnuten tre::d' heÈ lnDt eei l-1 achter
stanC a?confronteer.l. Ev?n r.1.)or de ru-ct rrl.st lIans , Liooveitqa echter qelJ. jk te
makeni: Deze oD' Cat'monent onver:r.rachte onsteÈer r.ias heL"hr.:eknuhtl ín d.:-
viedstÈI jd.'iïla iust; inat'een lvè-el feIler:'LEiIS, r.rerd orde-^ï zaken deèteid.
loor'CocLïunt.?n Van'r,larcel ZaaltreirÍ en:een:Jcoihal van Sterrd Tslri .ns.iàei na
-3en lrima Ívdqrzet ivan. Ronal<r van 3acTÍurr- t.rerd...het uÍteÍndellik- 3-f vóói LENSHet eerstd . lraC : e.an teqen 'ari ikqenooà .i.rlos . Tl jrl-:nh het Escamr.-i,tltr3 tóer-nooiihaddèn.t.teu,oràiin';i1[é;;;";=i ertàai-e,e;r";;-r;t-;;;-j:à-;=ii5k-
snel als resultaet (VI4S r,lrn na het, nórneh rran stïafschonren)'. -' ' ' "' i

2
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AÍs.:1t .reri__Zur:'Jag licp ireÈ echter anders. Het eerste halfuuur r,ras _voor de (jonge) wos-p1oeg. LENS, hypernerveus aan deze eerste klus begonnen, kon het eigen speiietje'zoals r.dat in de oefen- en bekerwedstrij den verd getoonÀ niet uiEvoèren. Í]et oiddenvéId werd'
uiE handen Segeven en de achterhoede reageerde in sommige siEuat.ies panitkerig. Na één
van de vele weggegeven hoekschoppen kvram VïOS door een schitÈerende Èopba1 oo-voorsDronc
Rond de 30e ninuut pasEe de schcldsrechter de regels irel hèeI sLr.ikt tàe tloói een in :l -directe vrije trap binnen het strafschopgebied Ee geven omdat twee keer op de keeper"
werd teruggespeeld. De door Ton Bs-GravendÍjk afgeschoven bal werà door Màrco van'Del:
den (voor het gernak verder aan te duiden a1s tt.v.Dtr door-een virr,rar van spelers hàid'.
ingeschoven. Even laEer werd een vros-speteruegens praten uit het veld gèstuurd en "
LENS kon meE een 1-1 stand gaan rusten en de.zaken even op-een..rij zetten. à .

Na_ rusE nam LENS na vijf minuten een voorsprong. l,larco van lDelden- i(opEe een hoekschop'
schitterend in. vr05 was nu echE de kluts l§rÍjÈ. ilet tiental liec,. iÀ pLaaÈs van heE'
speel.veld klein te houden, l,EllS volop ruimte-rvaarvan dankbaar gebruik werd genaakE.
f'let snelle uiEbraken waarin ook Èechnisch goed verd gespeeld'weia vros ondér de voet

gelopen. rn de 60e ninuut schoof Fred spa de ba1 in de voeten van i{;v.D die sirnpel de
9-1 ,lSpt laLen aantekenen,.. Robert Pennings deed hel.zalfde a1s Fred Spa in de 65e minuuc
(4-1'M.v.D), in dè B5e mifruirt'màakte .li,v.D. er 5-l van na prima'wert van Ton I s-Craven-
dijk;..pn tenslotte bepaalde.M.ï.0. ei"o-t van na een voorzet van ile .vobr Fred spa inge-va11èn.}IohammedE1AsÀroutÍ..I]]...'i;,:.......

"í \ .' '\r.'trl
Eea'goede start. voor het eerste uiterààrd, roaar niets meer dan dat. Zonder ieEs aan de
Pre§-t.qtie af te willen doen moeÈén .ié:àannernen dat VIOS gqen graa-d.ueter is voor de kna-
Iirèit' van de dertle klasse B. -ÀanstaanàL zondag staat de-riitlr;dstrij d tegen l{ippolder op
hettplogramma (PieL .v.d.'vark:.tipÉé +rippolder overeigens Ín de vorige LENS:revue a1s kan s-
hebber). Deze vedsrii.j d" zal ongeuirij feià een beter iizicht, kunnen géu"n ouu, de krachrs-
verhoudingen.' ', .

oos'tËïiiïi iÈus' r: iIi'l!6s!1
Si,. \[§
Fiíiitan

voorz

ilaiiin-v.a,'.Lanè' r--'l . ; |' ;.
Leo van Rijn (CsCai t.ö. Laar):,'Arno Overgaauw, Pacrick v.d. Zwan,
Ronald Bogiscl, :í:
Fred Spa, (Mohanmed e1 AÉsr.outi),, Theö Dikstfa en Toir r s-GravendiJ k
Robert. Pennings, llarco van Delden en Àndré luiper.

Verdere uiÈslagen derde,klasse B:

Postduiven Ci 5.ft11pga:; -1'1
scheveningen lll ïdèlil _ïi: ilciliand
Dlr0 ; Delfià .;: I
GDS - iíippolder
Velo - Oliveo

i,.- z-:4 '
' 3-Z
., 3-O

o-2
1-O"l

"{[ 
" 
r

UiITCORN Ui\IICORN Ur\ICORN UNICORi.I UN]COR}I,' UNICORiT: ' TJNICORN

AI jaar en dag loofE Ui'llC0Ri,l-darcs een prijs uit voor de LEi.lS-voecballer van het jaar.
llet doet de redaktie dan oolc exÈra deugd dat Ur\fC0Rllrdarts diu seizoen de shirtsponse-
riÉg van het eersEe heeft overgenomen. 'i r - ': ' ...:

Voor alle duidelijkheÍd nog naar eens rle speleegels: ' '

Elke zondag verzoekt de redaktie een toeschouwer om d.e punten'róo. de spelers te .geven.

De puntenEelling loopt van l tot 10 (alleen hijie cijfers !).0ok. eventtiele, itrval-lers
worden bij de puntenrelling betrokken. l- i: 'i -

Vorig seizoen zijn we overgeschakeld naar een " . gernidilelde-sysfeemt'. Een speler moesÈ
m inimaal 13 lredstrij den hebben gespeeld om voor verkiezing in aanrnerkÍng te komen.
Van deze spelers verd een geniddelde geErolcken van gf!g, door beEreffende speler gespeel
de wedslrijden.
Ook dit seizoe
den gespeeld,
strij den ( een
toch nog rnet d

i i..
Ina v.d. Berg, in de afgelopen zonerrnandèri _lrard bezig geweèót neÈ o.a. alle 1èden- ''
mutaties en kontributies, opende het seizoen'voor de ul'llC0RN-trofee.

I ,r-

n doen we heE op deze manier. Aangezien erIdiE seizoen 22'r,red'strij den ríor-
hebben we het rtbenodigde[ aantal vredstrijdeÉ. EéruÈgèbréèht. naar 17 wed-
speler mag dus 5 wedsrrijden door blessures, schorsÍngen .e. d. miËGi--ou
e UNIC0RII-conpetitie mee Le kunnen doen ). . ' -.,:

-3-
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Uitslaqen zonCag 6 sentsÈer 1937.

; \rIOS I
- u.v.s: I,ESS

" - Í,8{s

LEiIS
TETS
AÀVÀ

.2
3

I.
2.',
2.
a3
5

6-1. 3-1. .7-3
ÈIfi
IBiIS
D;II.C"

:3-I :
1l-3
3-r

.1-3
c-6

6
- D.H.C. 6 ''
'- Í,Ei'lS 6
- IèlS1^r1lK 'I..- 

IBÏS.B

piryrrand:a zóndaq 13 senterËer 1937.

" 14.1Q uur I'Iippolder.- LENS 1
i0.;3C uur SDarEa R 2* Ig{S 2 . ..

sli.lO uur LEI{S 3 - V.U"C. 3

13.00 r.rur IEÀIS 4 - Fer-aat 2
' l2.ro uu.r o"D.B. 4 - LE{S 5' ii;'30 u':r lEr\S 5 - .R'K.S.V.I'1" 5
' 12.00 uur Il.K.À.v.v,D"LBlS 7

'''ii.:.Cb uur-LEIS 0 - D.w.O. 5

Lo27'iogz
. 20i0

205s-. 
2L42

" 2rt3
. 213C'
. 2155 .

ri

IE{S 7
Í/lassenai 4 '

Qsirelllrqen.
ilEis 5
IEIS 5
l-ljlD 

'LBiiS I

,l

" J.G.P. Zuld\'djk
, M.l,beEnan :

H.Íaa1 '

L.de vleede
'J.K.Verhoek
N.Klsmn

M.Vorselman
. À.C.I1.3eijeÉbersen I

VI
v2

:v2

TeDíelnen: lltgn).der Sl:.nrtpark "CuC3laan" Sctrermakersu:aat
. . Aerta Í SBorq)ark Vreelust BoËterdam.

O"D"ts. Abardastraat 15

. ' . L. : R.K.À.V.V- P.euvelveg lÉidsd-tendaÍl " "

'"]*

teI. 299855
tel. 0189I-17943
tg]-. Or7424L34
tel. 454972

- 015-560311
..010-151145 '

236952
2772L5

als bek-:lrC afsàrijven w.Kowenfiov'3n
aLs bekenC afsd:rL j''Ert G.Duljvestein
als beliend afs drri jven. l{. FliJflrelaiaan
als hekend afsdrrijven L.Verki jk

PE[sqzsgleg-al 'te$:er 1997.
.14.c0

*--14:30
IL;00

. - rr,30
,II.:00
14;00

.i3"00
12.00

-.LmIS 2

- IE{S 5
- IENS 6

lrur L IS I - r0lir,'txr i
uuÍUnitas 2 - Ll-r\.*S ?-. '- "
uur Sdlei'eninEerF LBtrS 3
uui Gr;willejn rI vac 2 - r,BIS 4

uur.LEilS 5' '- Postd'Ji\rel 4

ur1r.'Il"K.D"ErO.5 -.fF^uS 6 . *'
uur LBIS 7 - PcstClli--u'en 3
urr R.K"D"E.O. 7 - LENS. B ,.r

To:s coré3r:s seizcen r 87-'BE.,"=+- -_--:ï:::--------.--a-. .

6 C+:Igunten : !1. van DelCen : .

f . Disselclcq)
5 doeiturten : .À"K'ri jPrs
2 doek)untcn .! il.Irertens

' zzzzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zz

zë,ALVOEttsAL .. z
z7,z?,zT,zzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzT,

Ia-*|gg-a-g-D91"
Veni-bo .2
\'-*ril:o 6 '- '
venibo I0

(LB\S 1)
(LmIS 5
(LE.IS 8
(IENS

,Z

7,

z

4-tI
r0-2
2-6

- !-



-:,1,::;y6:i'6*f iriE-rgaZ 
'.**Í.*. 

.,.--...ii'. ... i^l I ^', i; - . !: .;

22.20 vor qEnova I0 - LBIS 5

Prcqrama II-9-I987, Vn 25-9-I9B7

i

I{cens 16-9-1947.

De F1ult (Tas)

jr,!.'..r.,!1

ï., r ,.^'. I

21.00-uur.D.S.S. Àrn.Vljn 2 - LENS 3 ,- Oranjepletn, r[. rí_i: ..' f -'].'r,1rïÍ.. .* , - 1r,tj '.'
Donderdag 17-9-1937.

2I.00 uur Rava 9 - IE§S 5 Duln1aan, '22 "20 uur Rava"8 - LENS 5 i ' Duinlaan

20.20 uur D.S.S. Arn.Vijn I LE'IS I Oqanjeglein

Vriidac, IA-9-I9B

r:)Íns 22-9-t98'7.
21.00 uur F.C. Íhe h)ers 3'- .rE'r.{s 2 Duinlaan

,t

zl,CO uur Sllva Éqrs 'i -'"h6ï;;"'' :j' o;*j.oi"r, t''
fÍ

.' I,n-e- 
rnsdaq 2T9-1987 .

^ i:-i:-i--
2I:00 ulr Quid< t - IjENS

!y
i1

I

{I
322"20 uur euick 2 - Lts{S

DonèrCaq 24-9-L987 ;.,.
- '-,2i.oo uÉr'x.s.r. 2 - i,mrs 5".' 1j I t\rlnl_àan

Oranjeoleln
Oranjeplein

rl .,.',Í
Vri 2y9-L987.'

.'2T;40' uui-rENS 4'-'lMoràno 2-"' ' t" . oiaíieprerri betreidsrediter3l,r.v.rvbnshergeri
- ,..22t2o uur r,H,ïs,-6-- F.c. -Thè'-BonbeÈ 

7l;:;r i granjeàreh sctreidsredlter:rens 4

Uitslagen 7-YI987

- ''ImlS I - De Jagrers I 6-2
r,Els4 -H.M.S.H.3 7-0

.1:i': LB,IS 
-6'--t t llf;U;S.ff . 4r 'ril"'t-.i:' '.*'6-3

Í'fi.: [,..:..:';;'r' i' ---. :- ii; ';: ..,. ,i:
' .r "T,zizzzzzzzzzzz\ZzztzzdzLzzzzzzz,Zzzzizzzzzzzàzz-

?. -li!, )a." ..il'.4.." l,anqs'de inoiten van de z.I{.Ladder t'
'7:- i't:. '; ' .:., z
zzzzzzzzzzzz1,ziazzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzi?,zzzzz

Uitslaqen Za 5'sepd;iÈer I98?.

- v.c.s.
- s.v. r35 5

-Ras4
-Àto2

Progranrna, Zaterdaq 12.. sq:tarber 1987...

IiE{S
I,BiIS 2
I.E}IS 3
fBqS 4

2-5
4-2
4-B
1-8

I
14. 30
10" 00
r0 .30
12.45

uur Te I{ervre - IENS
uur Te Wenre 3 - LENS 2
uur P.G.S. 3 - I;ENS 3
uur Lyra 10 - LENS'4 -

,van- *j Èrèi-nen.'': i-. :r.'

. L .... L.roqlre 000,/003
oo9/048
or7/r25
023/L60

À
N
N

CzarDlel ,-
II.

ï'
r

P.G.S. : GerernriCenstraat
.*- Lyra : :r,i' zuraerzijde .spoltpà*. "::e zwethil riefrfngreg ze , de Lrer

Te i{efle Ctul}ruts te V1erÍre v.Vredenburdrueg 105, Rij qg1j

VerzàirÉlti dó q: rens

LEVS 3

" IENS 4

k

'9.30'uur
}1.30.lrur

rErs .i; li' ]z.as uur ;
I;EtlS 2 - .",-. -8.45 uur

Èr -r ..\
|.,.. ati tr -5-



L+2

D.Stenhults, T. SparF .I.{u1derrJ. Roossloot, P. Ase, J.Klaassen, J.I(ourrrerÈo\Ien, B.v.d.Berg,- R.SanCers, U.Ereuler, ilcras, M.Spa, §.N;'. ! ; r ' ": .'...
Àfbellen voor IF-r.s 3 v@r Vrijdagav oíd 19.00 ur:r !:1j J. Kor:vurhcjv=n Èf. "29I99f.

Olste ULnS L,ens 4.

.,30 uur LE\IS 3 - DÍe

-._JL30--urs-LEIs 
. 4 '-'Die-Eaghe 9

R.Pilon, td.Jansenrc.KuyDer, D. de Ruiter
Stee, r4.ga1s, C.LiFnan, SYDÍnga, N.N.

, .W. Stulfbergen, H.Kor.r^ren!rct enr L.Mantel, K.v.d.

Àftetlen vmr Lens 4 voor Vrijdag I9.CO uur bij R.pi1c,n tel. 935389

Progranma Zaterdag I.o septarÈer 1987. '

.30 uur LB{S - tlaa]-ör1jk

. 00 uur LEIIS 2 - D. S.0.6!2
t0

J.Bor (1)
S.IsrI (2)
N.l'ï. (3)

3)

oDo/o03
oo9lD48
0t7/t25
o23/t6O

l,ElS (za) I - V.C.S. (za) r :2-5:

De t'veede coITEEtit j.s^redstri3d leverde ecn onnoCic.e neCerlaag op Cl.e.sÉrd. lerrorzaal<t
èror J-,)ersconlj. jlie fouten, waardoor q/e. in de rust aI tegen een 0-3. afterstand aanl<eken.
i{a de rust blee}< clat de pleg in staat is om een aanvaarrl:a::e nrestatl,e te leveren.

. È tr+eeCe helet Wc.rrl afgesloten rIl3t een 2-2 stand (twee goals \ran l.{idlel EbrtxrEn) .
À.s. Zaterdag vrac}tt rle. eerste uitr.reCstrlja! tegen Te vler\Ie, I,le-I1i&t. krmnen wlj \Dor een
verrassing zorgen.. Ds preJÍrie voor een wem-inning ',/orrlt ln ledar geval vedutbe1d.......

Petgr':1]èsifout - -... -.r:-.-..--

LIXiIS ( za) II - S .V. | 35 V

!

/Ibt tvreede zater.dàgsolior?neLftal levrerde een goede- fnEsEaH-e^+S.V. ,,35 te \rerslaan.
Da.nkzij een groU{ lnzet / plus gcECe goals rran Fred Lancel (3) èj Rtdla}d 31o}<f--roe1 raerd
het l<vrartet volgebdroten. A.S. zaterdag vladrt.de'kLus tegen en bij Te werve. Ik relcen wee
q: ;u1lie ÍLaxinaË inzete vraaïrdoor een gp_ed resultaat zeker m8.-IÍjk za]- zL1n.

,.

P,S. (I) Fred La.robl, Itolf v.d. Toorn en IIa[s DierE]- (2x)']:edankt v-or het
P.S. _ 

(2) Nel v.d. ltoek afsnog beda*E. vcor je 'huln:aan-éalzater.dagrselekt1e.

Peter lleefout.

JJJJJJJJJJJJJJJJJ,J'JJJJJJJJJiIJJJff
.TJ
.7- Van het Jeuqdfrontttt ,f- JJJJ.-ÍITJJJJ.J,JJT]'J'JJJiIJJJJJJJJJJJJJJ

kontal<tpersocÍn : paul v.d. Steen, Chopinstraa:Ë 103r.'255f.51f Den lilaag.
-.. !. ,., , TeI. 970154,.(b.g.g- 97L674) . .. ".
' : 'i'èdsÈr{ AIÍITE À-B-C- uniörë-n.

tàkqErsoon :!pul v"d. Steen tel. 970Is4 (b.s.g. 971674) *Kon

Zabrdaq 12-9-19

ItrÍàeLfen voor &à weastaiOo, hij PauI v.d. Steen vmr vrljdagaracnd 19.00 uur.
ïi1 uiterste nood ncg op zatErdagnDrgen c[) IcnS bij lerand vair j ewdkomissle tel. 661314.
Voor avondr.edstri jCen teI, 970154.

87*." - ..VeLcl.. S deidsredtter ' Sam:nkdrst I€nS
333 14.30
374 12"00
339 12.00
507 14.30
5r4 i0.30
607 12.00

LEI'IS À1
LSIS A2
I,E\S BI
I,ENS 82
Ln{S CI
LENS C2

- Lyra 
^L- Vios Al--'LyIa 
81

- \ïil< Er
- B1au"r Zw C2
- B.T.C" C2 .

vt
v2i,zl ; l

v2 di,3
VI
v3

H.JorCense 235'.
R.Àtlnold CI7'
tl.v.d. SrEk 612

?
?-)

-6-

uur
uur
uur
uur
uur
uur

13.3C
I1. 15
rr.15
r4.00
9.45

r1.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

of bij J.Hm te. 679687 kantoor 79I2tL.
I ; 'r.. ,"

;

I



Meandaq 14-9-1987.
(vr) 19.3C uur LENS 91 - R.VC BI
I^iràrsclàq IG9-1987........-
(w) 19.00 uur R.V.C. Landelijk - IE{S À1

Bijzonderheden.,l.,. - '.r ". -:'1 . .i,

v2 ? 18.45 urr

18.00 uurSp.frark Pr.Irene ?

- Vrijdagavond trahing voor I€nS B2 en C2. Àanvang 19.00 uur.
- H.de Haas s.v.p. nieuvre pasfoto lnleveren.
::- opFtelungen -21e" hieronder. - r ..

ocs!c111rye4.
LE'IS À1' :'.rordt dmr de tratner bejce.nëI gsnaakt (o<Í< voor 16/9)

LENS A2 :,vordt door de trainer belcend g^-maakt Íet ItLdrard Hartrmn
:'....:. i r.:.:@I

r,ffirs ez

IENS CI

(odr voor 1419)

I,BIS C2 :'I3l§ .Yl)tlg" r.reel< rEt HceselÍr eI Fourxui en Àrmindo da Felureira.
r,,leds trii fr)rcSranna LLE-F-jurÉorcn.

:,,als voïige $Ieel< ÍÉt ldj al Tikal zdlèr Yurc Petrllvan
3 als vorige t$eel< IIet Yurt PehËvan en Brlan Llnger
: als vorige wed<

KontakqErsoon: PauI v.d. Ste-en tel. 970154 (b.g.g. 97157 4)

Afbellen voor de weCstrijèn bij Pau.J. v.d. Steen l-oor wrijdagavcnd I9.OO trrlr.
fn uiter:ste nood nó cp. zateda$Irlgen op Lers blj Íemand van de jeugdlofinlssie tel.661314"
V-or arionónaedstrijCeit, tel. 970154.

zaterdaq L2-9-L987 - Veld SaÍErikorst IÉnS

580
846
873
909
78r
984
996

.30

.15

.30

'00.00
r00
.00

1r.00
9.00
8.15
9. 15

r0.30

10
9

10

-"L2
IO

,9
'10

U'ur I,ENS Dl
ulÈ LENS D2
rnrr LE\IS D3
urr, ODB...E2.
t@ Tricfll()h
uur Drno .E4
urr f[4SH FI
urr Quintus

- Vitesse Delft Dl
- Duindo.rp SV D2

- vios D2
- LEI,IS EI
- LBIS E2
- I,E{S E3
- I;ENS Fl.
- Lts{S F2
- ISIS F2

Y2
v2of3
v3
ÀLbardastraat
ZuÍderpad(
È[r.No]enslatrl
Vreda-n:stlaan
Kwintsheul
Kvrintsbeul

10.00 uur
8.45 uur

10.00 u:r
EI

FI

uur
uur
uur
uur
uur1055rr. 30

. 
(q] 

lrri?9.rW QulnÈus F2

Zondaq 1F9-I987 (voor^redstrt d I,ENS I1 )

10,30 uur

11.30 uur

17. 15 uur

14.15 uur

17.15. uur

(vr)- i8:gó-.uur-Quid( sÈp! er
IÍbósdaq I6-9-19C7.

irac) - rZ: So 
'irur wlpFotder

Màandag"t4:9-1987. .. - ,i
- LII,IS F olrb (zie o,pstelling)

- .IENS EI Nijkerklaan

Madesteijn

Nijkerklaan

(vr) 15.00 uri Locduinen FI - I;EIS F3
,l .r '

DonCerdag 17-9-1987r -'r .

ivSl rp.ori.tiir.càridi qtgps oj - ruir! rjs
Bi zonèrheden;

L&íS DI

- p;isfoto inËvereir : J.v.d seÍjp, rlFprork, r. sandiforE, p.vjd. steen, p. de rJange, R.otte.
- eondag'gdgi 4 teg^J 4 rrceUcal- 

-cE, 
IenS.

- opste ilgen (ock ft-ccÍÈ. ) zle hieronder
' ..'.,tt ."-i.: -- 

- i, - .. . ,' ' :

Opstel lingeh-. '. r.i -

: à lq.vorlge week Íet Pal:rid< Eosdl
'IENS D2 :
LE'ïS D3.:'

I

eLs vorlget v,e€k ' ,-- " -Ji1- , . '

:--.'
a1s vorlge Heek'rct ?lbhosjah Bou4^r., Vtkash co[rtnil zonder l.lmir Graal bi (ook voor
L1/e) .

-7-



-<j.Lrtgi -\=-'
'Paseàl.:ncc§*r 1;

Íl1te li,

LEiS E3

rrys F=.

LENS F2

€L.s--\rorige rveE}-nEt

fi"ofa tsef:.==rc*à
Hadóioui ReÍE/ Jacohs, jy:dd Souaré

-.,. 1-Lelder: Jeray lioeÍn1g

lrden .itkor, Jirrny. BLoiir, Jerï{. Egj.s, ïincenL-dè-GÍoot. IÍlqy v.d.' Heuvel, Àkif .Sen, Vlrgil Stigter,. R1rÍ"r}1(j Shke .

Ieiders: -de 
hercn Buii à v,C. ;iei;ef.' '..i. .-.".,,.-' _- 

t-'-- ';',
Ibó41 li<kabi, Na,rli ÀkkabL, pcy Marten; )ennis v.C..St" ; à=,a.'OO.n, Rayrond
Krens.

.qis-J3 : (voor r2/9 en t6/_9) r$.!ry;:{oD,. }rno liiclrn, Iííscha Ha.ge, Evert 'l{olsheirEr, Danièl
de : has, Eric MoI; t.t cliaei )ijktÍraaf , .errlofa Oostenueer

I,si*gcrdr,._yggg_I{?,: VirigTïae ercot, nal,irona'S:.r,:o, Afrr,rr ef.:.ulri,^U*Ji F3*abi,"Ray-
i..'il .l ,: -.:..- :, ÉR Krens, , Der,n!.s 1'.q. qteenr. Oor de Uooj/, Jeffry Hop, anó Siom,Vrxgil StÍg*rer.

ll=s:ill _r u.s-. 2_9!È^9 llieJ. 
'.-""" '+ r i 'r' - '. i : -

Gir het arlennal nler r-e r,rtrer'"e" ratrep wcrden ]:etben we besr,oten à. n a"n*'4""gil * 
"r.-1en el,q Lens senioràn r tilrts sÉertl öit i+es atrgel-cpen ;à"g. E;;"À er 22. Een aardigbrq:.n. À.s. zondag speelt t'er:s i ult cp wippore*- c},l 1s er- gée" o .t"À 4 voetbar.

Ljj.rsiaor:n ieuqd...-;==-.::-,i,t:=,;i::,. ....r, -, ,...-..... ;,. ,.. ,:_ .-

!e{tru,.i,' . .-':r.ws:rtr. " . L-2 :,d.j.s, il, -LENsD2.. 3_4 --:)eift"À2 .' - irNS tI2 5..6 " Gona D2 .'..,.*. - i,USó »t ;. =, 3-6
DJ.a'*v zw. B I - i,Er\:s ts] L-2 rrr§s EI - Sv Kljkduln El 1B-O
:v ,3ï..-B?.tï.::': .:'-,..- l;r.is E2 i_20 . _-ï,Ei{s.82 s."orÉi"jk Ëi- : ';_;
crorrvl.ee "c] [ - rÀxs c]. ]*5 'i,E]is E3 vreàenÉïctr e5 -. i-; '
utlvel)t8s CJ. - r-il,\S C2 ;. iF4 IJit§ Ft.... I - Duindoe SV Ff -i. .2_8.r-aakhra-rtles D1 - r.i:ïr!-i ir 2:Ii rèiis F2 --i - - crumr1iet,F2., 'i-'5-4 . -
ï'orj.ge !'r-J<'85 rr-rrsdoÉ:.:1ot3" ín_13.,,redst:rijd+n. i{u ,i+= uLr"t oa r,ensaoerprntr, ,t"j3 à*v,eI Ín i.4 rueCst=i:idrn. iiel: ker n,r.et o;. ,

!g!§-}I: cL'aaide- treer erg s''-r=ef r p::oiéó:r nu -.nÍeer eens o1Èor.ri,rcnC te gaan ,""tloff"nl. oit
l<àà atlqsr: r*rï 

.u.J1 _l glSs3i iOllt geqancsn-lreeÉ fs'"r-, ,ret U" orr.rg,.rru g.rt
LElq g i rce'st ocii na.a.r- )olf1:. 5e ,)n;tan.ïghecer,-rra:en niet oDtiiraa1. De Delftscheidsr.ectrtenao eÍ9 ra:re be^clisslrlSqn_ ï hetr :ie'rgdÍÍïe DelftFuL,lïek maaktë ei ec*ri 

t."" ,*itj;-'/an. JamGr r'ras het Ca'; jr:11i.e je Irere lieten s:Lel_-.en en zodotinde slechts rret 6-5. '-vónnen. Ol'i la, Hal=v- sèö:Ce Cíer" - :- '-'-- - -
I4{s BI , F{T F tgn nog aan dt start- en hce, i{a ee-n truc ret inlccp. s}rJ.rts (Fiir); l$r61nBI ín het t'lau'c het velci qp._!-iaul zuaru was de kluts ií,r..jtr' npest-;à.*'.iiiË'-. ' -'aén'gaan treJrJ<ei: en hwaln eig-;:lii}: al nret.uer-lies het rrelà ;:-E* ]g1'# ïjt;*
r'F§Ís B2 : heeft iu al .Jr lb?rptrt --rr gr:nealtt. sy '35 h,ram, nu zalfs c,r, eigen verd, te laat-----: I eri,starr+-e r,Flt 9 s;ie;. ítJl;G,='iii-sr;; ar .;i;d-J;';;;Z ;.*--.tNl : scirrd< _tcr:n p rpn fuisrek-. sterkex crcmvliÀt zaz rnaar reauseerae .zicir-dat wte nietsterlí9'rooÈ is 

-uttr 
me,al p,iL:n_rr.ret zijn. De l_5-overdnnins- iàgt-n;";. - "- '*-'

gry§-Q. 3 lrDgst ln al1er \EueqÈe nÉ.ar Juirentes-en stond f0 nr-inuten ríoor' tijC nog, npt 4-1adlter. tJa het. raa+i"te frrrits:gnaur vras het wel 4-4. xeurig-jongens.
FE-ei : feeft vulgens :r:,si.ders de tr,;ee s1echts."è teg:enstènders van-éze kolrreti.tie gehail.. .;,'". -r !,aten.$ré cft hqEn ibnË nu'i.rer.r raaklc;+arió.r*". 

-*tl-ii 
Jàuar.,6"a. Het enedoellDunt- uras ncg tcorer dan de ander. : ---- ---

IfIl§ g t y-.t"i9eg cos »r in eigen huis *t à-À:'xeurigr jongéns ce ieiders *àèr, t *.ia-,,,I{arkijn u.oo+ 3:< en sidnql gaat keer}en. Kolton een gesraagde zat.raas en een 
-'..

Ee,^reldige zondag. Iiit faatste voor leiCer l,larco.
I'tIË D3 c vron ool<. À;et 3-6 r'erd 

-Gona 
verslagen. I{e vragen ae or:aers r.er sn vóiaan'door tegev-n (cP v::l-jdagarzond) ?-ls cie jongens rechtstre-J<s g-ur,. L{l.l-gt rg-o uÉ Ërellen enbLev':r -nre r*ar i.raóte.1.,.a[elrear ucor niet+. " Toè ed t,,a6re óvervanning. .

. -Í *

------;?'§{Él-



Im{S El ! lstalde er 18 fui en Piet I1et er geereert door. Is deze pouLe te amk?? I{e wactrten maar

-_-_ _^ -r+ lry?r zo 1s 
-eT 

geen -1o1 aan elr. Je.leertier ock. niets .rrEe .. ";.;i r...r, ; í!..r..rr -.^,c
LE!,IS E2 :- spelde zaterdags vriendschapgre l I jk'teg€n de q42illen-van,WQr': È- koinetitie\,redstriji
-f .Í1 ..1 r , q>.maandag tegen Stroorwljk El rirerd'2-?;,Fqqfgg.+rËslpla5_s w-aien nlet 'aq9,.afp1ef.-
l.;'.,.""1- Kon cö.",,....,.-. t _., i .":,,l ., , , rirss n: .: merd rani =G,a tes*, vreènburch. n"*r.LËà Ë'rs';éà *rr'rA*"1'"!l;rËr.Lli
.':'. :; "'.,.'.:'.dat et net 1i4 werri v,.-rloren. 'KcÍIr:n juIlie, iÈortaan.-vref lede-re wàeÈOasnfaeaq ..i':-.'l' traindn: :!. rranvarig r5.0o uri.;'.:;,.'.":.;:;'-':;-:.'.;-..-I ,;i.;.;:;,-;':,'.:..;.',,')..i
r,Ets Fr : had 

-nÈar 
riefst r0 sperers waawan 4 nier.rË. Dulndoin sv was qd,roó: sterËf l+''ót

IjENS F2 : §rran net rFO voor en raon utteindelijk ret 5-4. ::i L:,:l '; t"r:: 
" 
"i l:':?.

............- Het vías een spanrenè vedstrijri waà-rrn rrans 3x sqór,ce *'Ltalrr 2".
$. dstrijdvers lagen 29-B-I987.

l;m{s cI.

§.i -, -'.,'1,j-i l..l 1=;'. ir"-ia {-::i. ;1.-- .,'=. .r:. r I -- l.i'i -..' 
":.;., De ,tÈgeIèÍdíní.!-.' J .: ;:'t-..r }i::'-:'

;ir'i. ,-i 1:; {,1;1- .,:É.i;: , i;l.i;- "'!i1 :-r:-'l i' .,.'r "i.-iÈ . ,i.".i l- -i. '--,':l:? ,tllr ffi,/ i-.ac.: '.I)
C2- kreeq net' I0-rnan:'1ltsS kIein.1.-' rj' . ;,y',r" ': l- ,r', : i: :,..;:, -"

IEIIS.DI ; :ir:V.V. bt' ] : t, , ..1-, ,'-_''._:n .. I ..r ". -' .-:.i ..r'. i.1l Yl'.,1 Í; -'ï,'-r ,r.' .r..1'' l.f

ffi ' 

"ri' 
*"; I *i ;r''*i ;, J#.i #,',li #:í.';iï"1 Íi.,,.ilrr'*J ï",,,1dit.geizgen sl,:wqt.is re.íerwàchten bleèk a-I mln.oi.meèr fi-i:e.oefenpiéifioae-r$;1"-ó"d; ;;sultaten r,'rerden beh-aaLd. De jndeling in'poul-e t'van de Èkrabisd'is:àó-;d. íèiEËda;-, '-

Tqgql il.VlV; begon het eigenlijk wi j: btlioef en bovendieh.,elg rórtuiliq. 'Een 
-daiital örqa-feqe

-l<ansen r+erden eenrroudlg gemist: Doorhet lsralitettsversctril Íussen H.Í.v.-*i-rÀis__. 
"iiíÀ-írJtQch-'nr3t een 2-0 goolsprong de nist '1n. Na de 1lrDnade grng Iers wàË fellèi en rÍEt-veel 'É€;

g.veTl€s spele!, sgdar; na een h-ar.f rmr de etidstano ài ío-ÍioÉ;oËsJrop"* neiËa.ifr[t.ï-
gg-e.d- f-e€9lleatllegen leen rrrlj _zvrak}-e.H.v.V. p1@g. '!s{4iddess 

-tqait rroOi:ae jÀr,Sd*-;Ë ó 'leuke er-t/e4ng, ide ..(uitgestelde) afsluiting van fret'afgeloD&r''sétzoén,'ret ira<ësctr &zelf-
de" jongqÍts;. !,rerd'ot): S.dierreningen getiortdeni alwaar "2i3.:216;1n-.éË,iörridlpàvl1j'*rr:;a" Wàt"*r",tlitsleke4d geamrseerd heËben1 Er uerd o.a. gezvrcflren in hët klëine- à,renuaa, .qerroetlcal-d cr-r het
sÈr.anq er.r h ib hoge gofven van "de,Noordzee: gesÉrcngen. r :-. ":. 'i.: {,-..ii-.r . .-', I '- ., ,: ..: 

-'---
Daarna werden è jongens - cp-een koÉteltjke -maaltijd..gétraktbèrd; i,rààrià:de- o.ua'eiÉ hrin'rbdËb
kuaren aftralen. KortcÍn een uitstekend geslaagib rniaaag vraan oor l{uud en [Éek pronk trarteÍjf
rrrorden bedlarkt.' r rr '--r

ron 1-s-+ràen:rjk;i:ï. 1ï ï-.Ii
'rffir',,gULqt+-Itdiehg{Qn.,-wp.1den 'de r versla6en lvan..D '3,'. E rl"i' g.r lr;'n',I i'-.É1" 2 . volgdndd:. Í l3
'wireh- 6epHatË+ï-' -"':.: "-§,*-. :' :: ;.. í .-. .:::É . i-ri -'. ..'-, .Í .:.! l:,.;- i' r. . r'."-r-- .-
Hiébv€Or 6ifl.8àfëlt'cUgtg.::,-i.;r.; -.1.- Í,,- vr .iÈ'1jl)r -rr ,{rr: :,,,iàr 1..I'.1 ÈS;;t:r}} . i, .L::r- i.'_'.i..;..\', rt,., Ï..,,.{^i{1n,. n':..tf.t.-. ,.}-.tÈt .àtgi'"l . r:;. .xi,:t,Je .. . -_ .. 
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EinèIljk, ejntbrljkr de ti.ainer-was een keèrtje íien'te\rreden à=ns'. oft kleinè r.róder órid
Plaats na de,op karakter ger.rcnnen .r.edstri jd tegm Duinqom §V, dle. een.5-3 einrlstand kende.Eerèr na de eerste qnbetittered.strijd 

, tegeri iucrrw cZ,.net t2-b, door lens qerrronni$-, -övee
treersÈ de onte,r:edentri:ia. rmrers, 

-ói:;6;; 
ró-o ilí;;"ilLllí fr'ïög+,:#Hj;.

?2rr,rdast FE91r c, .c,*.her cr, zJ'hàt .r,à*,'*i-"*iriiiiài ;;ïl*ï-.: .., - ! ,.i :r,i :. . r j... )Maar, voorrq)ig gaat het goed. # irzet is.uitstekend, de opkcrÍst.btj',tl"inrnsen nànàl'ó
_ het !o--tbal af en toe leuk on aaa.r tFi kijr<en, 

-m=t 
noole goài".':-]..-, ,-; .. .ï ...r . i. . ,.1 ,.i. . ;:De nie*re jcngens, .gekorentvan an+re cr#^. p"."u" J-tËr.*J i;arr-s-ËiUr-;.+',*l_,,

"-+t"'tsFd,Y:i5"T"P:; h?!. b3.Bt,de q=t l.qi:.e: ";- :.ll';- i--. . .ri, ' *ï .,- 't .rr ---z *-.-^.
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Daar zuIlen $le de kccrPíè-w-J.À ËàÈlcp cfenà. gàt icoreverrocrr was',iËir tirflrer. 
",. '

:'"(o-r,'t-r','2-i, .2-2','3-2,'T3, y4i-aÀi 5-4,5-5, en5-6) ' ..' . ',,-rtlet rins jamer dat Harry Ae gaas'ztjn daq nlet had, anders hadden vle besllst de 10 gdraald.
Nu kwan hij tot sledrts 4 treffers (2x pn.) liet sdrtjnt dat ene Berlus@nl (tianager IiC litilar"interesèe heeftr 1n'ibè goaltjèdlef. IIeÈ 

-za1 
voor de neeste spelo:s nu uel dutdelljk zljn,

dat'è tegènstildeË jn dè drpetitie zvraarder zljn dan vetwaÉrt. Drs lroórlcplg \,t! geten we
een lrogrere poulelndeling È-n rldlten ons cp de rolgënde zsrane kLusr^VI06 }l.. Oxze eeJ:ste

'r"Edstàjd tlrrrls, 6us maak er wat van '!
s:and Lovenaan I. LE{S 2-4

2. siG " 2-4

BI ilat dlt seizoen. nog nlet één keer ret. d. baslsforrnatle (npgi gesploken) kon selen, deed
dirt Àtq ock afgelcpen zaterdag nlet, ÍEt een net herstelde sleler e:r een lnvalLer vprd er
'tegen Blar:vr Zwart gesgreeld . ($boie strtrts hadden ze aém voor het begln wan de rcdstrtjd) .
ock Ín,d. bàsls eIf. (:iar.."c..l ) , 

stonèr 2 geblesseerde strEletls rnar de pleg stonil 4 sctrem
en dat was het kielangrtjkbte. I,Iet stoEn in'de nrg werd B1auvr Zwart op de lege-n heÍfiE rnst-
gezet. lilaar l-er.)s scoorde nlet irndat er bti elauu Zvrart een teest 1n de goal stonC en ordat
lat à paal onveinin+babr bli:lèn. Dus ,1 3 bij de rust.
In de tweede helft l«rran lens slechts sporadlsch over de ntddenttjn en het r,ras wadrten op eàn
9cia1 i,an è gelÀi (iets'mÍnder noote si:lrts). BIaw, zvrart soon!é inaeraa* i-O À órg op
naar de 10. l.Iaar I€.:s gtng rEt 4 sDltsen spelen (10 mirruten voor ttjtl) en btnren 40 seonihn
stond Lens IIEt l-2 voor en was de wEdstrljd gsoonnen. VIe gaan proberen ,iese d0 seonden ln
è loq van het seizen uit te brelden naar pak ten beet 60 minuten en dan anllen we l,lel
zien waar we elnillgen, zaterdag de JacJ<ets tegen Lyra. We zulJ,en eers'zlen of er weer een ,,

lEar PElten te hal.en zljn
ir- -.,t ,.(; . _ , '" I . .. ; ^ r .- " i .1.:, -., .', De I-eid1r.lg (????)

.,sV ,'3b s2r'rr, - r,u,È''62 :"' 5-9-1987 '.
tfuà fret v.,r2àefenjop'Iens kcnden r+e cp tijd weg, net g6-uoeg verv€r., We redeyr v1a het HcÈbe;
map]€ir,r vràar we vooi-trettgtqlicht ÍIoèsten Ètdpeen naar de-Burbreg. Daaraan gdrcÍren zodlteir
ye onze kleedkaner.gp,. ep sleErden gr! 12.45 uur op het \Fld od< de begln tljd. Toen er qn 13.(

.Í -.urr nqg geen .tegenste0der vras ben Ík naar de hesÈuurskarcr gegaan. ÀLs antqrcoÈil op Ce \Iraag
of er ,ock een @enstander, r^ras Ereegr Ík te horen ilat ze rlcg cE) jonqens uÍt ZoeteurEer nEstel
wadtten; lÍaar qn,13..f5 .uur begonren.we todr Ce @enstander ÍEt 9 'mat. Ednln Sllerend:edrt d
laatste ïrtedstrtjden goed ln'rpm (htj kcrtrt cck trainen) cpenCe de scoren in de 6 rnln p:t m en
f3 mh. en IEg een keer 1n dle 2e hetEt. Remoo tl+rnhorer kcar on een gregerren ÍrÍp-nt ze ÍDnd
niet houdel en fiDest lrDor 5 mtt. naar de kent, daërna vergat hij even dat .éE 'sdieidsredrter

,, de baas 1n het veld iE-en rrxht gaan doucetr, toó soorden hij ock fn &; 10 mtn en 29 ftin.
- \cnald zandstra 14,'u {-d4, tlaurl9e wler§na ln de 14 Éín. en 20 mÍn. stefari v.dl.'Bér9 tui de 2l

mln. Stefan eerde-r de .bqlr' o\terg=vien uit Ce h@k. vandaan. Tcn rEst todr onze t<eaer ln een
g€de rediËng de kI vCof .q-rs cp nuI houden Ín de 2e heIft g-InS het al net zo 1n de 2 mln.
ReÍoe l4ryniè-man in Ce 4 "$!in. !@.n Kntj ff ln Ce 8 mln. kon qa:rie v.il. Berg todl cË lei nlet
q) nul. houden. Maar ir Ce. I0 rnin. gdng cnze 11nks bad< lAC.dra CroorenhrE er od< e€n màken.
Jchn i'lans\rëld s3reelden ook -ree daar hlj.nog nlet gesoord hàil rrerd het voor hern odi tljd en
wlIden rreer lets qlarts crn,3 keer achter elkaar te sobr€n. Onze aanverder dle a1tre§ Ín de
tiand had'ging qck nog eens'3 keer net de bal. het rÈÈ in dw weer 3 goals. In db 2e helEt
haq SY r35'od< nog'| een ges@rd rnaar in elgen goal. ze w1lCen toch d< een dcÉ1punt'À{ale5.

r Degene dle de ehdstand wil welea di gaaÈ maar tellen, 1Ï íi'Jrf hem haaqt nlet te vËiteflen.
Jorigens ontlanks deze etnd stand ls voor veel veo: juIl1e tÍainirq harrt nodltg drs kcrn od< og>
V. rtjdqqpntl dan staat ib trainer nlet \roor 3 man ert altijd dezelfde.

Jlrttrur de Groob

Bla.wr Zwart 81 - L,BïS BI.

Verslaq Gona D2 - I€ns.D3

Een'hele leu]<e lredstrljd net weer veel d.-Ipmten. Na een tarat neizaan begÍn i:egcn het op
een gegeven rrnent te LqEn. De doelprïrten loerilen gFjnaakt door Rll<kie Ktroor 4x ;-'I\Íldrae1 v.
Zan&arijk Ix en de }ca l . er" !Ítdrael Pronl<. .
Ook fnfat keepte vleer een werel@aruj. ilorgens allelaaL k1asse.à zo d@rgaail.
OO< mgond spee!.de een goede uedstrljd.

I€lèrs Jo@ en Cor
- ID-

''1



DE LENSREI/('E
WM(BIÀD \'\ÀI DE VCETBAT\/EHEhIIGiNG I.,,EI{S (I,EI{IG E,I SNEX,)
6lste jaargang nurmer 3, t7 sqter.ber t9E?. -,;

.- ' .1.-.:j.'r ,^r ,r
._{../_ : -ri-,r 5.. n'YÉ

:.,i, *
l,i. -

sXa-'r;Íi.ri .,

ti -.'.' !: r ;i;-a' . -

..:,irJ.!^C
a,.r:..IV

urirlf.tl
il'"'1.';ii "ï Íl

iri ,:-o
o

o
o OT'E'ICIEL

In Ballotaqe. ['r'""] l. :;

2404.T., Szdanír, .Djgr-r,, 1{97,6, .?F PieteÈrrgsEaat 5I, -.;-, .l:.a-ir ar., i -,jitt: ,.j..? 
t.-i?.J i i^ !+q::r:j

2572 Gi Den haag -:..-. *r..,.e..j: Í.!,. \..ï
..2105-M.C.v.d. polsEr,Fjurr.. I3I280,-Jan.Roreinstraat 37, ***-*-"--;-.: .*--,:j-^.:"-."'j-';:

2552 I(A Den Haag. reJ-. 976532 i4 ,. .r. l r:.:r:_rl):l ,j -.Í::jI:,il rl.ill1i. !:ri..J.!._,
2406 À.I-t4n!.eÈ, Fjun;'07098p, .vredeoora 57r.-- ^*.--' 2544 TS Den Haag, tel. 6737C9
2407 R.J.Sdro1ten, Sezo, 300552, p/a Kooiensvrater 5t, ,i1..,:-ijÏlj,:i.':;:l-i,jl;-:::j:

2715 ÀE zoeterm-er, tel 079-3t7B8B of 070-600025
2409 D.Bcman, S;èlat'l2}84g, Meèrrgenhof 7, l' ','- i" -:j:i :-:.; i ' i:"1" i{r0.Xi r..'::::r ..' i.('.'

2584 sM Den Haag. teI.i 557384 ,i: -'i.,:i -'*'.'' . ' i.:: ',:. .-l'-rl 
". 

7ï''.tl;iïl)i '" "- '..? : :. '- '.'
. -"1 ::'. ii.-;.,.".' .i :. ....- tÈ:.-- -:-1 '1?.ïi: .'.--,t ::.'. ïjaï,.'l r.' . ! i.' : ï .i: \ !. " Í: :

-:i:Fr '1 
.-

Wli ziqinq linrrlee*t€.dregr.

1609 À.c. ltcÍbarg Sezo .".r '. .,
229I S.H. I,ÍoéSrnanlNSr -i - ...'.".Í

,,- '.:Í,.', ',..1 . '."1 :'-:', :-t :.,:-, '.. --,Frï;

,-.r;., .!. " i.,
r.-{1:it.-'',:..tr

-. - :ri: ri.
'; ',::!('-+ 1".t1 '.ij
I. :.;. a';i'i -ï.

..ts, t X:'i1,i.:, 112
::I.: - 'i

J . ti :.)

* íi í- í,,. il'.:

\n'"; ,

1., il
-r

Oe

2156 D:H: v: _.Dei.ten.: Bjrrn.-:. " -r
Àdresvd i ziqlnq

t

073I R.H.Eecker I.IS, Erl(.alaan 3t B, 2555 
^ID Kijkduln

FoetÀ'-'\.': - 't-':i'i',| '.' t'- 
".'' 

Í"'tt-'' .'.r :r '"'"
=:= ií.:. _. 1,- ..:.-.:-- .. r :.,r ."i.i .' i- r. r- _o :.Í 1'rt.;::'

r-+

RF-gistratid<osten f 25r-: A.Ramtahareingr,;M.Ku1per..:'._.i.-,-,r, ir.I:;:.,-.. : .1, ::í- -:.i, -,:
Strafzaa]<, t 351: : O. IIuis. : : -r ,'i ./ .'. .-,'.:. tr i'.\::;,... i'.::. ..'i ..'r.1. .'. . r': ,,:'
leSling vó6ri30.9-1987 doon oveàreklng op'3367ir.iív: v:+. mts te-l,r&rsteÉ of r'r; :. 'i ''"r.i"
Bankrekenlr'g L29924229 onder verÍTeldhg tt5sslgrr ., ; ,1 . r --'J r'l.i^.r. :, " ,:--..,1: 1'l:i ,Íi.'r'i' . '':-

lli lder I LENS 'I.-'-' .'- 'i- ]; t 1 ''::-t, ;'i ',j 
'-t

Het SeJtuur
r.; .. ".-* r..,;- '..:

del : 'v.d. ràr:s
adrler: v.Rljn, Overg,aauvr, v.C, Zsran, Bcgisdl
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O/et'rge ultslagen.
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UIiI]@EN IJNI@FN IJNICOFN IJ\II@BTiI IJITI@RN I,]NICOR{ I]NIOORiI

Gerard Eij lsna, bartender net veel gavo-i voör senrie, nam de 'tnreed we&trfjq rroor zrn
rekedng. B3dankt, er:ard : - .r " _

IJNI@RN IJNI@RN INICCn{ I$II@EN INIICOFSI IJI\IT@EN ' ' I,NiEG)H.I

I(.II,IB SGIEIDSRECHIE]S]àCT]E 1987.

SparEa'2 - ËErlS 2

,I.'
WeJcelLjks worden 30.000 voetlafuedstfijden geq?eeld o4@r Ce vtag van de,IO{I/8. .

U leest hat goeil, DERII@UIEI{D. Voor 6J- dle r+edstri-jden zijn'sdreldsredrteË nodlg.l
fri U mag gerust weten: het val.t lang niet altijd nee crn aL dle wedsEajden qrekel ljks
te krljgen. Vandaar dàt we ons tot U vrenden. ' ' .. . .,,

t ' !j(

i.;-:^-,- l ! .,- -. .r

-)-

Fr.van Dijk.
I

be.zet

Gn die r:eiF-n vindt er ln de weel<entls vxr L9/20 en 26/27 sept€rber a.sj éen f,andet i jké
L.brrrlngsatctle SctleidsEdtte!:s plaats, georganiseerd door de K.]I.V.s. en Ce C.O.V.S. , .

Ook 4e ISIV3 afdeling rs-Cravedhage en Ce Haagse Sdeidsechters Vennigtng (H.S.V.) en
6VS/DeIft, stewrcn deze ?íenrfugsactie.
Tljdens --n v66r vel-e dleteursedstrijden in onze regio zu]-len co bove-ng^:roemde wè-Jkehdè'
werulngsfolders worden uitgereikt aan de bezekers
Wie zlctt voor 15 oktcber a.s. cDgeeft via de tevens ult te reikot anttrmÍdkaart \rcor een
scheidsredrterscu.rsus :

a. coet rrEe aan een aantrekkeujke phjstrra"d tpiïjruo o.à. nnu6" àau-.*r,"."7re
corder, holrE-@rp]1ter, plaatskaarten vmr de interLand Nederlan&C)pnrs) ;

b. betaalt F:FN cursusgeld voor deze .@IeÍClng.. .- .

tríie 1n de w-el<ends van 19/20 e 26/27 septeJÍber a.s. nlet in het bezit komt van zo'ri,rrrp-+
vingsfolder en ant^roordkaartr:- kan deze p].. !Íjd aanvragen blj het bondsbureair, telefoon
07É29570]- (dagelijks van 13.00 tot 17.00 urr). . '

r-4 ,., ,....

Onze resorzes Ceden het r+ederom voortreffeltjk, door eé-rt overtulsrende overwinning op SDangeri.
In de aanvangsfase zag het daar besust niet naar ult, rvant zonder Ceptaln Jan Cerrl.tsén en
i{outer. FrdiSeri *aè het èven r,rcnnen. Zo verrÉste rqarcef zaa:-Uerg ÍEt een geplaatste teng-
.qpeelbaL bljna zijn eig-:r cbelman Roberto van Es. ' . . -. 

. .- ,
Na een ]soartlét' Éam LEÀXS het heft in handen. lbt een prlrr: inzet en bij vlaglen qoetl \roetbaL ,
wertl Q»rta oader dntk gezet. Hatvpj.rege de. eerste heift net Fucces. S":r zGdenó sdrot . '
van-Eric l{àràan}ioven ketste v1à'de sc*ièndeiÈÈers van Hans fcog,yenga Ín het Rotterdlarse doel. .

Vlak voor n:st l«iiim IjB'IS @ O-Z] irceaori door Hans I(, die. "*ï *ftreUg. sltlatle voor de
goal. handlg bbnuttei Na"lrst zette Sparta a].les cp àIles om c{ nog iets van te nraken en..

In de IOe rtÉnr:r:t Và Oe 2e helft ruas-Ëet raak, dooràat Oe notteraarse centnar6pits vrij kon
irko6pÈn., oe lènsrÈlidedlglng verg+.ÍÍEq;te sprtngà. Uet de jactit m de gelijtsnaker cinLtona
er voor.de LE{SCor.rrter panna nogelijktreden. Éit werd uitstekc-nd aangerroefa.
Hans Köqienga -werd beitienC lret een'verire pàss, viaarrdt hij na een lange n:sh betreerst smn-f
è1-3.',.t:.,"!.t.'..,-',1-.;:,..:'":;,-.,.'.
I\r,ee. minuten- later was het al IaA. wedero4 -na een vlcéiende aanval.' l,larcel zEialterg l«ljl*e :
raal<.'ÀL Èt al.'een voortrraràde stirt rnn'onà reser:lres. cn:rder de'f:ezfefóae fefàifo'dr*,
ÏIlm Keetnan. Zeer de mlelte vraar dtt elftal eens;- aal het vrerk.te zÍe-n. . ..,. .. .. '

a
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- Kijkt u er màài goed naar.... het is de laatste keer'dat dsize nrbricl< bersdltintl ! " "-,- i- vanaf volgdnè íËJi Íbetan wé aan'eén andere naÉnÍ r,,,ant Edrain conat is (teg^.,r il iàr l,repiiïtg rrcr@èdlng) bercid Seïonèn.on i.11 Ce nedaktÍe $Iaats te ,=,,Er. . .,,i_ . .
- Vííriaf volge-nè week kunt u dus genietà van het rvel err vlee van pSV e-n het ste-sr en Éenvan'Bl j''... : .I-::i-. -1 - '\ ' í irr 'j-':' :l :' .i "

- lTglltuele'§ugtges'.ies'vóór 
-èn iié-wie'na'arn t<iint'u natuurtljt i*ri:tiij uur, *ru.ri ee ;àÀtuà-

:'ledén. r '; ,i-t r: ';! ' j '-'í' ..f.., i ' .r:-.'
- Ock Ha:ry Doui. gaal waÈ'rcbf Ae :ri;aÉfUJ'66*; .r: '' i- 'J : ': ' " '''l ' ' "" -'r'1- 

"'- riij tIekt ;;i,"í;i*;;h- ;i,i-;ï.r*Eà;Ë; r,sr.,rs-aÉnier,t,. ;. ' l
: gi-íner*ort tunt u Éijn isr;à"s d-'Ë;i;*;;..;;;àiàr,i= ,ó'a" rÀs-ó* . 

t.;
aantseff^-n. ,:-.

- Het bar,Derso,pel b1j'wiprrolder verkeerde afcÍercpen zonda_g in een joll-ge br.ri.- Er werd vanaf L,B,ls 's-rniddags drie keer gebeld àoor è nieu+sgierige ihut=bttivers-j -. ,.- ToÈ ver in de fiireeCe heJ.ft lelride MEpotder rEt 4-0, de eindstand werd d6rr aé rcUtse :,
!1nq-n-ier bepaalt_op 5-0. ,. ,,. ,, .,'.1 

..- Ool< Radlo Rijnnond rrist aan het eind van de rdddag te neldèj daL LENS ngt 5-O verloren ."
had. '--------

- zeker lets teveel aan de eigen t4) gehangen. ,, .'..' '7 '. '. 
( r I ' '- r.- -'ï!-..

- Ce€s Ccrlpte_r en ElIy de vries trou*í op 30 septorber àm-r.4.gO utir fn;Ëet'staetuis .e" ,:;
Ce Groer.rna:ftt. De ËeFtle rnordt Eetroudàn v* il.:O uur tot Ió.iC 

",.r, 
i.rl ffot"f-Restaurant

"Elzenhagen", I,Íonstersev.reg f00, poeldijk. .. I ,. .. - 
-- .__ 

i; 
-.;

- A2 locnrt e': tegenhrcorriig raolledig verzorgd. bij. f : .,: .F,,. i!- !_r'ogisterij Rustenhrg voorzag het tweede a elttat van praótige spoàtassen. . '.-.,..":,
- vergeet u het niet-.... 7 ol<tcber a.s, ce grote wedstriid ven [et íiaagsctre sterzereqï_1." itegen LBIS I jn verbmd 

-net de feestelijke 'tnvrtjAing van'de niettae r i àt1nstallatier -.;- Volgende weel< naCere Ínfornatle over dlt gràndiee §eeuren. .^"; -; .. '.-- I i,'.,,
- vlij hebhen in onze jonge jaren ook wel eens getractrf het eersÈ'kraiaràe. rrun de trainího

_ihej-Sondjes lcpen) te rniès.rr, maar Rdryatriéu (AI) is.wel erg 
"i"ai"g"ri:L. ._l l,.l:-lI- Hij. Lle!- ,l.ll -fot ongelul< door oefenrneester. r€o van Fijn 1n de kleedkàeí o.Ërótà,'on. izich ance-rhaE uur lapT :,reer te tat€n be-\Eijcer +or de uttgeSrrtte et-s.teiitie, i . , : 

' 
r- «un iellagaan hce fanatiek ze.zijn,p_ij AI, r.,Ént ncb uahieu rËnà het noS;grq oot,aa.t,4ii,.'rriet hail kunnen trairen. ,. i,-'!.'.- : ,.,"-._.- !.i,.. ,..i'' Hcnl< 'Körir.lenho'rrp:r, stewr en toev.-rLaàt van de IIE\S a ( Za) -vereeàigfng 'is v$aàbq,' jaatq. ,l

i Hij s-óhtjnt deze herrglijke geheurtenls in besLoten krhq te urer.-n óani vÀ fràÉ ËEtí
werd; ondarks cat er toctr behoorlÍjke dn:k werd uitgeoef--nd, nlemand uitgàodigd. ; . r ,,: i ;- Kost tm dus minlmaal, twee r.ond.jes -aanstaande zaterdàg. , '

- O jai àog even de redacLion=fe-reduttaten i '' "'i ' ": ':-; ' ';'
,- Nér'toc6 maar nlet. i.':'1:r .':r\:;':j- j '::--r ' l i'-'"':
- Er zijn_vrat teg-enstrijdi*.leCen'binnen:on1ue:ve-ràig{ng aaó het 11ctrt gekcÍrpri.: ;.-,,Ilr'i..-:,. "'
- BI speel_t:vanat het. begin, van dit: seizoó Íret wittè-:k-oEen: _.. .:..:: ? ;_:
- Drt is van'af hedeni verjboda:r door ae jàr:gedmÉssÍà.: Br z-al in.h'et. veïó19 cus Íet

blauve kousen aa-n npeten* .1rese4. r;11 ;.." ii, .,.-.-; . -'.1,.,,, , - t,: t,t,' .-..;.-.- r-ens senion=*'r B mÈst'afgel-cpen à'maaö e'c*rter Íi resenre striqEs amtr€den. 
_ !.-, r r r .-''.,- ji- De zeden, ja ë,tegeiÈtander speelè,net'#itte shlrts ???? : i*

- Als u e..s. Zondag naar de lenskantlne belt, 'dan rroet u niet scÍrr1-ken elc de stem van
-3-
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Tlrr'cs harCer 1n w oren klfukt dan anders.
- Tínus kan hler verder nlks aanilen, ce oonaal< Itc*rt blj d^ gtr, die afuelcpen week

een nlewle cntraLe vmr de 65 en 67 nutrrrers ln gebnrlk heeft go-noren. ; .l :i
IENS3.vI]C3.
Na een teleurstellende start, wilde LENS 3 in hun. eerste tàulsïedstrijd purten oat<ken.. '
IE'IS 3 begon crn 11.00 uur aan hun kamei legen vuc 3;. ïn een geujkopgamè eerste hetft
waren de eet:ste l0.minuten duldelljk voor v(]C; Door het "trarb. reàgteren van Bas v.al. Lans I
bleef het r-ensgoal leeg. Daarna heeg LenS Ce wedstrljd in handen. Een sctrltterende pass -van Edrrard ed11dl op Cees Odenklrhen resutteeide In een dot van eerika6. Ce-s sctrmt de
bar.gg9d_ In, |rt!er-q keeper rran VIIC kon'dé'Lial dcoi een sdltteÉnCb reddlÍrg uit zrn goal
houden. L,ens b]e€f doorgaan. Dit rsulteerde, Ín.de'lse minu-rtr'ln eli:n sltuatle rrrEr Éet
VIJC goal waedr_1j Marco E1íí11d1 onderuit werdl getraald. I]e sctrèldsrectrter'vond dlt niet gcn-dloor een strafsdrq>. -I{et sdÍrÍEntaar lran Ànand RamÈaha]slng levertb hem een onncdlge boe-*']<irg'qr. r,ere hieu rruc bt.de i5e nfuuuÈ àchcri:r rnaar zag g€rr, kans cÍn te s@t€n. _'Hierna 

kcn wc ult de verdedlolno *oren en kregen zrj pok Í"*; *à"-;'-*-t =.dfu.
'' ook wc'rukte'het nieÈ on voot''rtit ncij-te scoreí. É thee werd à:s he1Bikt net een O-O

:tand. Na n.lst ll-ep Le-ns bir:nen rrj.j f mtnuten tegen een 2-O actlterstard aan. Hbt eersbg*fprt t ontstond docr balverLies fn ae rrmrhoede en het nlet hsstellen-van dit halver-rLes. IIet *..reede dcelpunt ]§edn uit eeh Íerwarde sltuatle t oor hÉt EoJ "*-n-"r. 
, 
---'-

tfns p:obeeide ae acrrtsstanil te rrerJ<letnan. Een aantal kansen ;rdJ;É;t gelate-n. rn
de 17e mlnuut kon Kees de ba! bernachHg^-n door goed te storen, hlj ginq goed.door en w1st
de aiheistand tot 2-1 te ved<Ieinen. Na eeze góaL krees wc i,oe Ëei eantal kansen sn de
voolsprcng te vergloten en kreeg l€ns nog kansen c[n er een gelljkspel uit te sleren.
Het lukte beidó tientatton (oraf rui.s en een speler.run vrrc-noóG;-rra" d.;À;ià"À*,t tvoortijdig gaan dor:dren na_ een sdrer:m:tsellng lrrssgn belde spelers) nlet crn nog.eers hetde1 te b:effen. ilierdoor lukte tet lsrs óË 

-nlet 
bm de 

"*,.s'b 
puntor te pëkL*. "I'Itj nenvactrten dat, gezien de unjze lroe er gevetbalt wordt, a.à. zónaag 

-tegen 
sdreveniÍEren

weL de eerste punten gepal<t wo en,

i: '-: i .--.,

De redalctle. "

sssssssSÈssssssssdsSssssÈ
q ':' - :-.)^ §eru_ol€n zondaos ------'--"--r s
ssssssssss'sss ssssssssssss

Uitslaqen Zcndag 13 septenber t987.

". :; r,E§s 1...
''r-LHiIS'2 '

Wipl»IiÈr.I; '

SparEa R-2 -
LENS 3
rEr,ls 4
o.D.B.4 .!:
riENs 6 -".'' '1". -"-
R.K.A;ViV. B ,
LENS 8

i-. '- .-* , ,1\ -

-wc3
- Paraat.'. .- r4ls 5 _ 

jJ
. - R.K.S.V.N 5

.:l '.' : 16qg 7 ,,

1-0 .
r-4-
r-2'
0-3
2-4.
0-r3
7-1 . !,.r.; D.W.O. 5 -"1 

-.' ..,' 7-3' .

r4.oo urr riB{s: t' "- oliveo r : ';"' -

14.30 uur,unitad 2 '"' -t'.- LErs 2...'i'-:..
1I.00 uur sctreverrJngàr2 " - LENS 3' ' 

- ::i: ''
U.30 urr cr.WiUem Vac 2 l LENS 4,- .
U.OO urr IENS 5' ' - Postdulvbn 4'. -l4.oo uur R.K.D.E:o. 5 ' ".-. rm{s 6 ' ,'j'' l

*13.00 uurLENS 7 ' j postduiven 3 ,:
12.00 uur R.K.D.E.O. 7 - LE\S I .' I

*Lm'IS 7 2 Ínan barFel:soneel

Proqranma zondaq - 20 septerber 1987: -r i

Opsteulngen :- IENS 5. .als_ bekeíd
LEI{S 6 alc br'-icend

. ...r .':';LE']S,:J I' oI<'bel<eàd
LEtIS I als bekend

i{;I(or.iwentiryen tet. 299855
G. buyrrc-s tcln t€l. OIB91-17943
H. FtlrrèIa{aan rf|,.. 0L742 - 7L34
L.Verkljk tÉt. 454972

vt -.

v2

- . ,76t4
7687
2009
2054

-. . 2144
2t12

: 2L32
' 2153

w
lt

afsörijrrre-ri'bIj
afÈdrijrren bij
Írfsdriljven bij
afs&rijven blj

Temelllen : Unltas - Spor+ad< !,lolenvliet' , .'corlndrem 01830:23984

J.L.À. LugtharÈ.
J.HoÍ
R.v.cijzen ...J.H.!4,Ton Í.
À.N. Hassatin
S.,I. Fabrlel(
J.S.G. Dtjks .

J.Mastenbrek ,



Sdtevenfrgen
Gr.VnIl-Í VÀC
R.K.D.E.O.

Prqramna ZorÈaq 27 septerber 1987.

653131
, sJurbseg (wassenaar) " 01751-79083 '''":

Isootdorc 
.".t; .,,,- .u .I:..,r :-,0173I_9577,"":.J ;

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

HoutJust
" È Roggewordrrru
sportgad<vleg

14.00
rI.00
13.00
II. OO

12.00
13. 00
12.00
1r.00

tnlr
uEr
uur
uur
uur
uur
ulr
wr

velo I
f,ENS 2
I,ENS 3
I,E{S 4
r{.r.K. 3
EENS 6
S.E.P. 2
f,ET{S B

- I.mrs I
- R.K.A.V.V. 2
- v[lheInrs 3
- Postduiven 2
- LBIS 5
- R.K.À.V.V. 7

- LE.IS 7
- Postalia 2

A.Kulpers ?LÈNs B)
F.Dlsseldorp (LENS

$.v.De1den (LEIS t)
-r,r r Lr KQcyenga (IENS 2)

l'f.!1t .,.,-l .r , 1 L f. .)<1,r. ..-: ,...!-. : ,::'Í'. _.-_j...;, -: * -i....-_-jy.; ._;:..:=d* .; ;.j.

!.,

i.*..1
t:

-t

ír; _:: "i!-f
I ::;:jj'jí!

Cl t-

i. ' a.:r' _, i. r_.rn;.1.. r r' ,:jr'i:"i.'- S j:,'; -:ïi'ö1í

roosboröèis.
B doelpnten

i,'
tl'.i 1

ti
s)

I
:
i

?1.

?
6
4
3

doeÈpunten
doelpunten
do-1tr'mten

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz: ZAAL\IOETBIIL.^', ,t!' . t. Zi
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitslagen 7-9-1987. ":'"' ' ':

I,Eits 3 - s.v. r35 3
Lm{s 2 , :.. .- ;,{.v,!..,2 ...

:-1r..::.:.i

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

'. Í1.,,t r j l

doelpmten -,1yr' 1,;'pIS1>oelstaa (LENS 5) :

hbensdag 2!9-1987. ..i :i: ^: in:;'._ t - ,1tr: ï-. ,j.;. .i,.

--LB{S 5..Í I'r:+t e-stëlÈ''B , l.:t :, nanvalg f9.3or rluf

1i

,Írrl'i.,,,'-
i:, )r. : -'.'

''iil I'r.'"i;''
i

r1.,1,. . ,. .i

, !'í I

'1

'i';.r l ' . '.'r c11,;. ' , '' , : .!(..-. ','j i,j;.,'; l

I

rc

-, t'"

8-l
" 
9-4.1,1;rl- ,'. .is, . l. ;_,,

t -' 1 ,i' r ..- ,'
Progrranma 18-9-1987 t/m 2-tO-L987.
r,Iriidaq 18-9-1987.

21.00- uur Sllva Bcryrs 4'.,.. ]" - LEC{S 4
tI'

Dinsd 22-9-L987.
2I.00. uur E'.C. the Bcnrbers 3 -
Wcensdag 23-9-1987.

2I.00 wr Quld( I
22.20 $rr Quid( 2 ..'' 't; -

.': : t .ii,t \ -,' .i;.-, :
Donèrdaq, 24-9-198 1.

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

"-" , ,.nr
OranjepJ.eJrl

DuInIaan

.' 'J Oràiijenrèrn,

n

LENS 2

LB:S I
IÈNs 3:_t r

o:s,c.
o.s.c..-
OiS;Ci.

I t. ,-l

; {: .r" ". , ,..- tt
' DutnLàen' i- ": ' '!

t --''. r'!' ' t, '-' '

i .;::i
)":. -'-Íir..- i ,.::.
,, Duinlaan -. ,. -.i

,-:. 1 ' i{'- :. ar'j
- .': -.il
:-. '-..*F,,

'l:; 1r -1.Í:,.
I r.. - i.':-

21.00 r:r:r.K;S.D!-r2'' -.Lm{s 5
Vrl 25-9-1987. . . t 'rl ."

iI -'l 
-I '--.-'.,

2I.40. uur IAjS, 4 | -

22.20 uur ljtsts 6

D9n<bqlag 1-10-1987.

20.20 ui:r m,rs S,i. ,

21.C0 uufl LB,I§ ,4 ; ,

2I.40 uur IENS 5
22.20 uur LE{S.6 .r-
Uitslaq U-9-1987."''
Qrrnova I0 - LE\IS

'il .lt l :'14orËiö ir'' "örtur342rernr r séheí.díÈdíter: vl.v.laeiËbenqe:: :,

- F.C. The BcÍn'Jerli 7 .' OranjèÈIeh" S'ctr,eidsredrtèii LENS, 
j4,.'.

I

'..,r1 ;--.-.-- .:.' "'..1 t:I
1r. ,.5;." i.: 9.§.C. ?
.l r i, .i:, Y

.. "-t r

31
A'
7,.
,.. . ] Í,:.

H4nleen
Drinlaan.
t4Ínlaan "

Sdreicsreóter
S.ÈeldsfeÉrter
Sdeldsredrter

LB§S 3
.4

5

Í,EtiIS
I,ENS

tí

-5-
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René Keus.
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Do Larqs dè ,srorben v.il. z.l{. r,adder . Iz'-L
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Ultslagen zatetdag 12 septe.rber 1987.

Te We]:\Ie
Te Wewe 3
P.c.s. 3
Lyra I0
Progïama Zaterdag 19 septsber 1987.

- LE'IS
- TJNS 2
- r,Bts 3
- L,E\TS 4

0-0
1-0
6-3
3-1

14.30 uur LENS
12.00 uur LEiIS 2
10.30 uur Lffi.IS 3
12.30 uur LENS 4

Verzaneltij den op LenS.

- Naalórrijk
- D.S.O. 6
- Die Haghe 5
- Die Haghe 9

if.Bor
S.Isri
N.N.
N.iq. 

-

9.30 uur-
11.30 uur

wordt door de trainer bekend gemaakt. 
"..'t,-;l'

(r)

{3}
(g)

000/003
oo9/o43
ot7'-125
023-160

I,EIIS 1

LENS 2

De opstelling v

12.15 uur
11.00 uur

oor LEItrS I en 2

LENS
LETIS

3
4

Afbellen voor Lens 1en 2 voor Vrijdag 19.00 uur !íj P.l'leefouu te
of bij J. Ham rel. 679687 Ihntoor 79l2ll.
0pstelline l,Ells 3.

L. 936337 (anroor 420841

lll.Spa, P.Àx, T.Spa, J.Roossloot, B.vd. Berg, J.Kouwenhoven, F.lCulder, R.Sanders, U.Erenler
D.Stenhuys, ivl.Fris 2x ll.lí. '
Afbellen voor LENS 3 Vrijdagavond voor 19.00 uur bij A.Spa tel. 291737.

0 ste11i LENS 4.

R,Pilon, C.Lipman, i'i.Jansen, L.l{antel, X.v.d. Stee, H. Kouwenhoven, D.v.Essen, D. de Ruicer
G. i(uyper, S.Ypinga, D.Bosnan, ll.Sruifbergen, t{.Fris (2x).,

Afbetlen voor Vrijdagavond 19,00 uur bij R.Pilon tel. 935838.'

Programoa Zaterdag 26 sept.ember 1987.

14.30
Ur.30
14.30
13.00

uur Duinoord
uur 's-Grav. S.
uur rs Grav. S.
uur Amar Deep

. LEi.IS

- LEIIS 2
- LEIiS 3
- LENS 4

000-002
009/047
ot?.h24
o23/Lsg

v.5
Y.7
4

E.v.Leeuwen
À. Spronk
N.I{.
l.{. }.1.

12-9-1937 Te (lerve I - LENS (za) I 0-,J

Te llerve bego
12 voor en 2
Te lierve vas
afgevraagd he
werd de aanva
Lens zeker ne
taat en Ínet h
lopen. Ilij we

n aan de tredsErijd met vier punten uit twee wedsErijden en een doelsaldo van
teBen, tennijl 1àns nul punEen bezat en een doelsaldo van 2 voor en B tegen.
de-uiigesprofen favoriet, cloch gedurende de wedsErÍjd zal nenigeè n zích'
bben vraarom Lens nog puntloos wasr VanuÍt,een goed georganiseerde verdediging
l gezocht en indien de voorwaartèen waE t'scherpert' hadden gesÈaan dan was

È ir+ee punÈen vertrokken. Echter, wii ktaren erg blij met het behaalde resul-
eE getoonde spel. Een domper was de polsbreuk dÍe Henk Gabel Jr. heeft opge-
ns,en hem.een: voors,poedig hersteL toe. . , , .

P.S.r

ll

(1) i(om a,s, zaterdag naar Lens 1 - Naeldwijk 1.
(2) Richard Blokpoel speelde afgelopen zaEerdag in Lens 2, was bankzitEer en invaller

bij Lens 1 en diL alles na een 'lzware" nachtdienst. l(Iasse Richard !

(3) Ró1f v.d. Toorn. spoèdde zich 'iri' allè vr'oegte vanuit America (L) naar
Den Haag om te spè1en in Lens 2' Bedankt ,Rolf- :"

(4) Het LenÈzatefdàgÉèsrÈUrsÍid "schiEÈèrder afgelopen zaterda9 door afirezigheid.
ilij hopen aat hij er a.s. zaterdag we1 is om een aantal representatieve Eaken te
vervuLLen.

-6-
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J,rggg,r;:;rgrrro;anIJJ,]JJJ
'] vrn het Jeuqdfront J
.J.+;..i; J
J-,r.Jí.,try.wJJJ,rJJ,t]JJ,],,JJJJJJ

Àlg'-reen kontakEersoon : Paur v.d. steen, choplnstraat r03, 2551 w Den Ha4i -'..bbfool:.-9J0l54 (b.g.s. .97.1!14 
pè:+èï perretm) ..

9i6:dstri jdprograrma A-B-C-junloren.

t.
*.i

+.- 1,. i

r.ontaklp*óón: Pati 1i. d. Steèn tel. tS)Orla' 
16. g. g.' gZf

zaÈrd&' ió-e-ig8? " :': i

Àfbellen voor de r.redstrijd.:r bij paul v.d. Steen vmr vrijdagavr:nd 19.00_
rnod nog q> zaterdagroryen otrl LenS bij ienand van de jeugdkormissle tel.-
avond,redstri jden te]. 970154. ':- '' "- rl

674 Peter Perre]ÀI) .. ,1l . t,-..^
uur. Iir u{terste
56f3I4. Vcicrr ; r

'' j r' .

si:heldsleiàler' sarer,f<ànLt Èrrs' --
334
374
310.

5Q6
5r4

14.30
14.30
12. 30
14r 00
1I. 15

ulr Ollveo 
^Iuur NaaJ-drrl jk :.I2

lnlr Wéstlandia B.I
urr LE{S ts2 -.. r,. -,

uur Ouid( C2

- I;E{S ÀI Pijnackèr' -

-; I]BIS A2 i;i{aalddjk . !
: IIE!{S BI ,Naaldgr1 jk: ;

P.í.Daalen :854- -: -, r3;OO,ur:r ;.

l.Vl.Purit - 379- . \:. .

A.tuIÉrldàii -1- -i
-'l3.I5ruur i ,

"- ÈSteps'B3 r- V2 ..,.' '"^ .?
- IENS CI Savornlnloturwrln. ,? -r

lL15 uur .i.
13.30 uur
10.00- uur .

-.- l'l' ri '

- OlÍveo Bl Vl
*. -,.j.:.l, rl r r' :j6f..li

P.Ifi[der

iI.Holtkam

' 10.30 ulr.

lrg. as -urr ,.. '

568:"11..30 tn:r euincloÈ. sv c2 j rE{sl.c2t; SÈfl:hiltteénp1nj' ?
-,1.'?'Eondaq 20-9-1987. (v@nredstri id).

(vr) 12.00 urr Í.,8{S BI u.lr.'11.15

._ :i: ,a i1.,, IENS C1,. l-!í!':- Oltveoj Cl ,'.I,Vc,riit nog--b-_,k&a ge:rËakt. :

Maandag 2I-9-19U.
(vr) i9.30 uur ËuNs À1

Bi zonderheden.'..'t...,.

LtsIS À]
LEiIS.À2

I,B{S ts2
Lm{s cI
LE'IS C2 .* Y?,*s.
Wedstri

- E)[,413 i|-rÈg
. 1ri 

' 
Í '.

v2

- rÈiiaasalona ggeg LàiÉ"e:hli-9tËiisË :'.inïàoo: ,-'. 
:'; ':'": : ' 

.

- il"de Haas en P. de l.ange s:v.p à.s. zaterdag één pasEoto inleveren.;
- zie jeugdkoEy afgareen achterin.deze Lensrevue.- r-r -l r :' --, '.:i ,':. '- . -

Opstellingeq. ..- . ;,. 
j., ',r i

l:

(ïoài'ie/g én )i/e) ' vrordt dmr de tralÍ.ret bekendgeraal<t.

BII,E\IS
vlordt door de traj-ner bekend gernaakt nEt Ridrard Haïtman
r,Jordt door è trainer bekendqemaal*.
^t^ rrcrtge rieek zonder:íaurlce Vy-iersma ÍEt DrÍar Llnger en Stefan v.d., Fefq
v,Drdt. door de trcalner bekendgeÍnaakt. ' .

week' zordei D.v. Delden flet'L t.
FÍans Blolrtruis en 'rÍikl de Brqrn.

A-E-F-
;

.1^: r',.

Kontakqn:soon,: Paul v.d. Steen tBl. 97OLS4 (b,g.g. 97167 4 peter'p^_rrefm)

arendrvedstri jdéni te1. 97 0L54'. :,':-

Afbellen rpor Ce weilstrij&n bij PauI v.d. Steen voor vrljdagavond 19.00 uuf. In ulterste'
nood nog,cp -zaterdagnorgen. op'IenS bij. lemand vaË de jeugdkcnimiésie tel.' 651314.'Voor

i. -

Donderdaq 17-9-1987 VeId Sarenkcnst LrenS

(vr) 18.00 uur Quldc steps D3 - LENS D3
lï+1fert<taO,

I/._15 tltlr
19-9-1987.

.--,1 À ' -,. -r

583 10.00 urrr
043 lo:oo.''nrr
873 9. 45 uur
909 10.00 uur
927 12.00 t:t:r
984- 12.00- utr
996 10.00 urr

r,Ets Dr' , 1'.:"
IE{S-D2 .::í --
T,BIS D3
\ICS E2
lrcS E2
HBS e6. , ' ',. *
Crc[nvliet,Fi-

zutèrpaiÈ
.. SaróriinlctrmanLÉran

' 9.00 urr '
9.00 uur -'

vrederÈfurdrrreq
\/1
VIi:vl
Vr
VT

;Vl

| ,8.
,,o

.r0.'11.
,4 9:, IO:-' rt.

... r;j- ,_.^

45
30."
30
30
30'
3'ö
3o-

lnrr
uur
uur
uur.
uur
uur
uur

1056,.1I:00,Uur IEtilS._F2]. : '- : : - SVDIB Fl j- "..:'.-
62í 4:0"0 uurLEI{S F3.:.1. -f 1 : Lyra F4.'.' :.

l -:i[ . .'., r: l.] ï'i.* r. :' :;, .' - i.1...'X..r ; ' l' ]i.7 ]' i

r, . '"- ' ;.'

"r.



D:ncïr:rd.rg 24-9- I9B7 
"

(vr) 18.00 uur Odck Steps E3
(vr) 18.0C uur Quick Stefrs E4

Biizonèrheden

- LtsIS E2
- LBiIS E3

Nijkerklaan
Nijkerklaan

' I7.I5 uur
'. ' - -..-.u.ts.uur

: .I.Sandifort en R. Otte s.v.p. a.è.''zatdrriag één pasfoto laleva-ren.: zie jeugdkop_' afgeÍeen acfitËrin deze LensÉvr:e
- zondag 20-9-L987 4,

OosteLllnoen.
------r_
IiE{S DI : ,als vorl+i
IEIIS' D2 :" a1s vorlge

teg^*n 4 v ,@tbalt

vJeek nEt Sidney

cp LenS voor

:

tlbrencla

t/m F3. z,te.koY achterin.D1

IENS D3 t- J1egr L7/9 en 19,/9) a1s vorj-ge week Íet ltichael v. Zanctvijk en ltiJ<Jci.e Kloor.atLen
,; ,i.t9/9. ' :--"..:..----

L, §S.EI : a.lq vorige. r.reel< nEt yunus Basdcg'an. . - ' . .,

ryg : (ycof L9/9 en.24/9) als vorlge wee}. Dax Ver*rqg zte ook Leirs E3 op 19,/9.
LH{s E3 : David _Beijersbezgen viHenegcr:rann, pedro caÍrooJ pcnoe, Renko v.cl. èest, ro.rsi

".' ;- , eI. Haddioui, Rerqt Jaocbs r .trlHu1 Souaïé, Fïans Tettero, Dax Verhq; (a11e^tr I9,/9)
....." - Letder :ilarry Hoernlg...... r'..',.. :,. i

IENS Fl,:.Erdem À<ar, Jimry Blom, Jeroen Buis, V'ncent è Grcot, Àndy v.d. Heuvél,..Àkif
sen, vtryll Stigteii, Rayronil sinke

r,B{s F2 : Àrdul .llkkabi, Na$ril r.kkabi, Ray }4arten, Dennls v.d. ste-en, cor de nooy, Rayrncnd
Krens.

-ry :'Jeffry Hop, Arno n1on, uLd:ra Hage, EtërE Wolshejner, DanliàI de Haas, Erlc
.lÍcl, l,tidrael Dljkgraaf; Àrno1Q Oeterveer, )\nle1 .Ralrhlet, tÍarÈin v.d. Dond<.

JeugdkoE/ algeÍeeJl.
LEuSkleding vemlictlt.
EÍnd '/olag selzoen sctreven wÍj in de r.F.isrevue dat iedenen een origÉnee] réiÉtunue npest
hetjben. De ÍEeste jongens hetben dlt soeÉ tn de gaten. Àrra-en de n-araeung sdrijnt erprcblenen rce te hebben. rFrrs.Bl loqlt'ÍÈt witte- koi:s^-n. Fout :: I"ret lngang van a.s.
zabrdag locPt ook ln dit elftat leèrem ret een korenblawr shÍrt ÍEt wltfe ronde kraag
en tritte mandEtten. LIet de LeiCer 1s afg:esproken dat allèèn jongers spelen rTEt het ortgi-
nele r-enst€nue, al rcten we hlerdor net te vleintg sgelers spefà. r.,aàt het niet zovqr
kolÍEn. ool< ec-n drietal c-2 spelers heeft ncg nlet de iulste kousen aan gehad. Dat Ís .,zaterdag dus col< anders:

ÀfberJ-en voor de wéCstrijdà npet'zoaÈ vatei vorËraU.j naur v.a. st€en gebeumn tel. 9701:'wad:lt er niet rÍEe tot vrijdagavond. redelre avond tussen 17.00 ur:r, *, ió.0ó uur mag je lrf-
beLlerr. Dié niet 's-middags om é6:r uur. Maar ook niet rac.jdagarrcna nà rg.oo ,rr. - -
ook als je redrtst:eeks gaat neg je <1it dood:eI1en. IeÍjg ielgeen gelroor dan nÉg je naarPeter Perrelm belten te1. 97L674.. ..
Do:chen vemlictrt._______:___:_ i _

Iog "tueOq -z1jn er jongens dÍe zonder douctren naarhuls' r.r?'ilIen. .Dlt kan ecl.t niet. Eve:r
douchen eri si:trocn naar huis. Dce je dit niet dan marl de leicbr.je.een =t uto='..*G".t g-*
ven. Ock na de trainfuig gaan $re natuurlLjk dordren.

t_eCgl'4 v@tlla].-- . :' '* ':-'
A.s. zondag'speelt ferrS t thuls tegen Oliveo. Dlt betr L...-nt ook dat we wp-er 4 tegen 4 gaan
spelen. À-l,re slElers van LENS DL, D2, D3, El, 82, I,3, r'1, F2 en F3 ver:r^raöten wà:on rà.gou:r op L=ns. orkleden in gehour^r 2 9n da.n vanaf 12;45 uuï,t/m 13.45 uur lekker kleiné pdr-
-!11!j* voellaller. Neem vrlendjes'ree'en na het couctren :<iifen r,re dfonJ;"tu rlfjtï"ut
I;ENS I. l4oedig de spelos.eens fllrk aan.
Trainlri o\rerlqe iu:iorren. j" . :'' :

Het is- nu al- 2x voorgekcnEn dat er een tralner voor jullte vras naar dat de sIEIers naar
l.ru-f: toe" gin!'r. Dit is edrt belacfmlLjk. ook afuelopen vr:ijdag stond E&,rin coret voorjulrl-e k1aar...ïn praats van i.1ar der tralningssa*",: i" gaEn-bË\ren ju:.ue ti: het klrrlge--bo. staan.. baar wonit niet getraind ! Ten-E<trln julué dan-ma; gGïd* wàrerr er aLneerdere 'speiers veg9egaan. a.s. vrriaag é6n keer geen trabing, daarna proberen vre het or_Fnlerw.

-8-

v

1



:;::t o..:l:JIErj.,. :.: r__

Wegens .herirariJh nLet
nj.et'cpgeste1d..' )

UitsLaqea iler:gd.

IENS At -'Llnia Àl '"'5-2
LB\TS.À2:- -.,VfOS Af .. , r , 6-0,'
LmIS.BI . '- Lyra BI Í," . - I-t '
.IJNS, BZ - i{ij<, BI ... :.i, -. ,r , .5=0.r -'

. IJNS Cl. .:.Blauvrr Zwart C2 . I9=0.
- ltrqs e2 -. - B.rc, C2,, : .. ..:, I ; . .' 3-I

LE{S DI - Vltesse Delft DI ?-2
r$_S p2;:i: puln{orp'SV pl ..'. .9-,.6',.

o-ld<cirurworden Maurioe Wlergna (B2) à Ilfds Tafml (;3) a.s. zaterdag

.rBrs D3
ODE E2
ïrlorpn uI
I[Jlto E4 , '.'
!È5H FI ' '

Ouintu-s fll
Quintus F2

:.VIOS D2 ,

- r.uls er.
- .IJITS E2
- [ENS'E3
- rrbls rr
,-.LBiIS F2 ,

-"LmIS 13.

2-2..
2-20 .

3-r2 .
6-3 .
9-0 ",

r6-r
13-3 "

IÍet aantal voo. r gesoorde clöelpunteh worilt steeds hoger. Ee_nieur,rd wainneei'het,er 100 v,orden.Nu warèn het & 97 rn rs weris trljaen, arreen a" r"utÀtu a erftauen:il t/m F3 verfonen,
lry : qeelde.een iràrr'uur erg goed voetlat. Toen weid -k ;; É #;;;;r..Ín een 4-r voorsprorg. voor de rest was het ;i-zcÍ,E;;;à ,*tu"r. Bou+ .dit hàlf

, " ,.- , ïï^-ÍFd_,PHl_r.'a. l...p.uPU*-Erreft rnaar uit .den kr.mnen we nog ireei ;a g;-,oeten- Na àtfocp werd glashandel ts10n, sr'nsor van Àr, ín een góruga híjér1-
,' t ' -kiÍst. hartelijk lleaur*t-.rooi d-iruui" "ur*f"ai.r,g. r.j.. , ! ..i

.**9'.è2.:. ;rylt.yi-.* *a;;"c .Ëtb.rËi;-o ;;Ë'ii.t zien dat ui .go.a" sparers' . ,.,,,, . §=,j.3:l 'r.le staal tei trq:peIen om 1n À1 te toren. oà-s5,eters.và nr ,ijn-ge-,. waarscÍlwc. .: 
:

I;Eirs Bl : mtsG noqàr ïï1,I3*-l :11Tt::,t, een.penalry. Hlerdoor v,erd eèn teuke Í,,edstrijd.:-:'.' irEt r-r àfgesrotur" He.t. vp-rt@nde spel geeft hogr voor de nablje.toekcnst. r.
,jr.,. ,r l:.T._ïï.-de vritte kowen onzettó h-korenblàii,rc. n t 

"Ë=iírr._t*'ïia"'rr*_^-^ .:^r.- .4eJ loort, nu ee rEaI bij het echte I€nsE.nue . - :. --
r.,lit\ï tl_i. :: rc.n Pze keer_víeer ret rufuE cijfers. Volge-r.rs a.e sdr-_jy'srectrtdr lvas het O_ó, Voi_' ' - gens het, ver:stag 7-0: !.eit is dar jullie G .stet< ,ijí *;-d; p"r;: o1;'d;."' .' herinCellnà aan..
!E§-§I j i-h"L,*;Í Ëi*+ ,l2-0, 5-r e-n r9-0 overw.inningen'zqgqtge,oèg. ,.,re1 knq,. . : dàt het verdsr-eI er zo goed uit bujft zie". ooL-'-vdi-:rríiJ wagu" rvlj herinceunq
rE\s qa : draait b* T".+ deze po-,re. rnterjnFreideT cera.9 v. neijsen vras erg tevreqeil.: en gaf een patatje weg. Wie wil de vaste leider rvorden ,.rr., ÉÀr. jolgstË27 . ;;-,1 

.

LEI'IS- Dr : Iijkt bok te sterk te zijn vnor deze p6nrLe. HeLaas is het al de .ho«rste,rniilè uaàr-.:ilr. rr-:door hóger ineren,niet neer .r.ry:eriji< i". vii*se Ërït-iÀàËïïi;"Ëj;*.ï-'-_i_.,:^S :À.s.. Zàterdag de topper tegen'7\tD. i.Ie ztjn lenteu^rb;-l-- -:-
r'E[s E2 ,:-Heeft nogr nier'vdÈlór€n in-dea: óu]e. lyir+.?4ao.rp r"g, r.et.s-ó versiàden..-i: :,'r,r. iJamr.r rras hei d.1t de keelÉr zomar wegb,,èf r,'i ,19§l''r.oeq-egerren je. was ,vq4dpag.Í. . r.^ . nièt ncdfg rnar '2o troort- tret tndr ectrt-niei. ' ,, _-, . .-,- ; ..:- .. .. . ..l@9 : vddtt r',eèr T fij_" vcetbalger,'ectrt u1t,. Nu or.q. Vi*- a" tegenÈtarrder. rens- kram 2x,- ...i ' Ircói maar Vlos madKte 2x S+ijf. Een 1ei:1.,e rÈds'trijd,: 

a-J--. 
.' -:r;':.ll ,.'-

rglP-Er : is zeker te sterk voor deie 
"óur.: N."-;;6il;i'àó-z rr=r,ug*. l1e uitslàghad'.i 'r 'zekerlhog'er' kunnen zijn àG'íatrick nlet..r pr."ftv,rr,lA "à*Lg. Een, l«riesooi dledaar.op let.-$ h9s9re ineit"e zar wef niet ncàarijr-;ii;.-lNs q2 : uo. n ock rulm. l'!et 3:r2 r.Jerd rrrÉ.arr verslagen. 'é-nrónas Ë"rrer, *t Et een feestjeblj trair.r Bpb v. sctralk. Teval-rig serde"rk evsL ó;";; herrie ze§. Het,

,lÉt.'Is 
El : .verlmr na eeii Ler:ke wedgtrljd nei.6-3 varí D\No. Niet.zo 1e'uk Èas'dat er tr4Ëe'' r:..,. : lor.rg--ns niet cpkwanpn. fuurlijk. het was vroeg verzarelen naax,dfa i;;;;;I.. r'3ca.n.cm zonaËrr.weg,le blijven... ..: j . .,1. . .... , ., .,,"-.1-,--- .

IEíS FI 
.,r _H-I3F;1=.,.bij een-veel éter<er HMSH, waar'in de:oèfenp^:kÈ toct t,ali lverd gé-

vrpru)eni Z9 zle je_dat zelfs blj de kl-eintjes het korn:eËfi.r*tU"f heel 
.aiaeib -fs

. ; Qpn qriencschappeli jk voetbal:l ., , - 
-t .;;-,,;':';,'.:::*;;-,.i'ï1.,1'..1*i.',.1i

LE.IS F2 i.,y3,k_15.lt t"gut-* veer'gÀteie eulntr:snleg. 4onCer rreiiiË,'aq7,-jódèr.# i;_
-__ _r -,-§lg \iierd.er.[et 16-] verLosen..- .1. .....^. -....f i....i-r,i .' ..,.,:'-', :- .;,-. -'-'.
ryi. : was van hetzelfde Làen en pak. voor veel jonge:rs ce;a11eréèrstè voetuar*bastrria_-. -. -..ook hier;ivas euint*-v991 gror^-r e:r aat isloc-dezeï.JiGd il;;.-ö;";ËrË;r,":.: . 

" ",, ..' er ent*tec?ï*e,ffiIi.u,rF..È in-de ;i";;;ir;rË;; ;íI*Ï,'-ïài, HjriöËi 
"p_

,.-; i;., , .';ilt-,i-9'-



=ËjÈ.c:EÈ calze minl,-<.,='è :spelers
er bij 6-6 nnar rÍEe,

Vezslag 82 LENS - I{tK Bt I2-9-t987. (7-0

Nf 
3oV 

a1g,a9f het juiste tenue en\{ij zijn odc teweden. Z!ekq1. .

, de Jeugdkormissie.

L ee..}-.E +b^o(retAfie- Haè:-. .
De rrdni-r+elpeln- -tran:à-- .

!'Io1 goede noed begonnen.we ti:gen het BI .elftal \ran I^I.I.K. na esr korte tijd soorrde Brianhet lste doelpunt, kort kaàrna scfroot 3&riir S. ln de uiterste hoek 2rO. fi ae- tr^aeeae nettt
soorde'Johnny al sneL een sctritterend doelpunt 3-0. VIak daama scsorde Yurdl een schltte-
rend doelpunt ln de kruÈlng 4..0. lben soo]ide Eàrrin v.K.'een doelpunt uit ëen penalty 5-0.'Iben saicrè Ed,fut S weer 6-0 elr vLak daarna Johnny uit -€Ír wije Lap 7-0 was 

'ars 
as einà-

stand. I., , _r - ' ,t.; - ;...
Edvrln v.roijff en E&rln Sllerendredrt

-i y:t-vorrw ver:srag eindlgde na de gmronnen wedstrtjd tegen 
'Ehli-naorp w, on naandagarrond5r augustus: zaterdag 5 septenber volgde de uitweCstrljd tesen CEtrMLtet èr. zoals verwadrteen lichareltjk stedte teeËnstaneer, fot 

"*iË:.-u."s 
;ó;;Ë"""il;;;;.Ë;;-Adfr";;'"

die. elke bal oilniddeLijk dertig neter -verèrqp ,,"".Lgd.. OÈ 
-o".rtrun 

had r,rat .f<qefroUÍ.Ën,$rant- ook roorjn stoncl een bij zcnder rang jongiurs olryeste]d. lta oradrtÍg ry.r* ;à'61r;;;; ''
roscfi Iens een strafsdrop n-Jn"-n, die 52tai" gerntst werd door..... e.*, .d&kundfqe. tret.-bc-._-hoorlijk voetbal, vcoral na nrst, vrist f,ers de àltijC. lastlge Crorn fiettjfpËíenaig te
cÍnzeilen, en rTEt èen 5-l overwlnning 'rrerd de thuÍshàven bereikt.
Maandag en dÍnsdag urerd er -alsleer gesFeeld. Ve:J:r:ró en B.rC wonnpl beiden Írel.' één delpunt
versctdl van het deze avonden h,e1 erg klefub l€ns. De rzrrcdrede bestond echt utt Crfe tr]I-

,Í

van srm.rfen r I{oensdag -"roest" er getraind worCen, en een @npliJrent is op zrn ttlaats, want
of _een verhinderde spe,fer na, was.iedereen èr vreer. Dat het daama oD zaterdag I9-O \"rerd
tegen BIaur,T Zh'ai:t C2 ls loglsd1.
Zaterdag ,r gaan we opnleu,, 70 minuten wed<en han een hog,e s@re, r.rant dat 1s en blijft de
qnige

. rÍErtier om de. heren van. de bond b, ovrerh.rigen van hun vergissfuig.
Doelsaldo na drie weCstrljden : 36-1.

l, De Staf"
c2 Bir 3-r

LHiIS'D3 YT6 D2
De leider.: Ír í-i

Een rege JrnàLl§e "ovetwj.nning notlrEn ze dat in krantcj'Ivers]agior. BTC kon niet eót gevaarlljk
t orden. ' Det was maar goed oo)r, want C2 heeft (nog) geen edtte keeper, zodat

die het pr6steerd cin i
2 spele
zeilfs"'een halve w--dstri jd keepen, tEze keer l4arEijn Tljsennreten

ball-tn uit de bè,vedtoek er net zi jn n"oet ult te houCen en Dave SlLerendredrt. C2 líet de
teschor.'fuei.s" we1 lang oD een dcÉlpunt i+adrten, want pasna t5 minqten werd het dmr MiJceIBorsten (1-0) . Daarna maakt Earlelr ÀIladin er 2-0 van en wederun {ij<el 3-0. In de twebëhelft . riam Lens .-r,,;redercin het initiatief, rnaai.de enë noole kars na de an@rre.werd..on zeePgeholpen. Blj een van de \^relnige uiwaf4en van Rrc.wis ten zij eermaal legten te: s@ren.
A1 net af' een goede'\'redstrij d van C2, vraarin ièdereen hard r.le:icte (a-n zo hoort :het ock) .
Een ccÍq)liiEnt vooràL aan RacÍrid lleziaÀi di.e in de tureede. hel,ft heeJ. goed slneliH;

)-)
Jn de eerste helft speelde rens een goede party. De buitënsrElbd] i"rerd net suies gulr*drd,
en de tesenslanèr kieeg nier de rarË or tè =5Ër*. N. ;"-"iGt"kffi;;;i";"kt'Ri:.kffi;i
eerste CoelFunt. De tÍ^,eede helft ging wat mirrdrJ sucöeÉvoL. vÍC6 kaeeg neer v.rt oD de;à- -

ltrijd en speetde ster*. Het 'gevolg 
. hlervan .was i dat de verdedi,ging vàn r-ns ...11n ona"ildruk kuam te-staanj atre geooifoofde .rni@elen 

r./er.Een taaígsvend ;* rhos t"lt#;i -"---
Rufat ver&dtgde zijn'doe1-a-Ls een vol1eèrd f..urr"i tcÀË.kl*=;i.-HJ.*, het ko.r nleruitblijven; WG scoorde en bracht de stand cp i-I. ua alLe noed te tretben verzanefíof"o 'I€ns weer a:n de slag. .tlidraet Pronk krÉeg de bal, rrreek uit naar tle Ln:itenkant 

"" "d"é 
-uit e-r bijna opnogelijke, positie: De stand 2-t. :.. -.i .. .1---1,- : '

Even later'sL""g Vïffi-- ts^g un naakte 2-2.' Lens kreeg daarna rrog rvat kansjè-, 'ma# kon heLaasde partl/ n1èt wlruoend afsLuiten. Desondanks een prfina. partv voetbal- waarin door iedereen qoedvÈlt gsa.rkt ' 
De. r.-ide!:s JocE: e-n cor._t0_



Fèdsrfl '!i9;1987.
iir,r*È"ar r-2 en de noelzane-siffb-v-alde _orpeiitte.

De1ft Al -
vorrg selzen ber€1kte TNs 41. de pronotie naar. cs regrgq?]e klesse rëË,n1et.. Dus dtt. sel zoeízar het uer sebeur€n dachte.-,/iÈnkó-Ëi.": iï-t u.r"r,s;ljËË 1";à;jd. speters dÍt.ÍEerendenken, k,rlen en wÍ,eh" Ali ix t"iiËjf'ó. a1 9.i"1rp"ri.a.,',rààài r^,e t.gen goeire pr.oe_s'rr speerden" Heb ir{ duiq'-rij5è#Ji àït'à-ryt-,.r*T1;,.}raar tijc--ns qs_r.e.ritie qredstrij-èn konb er tocr i"u.31,e"q"ptj kií;;:ir#eer je boveriin ,,ee d.r draalen, den rÍDet r.e e.r.ker.dstd-jd ."r.dr,ren", wlnnené Her ieami,:at u. ö-a"t',Gir:i;ï,,i:i ïurr n", spel w111.-n . .speJe11, rÍber' zeIf, voor iea--rejneËi -.aiË Ëït:.*. DÍI d;ï ffi:ra ar1én; ,reEani,veló Arrièrd er dqor de ÍEa4tersr:efer"s'r*.r i. "J.tlrljrr e_,,rer gea-a;i; ;;.ï;rà h de 2e.he1fr, d;rn.v.,iefs hardeE te Giken,-een afgun" vm*'Ël-qar1r5-? 

Ilnuteli]-oor tijè de ge-tijlsnakeL,aerdgemaakt.(r-r) " 9"1..'rateriiag,:wederon *1, 'Lo"l 
.Derft Àr *ura,br,-rà"ur in è ec-rste her.ft,eledrr ó'zen*r'achuo surro"ÉLaró. Di-c Ëàír.Ëèra" G "* rà"t-i-r*àcrËrto"a", waardoor Delfr' iJ r-0.'s@orde I (Hei r.aile"-w:,-ne.,-,]*"ËËËi:a^r. 

".tr:nt iri_iËJiï*.rruers van de A_junloren cp dir rEnEnt_rog.verrannena t *À*.i-;-Ë-i;-"Ëii.;Ë ;:< einÀqlJ jk ev3h iersEerus zoàrc ue ve"i:alde-ii" a= o.iàffioa"-'o1i q",;ra. ri.ilà*,irlËjrs ninuten. waarin crJ<de serijr«pl<er vlel (r-r), oui i-*ir,IË-ilr ura.a 
';rrrËrë öIi au. (1-2) ,, ,was aLLec-n maar,:nE€9€@ op aat -nrne,ii. ,u]r .Ë"ei.na w*- À.t,iiËL"ïn"* ,. (vrurt ,en 

.r.tp.)re'ro:n rer erg bri-i net 'ceze 2 p'rnte-n) " iet 
-reiangrljkste. 

iq,.íiusr dat het teq. !,reer qaatvcetba-r'l.n zoals 1n ae roori:eËiarng: ,reIiïn-urí""nét në cii;iË rren+ezenrijken"Dan ben lk er van orrerEui-9dr a"t *;"r." o" iË,oti*uas=. f.lg k*ËL ,,r* bereiken"iÍet ,olsende 
"e§ip. *.g{=, s=i},t=r"ri'.1*t-ï;i".-Er;;irí*iË }ï:ïï"*ie,, q: her sebeunen.. ' J'i " .. : . . Ieo van Bljn.

.1.:el5g_}!_-g1!§-_ë2_ ""
rn een r"ome,-ise r"edstfÍjà heeft À-2 'toir ce t\re€ pmten rr.egen \sEn naar rFJ,".
HffX=: 

geen prcbleem 1s !'cor or:, tiuÀ ,Ë,' ,"ur ea-:s (5x). Ec.:ter, de acirredreeoe vras

Grrsus B

GRSIE GT,B ÀT(IITE,,

Birrenlcort star+_ de crote CLub Àctle. Dat is een loierl j waaraan aLLe ve:ienigíngoi in NederlanC nogen needen Odi< LenS doet vieer ÍrEe We hetrben 200( loten hesteId, rnaar die fiDeten werdel allemaaL verkqren cm er a-rq club aan te verdienen" Elk 1ot kost Í I.. 25 en LenS \rangt vanelk trerkodrt lot mh. f 17-. hre v:nvaC:te.,1 dat aLl-e jeugdleden ons bij de verkocp heItrrn,vrent de cpbrengst kcrnt o* aan de jeugd Èen goede. Blnnenkort hoÍen uil1le }uler rreer over"lBeleidsplan Jeugdvoe UlaL Js]4)rí dlt laatste èeI ilat over ons Jeugdbele!.dsp1àn gaat, twee onden rer.en. rn de eerste Draa+-scl F\:nctle van stuclebeqeleider." ni: "a"-rarJË',iing 
wan & sarenstelling van de tectrntschstaf is dre functle ter sprake ga<den. ËÉ;d.ór,i="i" i"-u."Ë-öï,i eut zij in <rei)e'soon van fted Bo:mtrts. renrand-!:ere1d rreert q:;de;*.;ii;'öËË à:-. zower ln ce onde::-.rnjswereld (G;ËEEG ri"b",ó;-lrac.*;-*[,il ae 
"porr,*:eia-In#àe-;uuur bÍj.") --rvarir;h+;r,Ít" EiEerrÍ.jk lrcps:r 

've.+:t Ëï rn-c.ï; Ë;,"Ë. tN:*irts .. ,Jo€r.,'Ëi,"ï;u,.,, vant r13t bete_i(errt crat onze jeuqcselectrespelers t"" a.rËï-t"" *gd 3* a. a-, s--* c-sereeÈÍe) welnlgi:'robJeren heHcen ret de corbinatle il .d;ï ö "*a trainen/s_Deren bij rp-ns. Toch kan hetvoor*orren dat o'er *n -.lrrfn "*."e"Ë;iËgt,""ie,ri"d;-ö "l#r presteert en zljni#i *ffi.Hïffiï*. iffiffi,H.'tr ytirí:ti*l#.;ffix#ï#;_
rer: zij - are natrurliik ook.è e""uGir.ià;a"*-/*;rdilJË,;IEter dat w:illen -F?ed Bourans lrrschakeión. iu: ,Ja*l;;ö;i*rr Ét oL"-ËraË*Z;;"*"o en de qreletptcberen een gezarenlijte erriesrng ,oor ËI'àïà.*" probteem te vrn&n.

- l1'-



\pc3íair- ge€rt -e€fivoudlge taalc--$e-toer:sen=h@ crnderi tet..a9631tl
en IlEestal blj de vedsejden van Àl aanwezlg) sterkte in deze dor hern en"ixix_iens.nier.ue .

fffnCtle. . - <1rr ,,r ri.,' ::.-:t , ':-.. . r-.' --'.. -: *:.'-.

Het tvreeiÈr.oridè:rrerb 1." het 'vÉtÈar slckag, .,iàr, ** :"rilarp":Ë*. "1.'*.Ë;*"o. 
i#'ài

nrim- cp;" zcrel het gèdrag in hét -voetba.Iveld a1s daadcutten 
-ln 

lenS-verbanà. De-JeugdkirÍF 
-

missie vón IenS. vlnct;daL Epaar€ gedraíringen. dór:Emn tÍainers van Ie.nS nieÉ geae
ep'teer,al rÍEet, r;örien, zoal-s bljvcoÉeel d duldgrijk .geneé-n st)et (natrqrpen, slaan, strrén,
grcf gggdlelq e.d'.L het tr.r,r'oord of gebaar op ongepaste wÍize laÈn àien'tlat je'het fut'een
bepaalde- bësllÈsing van 'de''sdrelds:eótFr, jt trainà of je- leider nlet eens Ént. fri af afé
gevaLlèri veraracht è Jeugdl«imrissie dat lelders en. trainers. ir-rgirijpen r(ook aL gaat het op dat
nErent r.re]ILàt - ten koste rry het resultaati hijvoo*ee]d cnCàt ó. geen wfSseËpgfers neèr
zijn of nngèn worden. tegepàst) i Wij denken dat- als all-e LerlS.spelo:s - zlctr uttsiuftenil i c[lhun
elgo-n SEEI en cgr frun 

''èigen-I^redstdja @n€ntreren (en dus ntet öp Oe àArefAsÈctt"r,. a" Lg*-
stander)';:-illt'5n,het^ béIang van het eIftal is en ultelndelijk qcÍ( eeÉ:positlef effect za-I 

-
hetben fu"het (qóe*orstige) vedstrtjdresultaat, , ... .1 . ;_.
Verder dienen iéfbei3 en trajrers gor- bulten de vreas'trijaen * tr-infngr" op te trÉiËil teg-r
bijrroorbeelil vlcieken, waaràij de errgste ziel*es word-:r Éoegernrenst, waarUfj:àl"krjrf";grà;-.
taa]. tegen "buitienJ.ardserr s5Éliers (maar od< orgekeerd) vrordt. gEbnrilt, en: tegen vernielingen,
]/eÓtpartljen g.d. ïI aL. deze' gevallen " zijn J.eider= en trainers oe-rectrtÍgcl' on een spelér 'i:i.t'het rreld te halèn. óf een' strafresenrebeurt' te ge-ven. nij h--rhalng dlent'de ,leugdkdrnissie.
te vrorden .ln§^sdrakelcli Overl.gens mag --n kan er op Ip;1S een het"-hoel, ,.., , ,- \ ^' i, ,. ) l

Iiternee srulten we à. rcspoJ 1ng;,mn Jeugdberelaspr* ,* teng 1,,.leugóÀetÈat, zeus Lens'
doet het ret beleid" ) in'àe f..-nS-revue ai. »eqe.En dle een o<enolaar van dit nfan rvlllen ont-
vanen, worden veriodrt ret Gerarl van Ieijseir kontakt op te n-:à (tel. 553244) . _ - :.- .:"

. De .7e-ugdkcrrnissie. -: * 'r
- .I . -

' -'1"":'t-'.' ' 
t -:- -1-' 
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@zeggingen.
2394-'iI.T. Gras, Seza " '. . '

.234I D.Il. Stenhws; Seza :. ',

'2075- R.v. Gijzen,' zà1

In Ballotaqe

Za'OO r.w. v.O. velde7 s"'io, Z:-rr-Sr, lil"t-*"rà t,'znzl' tl zoeterilE^i'Ëe1;079-3I7888":' :' - .'.-r':.'
2410 R. v.d. Blrlg, Cjun, 061273, GasEeltestraat, tL2, 2545

..-.. ..te1.-294629
2411 T.F. i,!3rdlart, Sezà, 171065, Heesteistnat '23, 2563

a.l.i

Adrswl-i zlqlrlc.
u. v.à. r.',ubfe, vlt"-rboorctr#t iO:,r 2564 lfi. Den Haag', t"I
Boete .

Be.gdstratleketerl' f 25r--:. I{. !'rantzeÍl

233525.

.,'..
' ,: -,i

n9 qp gllonr. 336711 tnv v.v. Í.,,m{S ts:tsnstc_r of ",i

-r-

Strafzaal< f 35r-: E._v. Es
Strafzaak - f 20r- : R.L. Garskiillc'.
Betal i ng r,66r ?-l}-r87 door overmaki
bankrekeningnr. 12992
'iË-erum--r=l;s*sn. '

4229 RahcÈank onder rrerrreldlng ."t oet-".

\ranaf 1 cktober zijn er vteer l6t-l.l verkrljgbaar van de gnDte clu,5aktie en dit .iàar vooi de
tlende.keer. Eén jubileun dus; rïEt ocft een jrÈtlermrri js. De grrcte etrbaktie ié een
Iotgqi j, s_Deciaa1 tÉstc:nl on de c}:bs v.,at meal financié1e arrnslag lte,-gevÉ:r. ,EIk lot .kost ,

f Lr25, sraarvan f lr- tj go.:de kcnït. aan de vemigih-q. :ïndien..u,totp:r kocDt bent u:dus.r1altijd:go.i bezigr"waarài,j nog kont, Cat u voor e.:r l«lartje kans ndakt"cb Éairtastis-óe ,'
prij àen. Afs'U e--Ji lotbnvel van 4 Loten kocpÍ: ,(}:o§ten f -5r- r+aanran f 4,-'diÍéct ' .

lBilq) ,q1n$ u rnee,naar sr42erprij zen. pe srErerFrljzen trstàan dlt jaar utt: .. .'..'.,1 .. ï.

2. EeÍr 't 
jubllerarrvakc:ntLe" bestaande uit e^:r wjhtr-l:vakantle .in Eng.Jan<l, een voo4aarg. .

Fkg"tlu i-n 32I9ië e:r eo-n Zcrnewakàntie in Frankrijk.. rav-:rs tifigt àeze.,v,rlririóai e-11
leuk;zal<geLd i-n..crn-de: kantle, vast te r:gqert een.videorecordèf ó, kàmeta, aLsrnede. . ,
een auto on de jrÈllewrb._stefining2n te kunnen ber::iken. j .ri-._i'

1, Drie geheel vereo. ggde vakanti -s vcbr 2 personen naar Flnland.
4. Drle goJreel verzorgde vliegvakantlFs aan «]e Costa del So1..
5. Een Donawdr.of:u?sls. '',I',' ''
6. Ee:r tr,ree r,lejco;r dur-:rde vdkantle ln Co<*r.:n. :'., 1.,,-;I.,,;.-: . .,7. :n "hu of nooit" prijs naar de U.S.A. vr»r trre" Der.sonen.
8. E-:r pr.Ljs eegast van Coca CoLa in 

^fi"rika.9. Vtjf E:ri j z^:r voor vakanties ín e:r vijf-sterren br:rrgalo,i. in Belqtë; pncÍ,tland,6g .J 
. i .:'

_ fïankrtjk, dit naar eJ.gen keuze. .,.. ,,', , : , l;,. -. ,;r:,. ,::.i.
l0.I',laast Élit alles nog tie:rtalIerr, q-}eel verzoro-de vekàt[:_.1 riaaf".Rdé-il rr Coc*rem e-n de i.'

Franse ÀIpo:r.. , -....j .,..., : .,:.;.:i.,1: .i., 
-1.".r i.,_.,..r 

..

Deze prljz-tr worCo:r v:rloot cnÍler. de ki#Ë rran tàtenv.e11ó. rnn'a ,bdr. .rj..ii .

Àfzo_nderIljk van deze prijz.-n-cp Ce s:rnèng"loeEde ]oiir'rnners. Ís .er'ruh troor É-eJl ndlJtÈ-n:
gulden aan prij zen te wlnnen cp de erkelvoudig" lotr-n. :

De su-oe4.orljs besólkbaar dlt jubileu'njaar Ls te w'lnnen Cmr de ver-.-ntging. Deze verFrri-
ging wint extra het bedrag aan ved(ochte toten.

..,.'Y.t."

lr

:1,



o''! fE HNTKKEIIS oF mrrffiimm,n*nt 
oo,tnt*tt *,.*,r,i,oó'imi,rràt rmr*

zljn dit niet genoeg rederen cm zo'qeet fotun t^- kcpP.p .qls -te \Erk(JD'+ zljnr E! ztjn neun:Iij}
géÉ-Ír veruezelts Oa èe al<tie zo goo-d rcgelijk te lateji rrerl.rpen, iv-ordt 1;.vta, g=.-P"F YoI
aanaaert aan besÈeed. Onder het ÍDtto3 Neder}àndse Àrtlesten cp dc. bfes rJco-r r,iledPJlandse

17g1|ni+ng* za1 t€lkens qmleu., aandactrt aan Ce Gtote clubaktie w.ort+ »dteed, cp radio'
en televislF ultzÉidtngFjr van Ce Trre. '. .'::'.-. : .I .,
tËe lotFi l(rjcfrÈ vÉ] vretp-n of hlj wa! g*rcrÍnen heeft. Daarcrr ile rrolgemie sFtEnvattlngs. ,
a. d" ntlIÍEI,s van de §SerPrlj zen vasdrtjnen cp dinstlag 27 cktober 1987 tn 't Trns-Drci

grranna u rP t olle Toeren" -:-,rr'.'.r- .:
b. de korplete ultslag van de trEJ*1ng rrDor de Sun:mrl j ze:r en de'gewone" :)rl.jZpll 1n de"

negd.o, rn-::sdrijnt Ín l-ret- hldr- dat ln de regio rie aktie beg'-1"16a. -..' .' ' :'..'
Sanenrntiend: ttocp foten và e" Crote' Clubat<tle vla !,usS. U h"-eft rroor e.-Ít" Iuttel- hegrag
kans cp grachtl.ge prljz.-,n osr uw.vero.rrlglng vaart er rvel blj. r. " I ' ' '. ..,i,'; .', 'iJ "

EL heejt zidr todr ryel een beetje bocs gspaakt. Want hoe konden ze het \rErzínnc-n i- Càt'.grou
landelljke octrten&Iad en onze gm)te vetlcalbond ? I{er5.e-rlan&Belelë grecles'cp de àpnd
als Den !Iaa,ï de qeniry van het ltrzl.*theat-r vlert : BelCe err:ne:ttl.iten r.rat:en t€rroren rItsJ
\ree1 hcrnbarle aarEFlondÍgd. Íir in biede gerrall-j gÉng het nlet cm Ce. knikkers Daar. cm het
spef. De krrralitelt van het g.-brËene ln het lluziektàeateJ stond tevor-i vast.
De l$ralltett van è vetàalnatcitr rÍEesten ," - *"t" gadocnltjk - naar afrnCrtà-rr.',fe wàet

POL I(oos drs voor het Uuzlel<theater en Iiet zrn viCeoreorder naar de Dertv Der lÉgt LarF
èn Ïfjkn. Àcht#af ls dat een julste ke-uze geàIden. t{et spljt Íoet dàt rrastg.-steld :'-,-

r.orÈts-n. Itle,t sptjt, ondat de fFlty ln het tek-:r stqri! van hèt. reclaÈ. makJr 't oor het 'lroet:
bal, Iedareen had dat dmr: de bondr de pel:s, de bondsanch en het publlek, 

_maar_ ltglgqqr
de sp,el-ers bleken wat anclers aan hrrrr hoofd te hc&n. Pol rrlnC. Cat nog steeè mbegrljl2e-
ltjk rran die spelers, want zlj rÍ.oeten nu juist van dat snelletje lev.rr en.zlj iietèi todl
ock, dat het Ëelsnaai ntet géd gaat ret vlat vroe6r:r Ce rr.-est r2opulaird nederllanclse spbrt
was? De hcnilerden vcEtbalklrbs 1n ons larid rEt hun rlutzendà:r vrtMlltgers i dl.e'zló;i}óoi
hun kldb ult de naad lq:en, kunn-:r een beetje hulp blj het reclane mak^r. \rrcr het speLle
tje b.-st g..Jrrulk-n. De Luxe Voetlaljong'l5 hadilen er edlter gem zln ln. '' ''' -'"' -' ' -

.,-p[1, ftre-ft-ln,het ve-rle<]e:r al eens rioorÈe:el<end i dat het gsniddeld:aantal bezcreÍerÉ Èn-
anateurrEdstri jèn-ln è Haagse rà!r1o oer.w..-el<errd aanrwkeanJk gloter is dan het aantaL
dat qrze irlaatselijke. fC bezoekt. llie het verlcrp van Cte eÍnat l.Esno-11etj'è-s. ee-Íl hèetje

POL daÈt te:r bij r?ldrzelf: ÀLs nu eà-ns in plaats rran Cle sleo'4ne D.-r+Jy Der L,age Landa:i
de Tv-r,echt-+ van een-\ran die vele leuke arinteuJÍ.)otEoJ hadden cpgeloCrt, bijvmràeeldl'
LENS-VIG, en dle weCstrljd lntegraal ha&bn ultgezqrCo-n, dan zou, gr'pa5 edrt redlelte
\rEor het voetla.l zijn gemaakt. Iilotabene dcor 23 anathurs. En die fiI-tedrÈen' clle,zorden
dan. od'< y,igt<eltjk aan het anateurl Detlal ten gr.ede zljn gelrcfiÍ:n. .ltTant LEllS r lmàar oak.'
\IIG, .r,leet hew wel hce dat ÉJctra geIit, gcpl ,lesteed had ku:nen vrcrdan. ' n 1 - riï .:r: ' '
voetbal l''s 1-rog steeds o-en.leuke sfnrt, dle zidr CagelÍjks llerrljst op zogè.-Íraeífi-{. I'I+lei
niveaut'. - i.. j " i; '..- : .- ;; ,'

. t ' I ';' 'De grrOete-n l.ran POIJ. ' ' i "'' ii, '

B
B BATOPSIEIÀLNG

SIu1tÀ-n r ..;:.,,r, : . TlntE, Zilftdr.lt. -.,

D
B

. i,. 'l

I :'-',- i,i '

zatgrdAgodrlend 3' HèrÍnm'L-rrtlng, ildr HeLns'., ...: .' 'i1. 'i.'
zaterdagml@ag ; lrlarlp-en v.d. Steer, n{ardan v.d. Ste-i, CorÍl, V.Jkljk, Halul, D.§^r. -'

Zondagectrtend : TÍnus ZiLftrcuÈr'Cor Hc1ry:eribruver
zondastlddaíJ : Creràrd en.zrrr v.d.'Stsen + 2 nen 2e elftal.
Slulten ,! . 'l+ :r RenÉ'v.d. Steen,;..I - I.

''.:.
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LENS en drle kee-r'sdreensredrt.

tegPJÍrÉt. ':.?""

OUveo heefà dit rveekend'gé\^reteri wie T.F'ÍS ls. Idas het eerst À-I dat zaterCag een,nrira
prestatle, leverde.door ock ln.zrn vielrè,weCstrljcl ongeslql.i te btljv:n e(:or OI[vÈo uit
ÍtÈt 3-l te verslaà (zie het Veislag- và Wouter F. bij cb jeugdkopfr), zordag CeCen CI
oJt Zondag I het rrrT eens dunnetjo-s over. fn een voonsedstfijd vras CI Íret 2-t <]e baas orer
c1e Pijnackerse C:j3--'ggC, z91ege.l Íp3nqa e kroc-'n,Coor CLiverr rÍEt 6-C huistnafts.te sftr.en:
D.- afgetJc:rè o/errririnÍng van Zondq I grrft h.,cp vrÍrr Ca toekcrnst. ,IÍr:eletr alté-uninst .
gezegC kan-$rordeh'dat OLi-v:o' ecjr'Egenstand:r van'forinat rras, begint.er bij.LENIS nu edlt
"lljnI in h3t spel te koien. Een halJuur mgfstrelend Vcetbal in Ce twàede helft l^lerde
vier dcÉhwiteh cp ( v. Deldenr. S?ar. Dij<stra en. van Rijn) . ,

De basis:wbr Ce rufina oÉ-nyinning rrerd ectrter aL in è =erste helft qelead Coor iÍarco
van Delèn die zlctr trsee keer kneq: w-ijn'aakte p-n vDor Ce 2-0 ruststand teke.:n<le;
Ee-n'toebchoslei nerkte terectrt qo eat f.,l,rlS een nlozg is waar, a1s het eo-nnaa]. IcJ.Dt,
rp3ilijk, Lé-gen te rrcatballen Ís. n{et d: nlceg. Cie er nu staat mlet het mgelijk zijn oir
hat t5íIatari.. t@n en'daaÍcm: zLen rÈ'od< net het vo.Lste vé-rtrou.ren Ce tÍ»íler tegÍen Velo

oDs llirtg "LBIS."
.:', , ' - t -

. : l.lartin v. ti . Lans
* s 'Oscar'v.d. 

- Í..,aar, 'Arno Over@aurr, gatrld< v.d. A,.Jan, qonald BDíIisch.
l{;B'- }ndié 'Kui32er, Theo Dlkstra, Ton rs-Grar.IF:rdi jk (Frail Sna) . ,

s L7) van llijn, :,larcD van f.E1d"jn, tuth--rt Pennings.

doel
', achter'

nidden
\rcor

OrerLqe.-ul tsldqen.
Postàriven
Sctreve-nlngm
t[D ''
.a
.. t :,; .(

- Delfla
,- VIG., :,
- i^Iigpolder
í'1. !.r ..r'I. -.,,

0-r
r-1
t-r

G)S - Velo
H v. HoUanC - .KllEO

I-I
r.-r

_ u,{ror.i .;t ., ;tÍ:rrooruiUIiTIOOHIJ ïIITCOFDï UIiIÏ@§O{..tl
(NIOEN t ÀtIcom,l

i,_ri

E*^dn Co. rEt zett? zrn.eersta só:eden o: het
LEr{S voetballer van het iaàr t" cl,ev-r. '

'^ "lJ,. i'i.

reCalctioneie 2ad Coor è rx.rrten-vtrr C"

NPFi,., u.{ro)F3r UI..II@FN uNrolt-o{ UNI@RII tJI.{IOCFN

G,bttjFS" -:,.'.-rir -a , - ,,.r . i. . I

- ^{e]aas 7 helaas, vre i'rebkrÀJ nog st-e.-tid g 31 naà rnor de Cnnttj.s "nietr,,ve stIjI".
." 1 Sugg.sties kunt u nog stg--<ls lïrdjt bij C:. re-tldctle (Ce uitv:rkor=n inzencling kan een' , IÍchtal colrolisclre qlrsnapering teg--npsg 2ign1

- ReCal<tionele're-sultaten dan: na rijp bcraaC,Ís be-slot^-n ile 'le<lstrijCen van oscaï v.d.
Laar níet m=r ó te neJÍEn.

- ook,nà rijn beraàd iÈ b"-Èloten on.C: r..stltaten vah DI (op Eó..rlns verze)< nas r,olge:rC--

-.1.{'s,rel>àtatie was.'m, al, rconrit. gesnelC, cle tec--nstanclar trnk zidr wijsetijk terug, zo-
' daÈ de O. het reclaktioirel.- reSu.Ltaat è:ze weel< hp-paaLt: 1 g*snee1c1, 0 nunten, 2 #.nr
en 5 tegen.

- H.-nlí Haf.,n-ibrOtrr--r 1s lreer bacl< iI tfi,m" na e--:t reis dmr ífeina. ' - 
-'

- LENS 4 (zaal) was er niet blij nee r.rant m)t Henk rverd .-r slechts net 4-3 geplonnè-n.
(i{o-rik soorrle overlgens zel-f, ?-x)

- SIU aL is Íen bezig nEt de \/cDÈ)JeldinÍ vmr c-re Lm{S IENIE ImP.
- De gele-rnte heeft het parcours geC-eeltelljk van e6-n niéu.oe hestra.ting vootzien. VooraJ.

het lselrrrnt bÍj de brug ligt er nu.r-rfekt blj.
- Nog een lorelpunti w-- rcuden graag het esrste vel-rl IIF-t noq II}3?r rec].iÍrF]orden onfleuren.

Info:ne-ert u --ens ln tl,I cfi[ey!63r near he1àgste]L-:rrlen. - ' '
- Er I,JaEn afgelqren zonCag toesclurtr+ar; di.Ë ér hetlig vai overtulgd r'raren Cat Ig'tS .nret

Ce n:st mt 2-0 actrter stond,
- Het eerste s;2eelCe naïeujk ln ïode reserv-.sllirts

-3-
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- Het draaib@k v(rcr 7 oktob,.J a.s. Iigt k1aar. Zorg c.iat u er.bij bent !: .. tl '
- gàirn v.e..Luhbc- heeft nU zells,zL)n í:-e.r:r,re woning-in C? LE'Is-kleuio-rr lal^:r tnridrtqn.'l*
- D: DG'{ heeft è hekken tangs het t-Érlste veIC weer keurlg g'+qa4"rd': ' - .' .'

- èeen o/er+:odige rux:.rqant + b"l"Pgrsle zo.lrij.ft sperin'zogd'j *dï;T al-s creng-

heklcen rpeten ].aunnen diFjlsË coe4. .. .r-, . , :r _. , ..1 , .. : .... j t. ..

- Het is nier alrein Ëi'rSàE= r:surià"t'iat Éib-rijft" oraai ze mGden mtc ncg ééí'shrft
neÉ r,eciaË'vó,-Xtzi.J<iàfé J,Da Pa4:'n. '.r'l-i. i,-r .,; *.'u " ', -.": ., ."" ,'. : :' -r

- ÀÈ ;;-Ë;À1"' àiÈ;Àa ,"ar aiisr,rrt-is, dan kan hL)/zli qntacE opneÍEn ÍtoJ rheo

ir""f""gài toZd-sbeza:l'of'':refa'énvàèS'J<crle;r1':t" " : "''-':''
- Ë ".ó: 

r,ars, keeg--r van rPJs 3, is'vteer gaali'stucbli'-n 1n het handbcej< voor ke€ners ' "- e*'ràr'+r=Gà*-;^* E *rtere iot hoofrrstut 2 "..Hoe ntaaté 1k c: rmnrr bij vrtje trtr':
.-pen van de tegenstandet''.' " !'|j ':'' r: ".'i. "'' -'i.':-'' .:i -';:''"'.';''

- óii r""t fuj-ufS"1cy.:.."--nd,rS- dan mk perf-Jkt uit té vïler'.nr: .de m.lrr stond ?lg een huis;
- Echter,l de'hzi vÈrdÉr:r cnr de naarr in het net. '' !: ; 'i " '!'' i " ' r' '

- n"ËUjf, ;Àà,,t :LL Ceze 'ièek'ÏEofdstr:k 3 " De trcsitle .\rdh Ce.ke'{Erï nog elr'-t}, Ctn-t. ,

- In de rnaand Ncrvenber zal er op r-a.rrs een grandiée blngoarrond (Ít.t lTlrziel() venorgd wDr
CBn. Er zull-en 10 rDnde,s gesireald wor.flarr. Dlngokaarten línm'i t'irrEnl<ort in. de rrnr- . -

v^lkócÍ] r..ror&n ge!,,ocht. De olrrrèjgst zal vr:oi ée jeug<iafdeling van Ir:rs 2ijn. ( 
"^tg" 

aft
onge\rF-er Ce bedoeling lek en Carla? )

- ÈÀíí, rr+5g ;",r,."" Ë;; l*iij.*itle (IIPJ blà$tr) wretldlkörrse:r-te kccn ({ }9,- rrer.r'nar)

;i11ffiö ;;]tË íie--r, r=roí." dat je.el niet hizult voetballsi maar je kan p: cri<

. 1-ti< in tàino:r. " i I i. '' -i. " ', ' ".' t" .'
- Niet alle-J'r het Lenshesunr lclDt ncg steeí:s te lsdjl'-n bij het zien rmn het teiue. van

ro't zo r' Er zijn ocÍi c-nkele ttrou.''neiljtte srr-4'nrters erg gedra:meerd rran ce straldce
glirmende broef,je-s.

- Er zijn ool< ta-ajners die' -r hani!1g o1 J.nspe-1e:r à de nentaal kveLs!:a:ie snelerq ln Ce rnn-
C=kt<irrg zetten. ;

- Verklaart clit uÉssctrien het ptoLsellnge ontreeen ven L, var,r 'Ujn 1n Ce Lans vmÈtoec-re?

' . - - over vrouvetijke sr@orlers''5:-spratun' zij wlrl':r clotc-lraag -r'IeeÏ eenEi e-en g€zelllge cis-
«ravonQ Cp le"s. zijn er :ierrs";t di'-, Cit vocr' hun sdllc-n ortÍanis?It*? "

- . .- .ncb piton. treince van è .we-J<. vcor n=f .eËl-iÉ *r"r*uIr=t 
-* blijk! -1u- -aL 3s-rr.Jg'e:r 

'

nenlng cver. C'- Zelsteruisie t'- hebbn-" . '': '"' : '

- zater:éas sltrg 43;i=Hjd-"* zijn ertar (zà4) nle-t.1"rIT?95h].j .1i?! qljn eu.taI,.
toctr nór-rr-ns kcnen en Li.t ,= onCer zijn Leicling 5:5 (????l l) v'oetba1len. - .

;-.*, . = U.zult zich Í{Éc"An*- ttvfi Cerl}<^i van nIét) verbazqr.r oY'-r he! vertrek \ran OscaÍ vën Fr
.. =De officii+e. re.reriËi.Èifk-ctr het voe!!4-I-1a:r 1n lÉns l-en zijn (ogvere). r'edacticnè] i :

. wertr niet m?El: ccnÈ'!n"ren.
r - Daar zijn s;.el ziel:C.ercg.:n sleelrtËr t^r.Íd h,o.sloot hij na lang duhbèx tF- stolpen" " '. 

-

- g3n aa+Éig;l gregrie osdr maa; nu zorQ*r wij van C"e r:rlactie g'raag ]e spql eens vrrrult
zien gaan. r'-_:..i .- , .,. ^ .

- ;11gelcpen zopddg'zijn de shirtjes van Cl.và:&r--nen, wll degene die d'- rrarkeelde taF heeft
rc€rJaÍrorrEn deze.E!ï9!2r.en9.:r ríj è jeug&csmissle., zi.i "i"e+ 

het'onvÉianlwmrd gm ret .

ae [oersnenee ró" etË; íoil-"-* ín trui "Étote rnrst" te- lat^:r rbetj:all':r. -',' - ' .

. - De Dluim van.de we.J< gét naar h.*.P;.. tllt tal--ntvolle elfta.L' leElo,eg xe-C,'e-k9ryr1cp.er- -
a.a"'ó-.fg* t t-f" fut r-a onder t-3zlencr mg van Ca ve-Ie '( alle'-n Il-1 hacl er *TS) '

- De beqeleic'ltuig.van 31 zet de jd<er in q'r het behalr-n van Ce nluim van de.§rlde,weoJ<.
De wedstrijd tegffI kqnlo.Eer Scltevutirtgen. r t
3eqint cm 12.00 uur.

. 6ï0 . ...'
r-o' .

..2a2.',..
5-2' '1-i

. s--q' r:3'-.
2-3

S-JÉor-JI zordaq.

Uits Iaqen zóndacÍ 20 se-ni.srber 1987.

JEI,IS I
Unitas 2 Í:. r".-' -
Setrevenlngc:t 2 -
Gr:.f.?i[em vF-C 21. ,-
I,BIS 5
R.ï(.D.E.O. 5 -
ËEIiIS 7
R.K. D.E.O. 7 -

Oliveí)
Im{s 2.
LBIS 3
ËErs 4 ,
Pc-eÉduiv=n 4
LEIS 6
PcrstÀriven 3
I,B{S 8

- tt-



Prcqramna 7,orÈw 27 seoterËr^: 1987.

14.00 uur
*U.00 lrur

13.00 urr
l}.OC uur
12.00 uur
13.00 uur
12.00 uur
Il.00 uLrr
X LBIS 2

Velo I - LBÍS I
ufi{s2 -R.K.À.V.V.2
IE\ÏS 3 ... Flilhelnus 3
tmls 4 ::"-' ' -' -' j'Postdriiv.:r 

2
I^i.r.K. 3 , '' :''l russ 5 "
rENS '6 " '-'n.r.*.V.V. 7
S.E"P.2 -Lts:ls7
L,mE B - Postcluiv-rr 2-
Uvee Ílan bar.r:ersoneel

!Í.L. Haren .L026
J.F.!,l. Slootr,akoj - r'' 1092
E.P.R. I{esterrtuik. . ": 2011 '

Ii. ruijqmk "" j'' '2056 \
:.4. v.Ví,oed<cjs - -., ,:'.2140: ^

A. cle Goi jar . 
"' 
. l. 211.3 ^

P.G..t'l.v.d. LlnCen - .- 2128.-'H. RcY '': * ' ;"'' 2155 ""
.' Í, . -',a

vl
VI
w:

\n

v3

qDstelungèi: LE\S 5 alq be-ko:rd afsöri jverr bij i{. Korrvenhepe:r ._ 2998ss

LH'IS 1
hTilhelmr.:s
.R.K.À.V.V. 4
S_»oorwi jk 2
LE{S 5
Gona 4
ISIS 7
TcnegiCo

- G.D"S. I
-LE§S 2
- Lts.IS 3
- IENS 4
- vredanburó B

- Lm{s 6
-nEt/r ?

- I,ENS B

l. i

:1 .r : t.- ,À :'

:' :i -.'r:i.riri 
:

LEi{S 6 als bekenC afsórijv-:rrhij G. ouijvestain 01891-17943 r-'.-
., i"- .. IE[-IS.7. a]s hekend- afsdrrijve-n bij H. RfumElsvam '01742r7L34 '"''

:.j. . . i' r ,:!rysÍ9 uF .net .ryi ..';.dfscrijven bij L. ved<1jk. ,;,r" ' .. ''!.s.e77",,, :. .', j.
Terrej.nen.: Velo Nmrrfueg , Ivateringen 'i. .i. te1" 01742"-_ ,2J79_ -t., I - ,-i..

I,].I;K.:' zutCeihad<:t " 2q gecleglte .,; teI. 887428 
"."';, .:-':' ;-:---

.ié jr, !',', I-.'S;plÉj''SËitràg-neut {voo-ynafig injar_tg E\rLI.S.F-d) tel. OI5:i4023!' :i,
Schààrunrograrma.

12.00 uur D.W.O. 3 - LB{S 3 '

12.00 Iuur..D.!r.O. i"4;,.; "". - LiENST 4. ,

PrcqEaflna Zordaqr 4 ,ckt&er 1987.

,r ),

14"00
r0"30
L2.00
r0 .30
II.Ob
12 .00
13.00
r0.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Tcf-:soorrders.

9 Coelpunten
9 ö--Jpunte-n
B Codlà:nL^rr
5 dcF-riunten
,i .döef»rurten
.I'db3lr:Ènt-j

Silva Doys 4
D.S.S. ërín \ 1n f
D.S.S. nrn'\&m.2
I{ava B
Rava 9

14. v. D31cà; (r,ENS r)
F. Disseldorp ( LË{S 5)
A,Kuijners ,(rmIS 3)
C. SEoelstra (UI,IS 5)
H. Koqrenga "(LE.IS 2)
Ii. Dertens (LENS 5)

{.. * -,i ,.r

AanvoerdersbijeenkcÍrst maandag 28 sept:ni:er 1987 om 20.30 r:ur (LEnrg 5 t/1 8),. -

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
7,2: ZÀÀL\rcEtr]ALz *'*'*'* - z
zzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitslagen afgelcpa:r'week: - -
-'Í,mÍs a 

-

' ,- I,B,IS I,
''..-.LBIS,3',.- Lrx{s 5

.. Í,BIS 6

3-4
r0-I
7-2
2-2
3-r

.Dtk

Prr,lrarma 2Y9-I987. t/m 9-rC-1937.

Vrijrleg 25-9-1987.

2I.40 uur LEttrS 4 :

22.20 uur LENS 5
. ' - *- I.Ínrprp 2 Cranjeolein .Sdei<lsredtters i(l.v. ltr3rsberger

- F.C. Ttre fcnheÏS 4 Oranjenlein SdreÍdsrreihter: LENS J

,

.l

-5-
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d#a"n r-r0-1987

7-10-19

20. 20 uur IBIS,:3;:i;,;*''i
2I.00 ulr Lm{S 4 "; ' :r' j .,;' -
21.«)'uur LBIS 5 es:: '1:-, 1j.-
22;20 urr LEIS 5

tr l.
87.

.

3
4
5

?

r:i r. 1.

'ií;;.:

o.s.c.
.o.s.c.
"o.s.c.
-o.s.c.

3''
4
7-

Duinlaan"
Itr.rinlaan'-
Duinlaan
Drinlam

-, ,:, _ r' ,.

Sdreidst=-dtter:
Sóheldsrcètere
Sdr--IC,sredtte-r:

I..INS
T.ENS

*:

22.1à ur:r F.V. SrPekie 6 - IETS 3 tru,sv.à' -'"i '' ' "

Dcnd.-rdëJ 8È10-1987. ^{r-\:;:i.r'r r,r:..t'. i :.1-: r.. i-l j' _ - -.;i...i ..(

t'

22.20 lnii »'.V.,f .{ I .-. r : f,mtS t.'' r. Iuinlaan-,,::i' .-, ,..1.-' ,"., - 1..._,
- - - . a':;. .l.l f :,.-..r. .:." :':.',-.. ',:,.,.'t :1. .
iitret als vorig àzoen ziin ,rri .'a" piàn cm àx hit sàn'en'we91 "4 à'9 cDdktall-to''-rnool
t"-o.* orgàiGersr. DiíilcfiÉ fn Oat we ce'zaaI-taars'c1cor elka# gooteí à:r Inet de 34-
voeÉra-t1ede:r"rrllle;èurige t';gr§ gaan sarenstell'èn.'': 'i' ' r''| :ji' ji' i .'-Y::- '':
fE daurn,van,dit temoo-1 hd$en-wtj vastgestelC ö: zate:tlag 7 roveÈe!. .'
wiUó ee ',ÈiirËr:aà= và ae te'ans É:ln ilm'§pelers'"en óactres rrrag.".:r oE ze wel of niet
anttezíg zljn, ^:r dlt dmrgev'i aan Ce seeetaris.
kné Keus tÉ-13 070-611541.

verCere inforÍnatie over dit Cocktail-toemooi volgt in eeli van'de volgendé,Lens-nc-rruer's.

zzzzzz?,zzzz?,27'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

I "n 
. Ce sporten van de z.rÍ. fuaa= |

zzzzT.zzzzzzzzT,?'zzzzzzzT'zzzzzzzzzzzzT'7,zzzzz

'l:'-' 'l R.. K-:us:,r - _

{-:r-

UltsLagen zat€rdaq 19 septerber 1987 '
LBIS
LET{S 2
tEiils 3
I,E{S 4

Programna Zateïdaqf 26 serrt-:rb-: 1937.

I4.3C uur Duirnord
14.30 rrur I s-Grarz. S.V.5
14. 30 ur:r 's-Grav.S.V. 7
1C.30 uur Ànnr Deep 4

Verzarcltiidl:n. !'

- Naa.Lttpljk
- D.S.O. 6

- Die Haghe 5

0-5
0-3
I-7

Vrij in vedienil rEt teru!Èr'ld<en van Die .ilaghp 9

. IENS
- Lm{s 2
- LEIIS 3
- I,ENS 4

. 
'' ,i

Ei. v. L-=we:r -
,1:'SDtDnk . ',

ooo/002
^ 0o.9/041
.. oL7/r24

023/L59
i: lí.1I.".
§.I{.

I,EI{S }
L6IS 2

13.15 uur
13.00 uur

rnn de teneinen.

rB{s 3

LENS 4
13.00 uur
i 9.:'t uur -

Ilrinmrd
I s-Grav. S.V.

: IsaÈ:ellafand
: Ggn. sportDark, Ï(on. iluliana,reg te t s4rav'rzande ' ' -' .

De cDstsllirr, vor ryz qrordt Coor de t:ainer;!:éJiend -qtrraakt" , -1 ' -' t" --' '

IlheLlen v66r lens r en ïf6? VrljCag.I9.q0'.uur bij:P.."teefout teI c36337',kantmr 42084I

of bij J. Ham tel. 679687 kan',-oor 791211. -, ..i.

J, Ibrlrr iihcffen, :,1. spa, T.spa, P. nx, B.v.d. Iiargr, J. llcosslootr': t. sancers, u. SrenLer,
P. Klaassen, R. I,{el§iler, M. Fris 2x, N.l{. I ' . '.. ; ': '-l

Àfbel1-:r +m,i r-=ns'3 vrrjcl4"'avond voor 19.09 urr bii L..Spa_te1. 29L737. . ' .

... , r iil I ,.1 r

ODstelllng LBiIS .1.

,R. Pllon, C.Li:xnan, lrÍ.JansoJr, L. l'lanteI, H" IbEr-rihoven, D.v.Essenl D.ce R:1ter, G. Kqr.ner
iS.. Yoilga, D.BosrÍlan, :{. fïls, ví. Surlfb'-rrgEn, 11. K'Js.

í$bepen ,mor i-,ens 4 VrijCafarcnd voor 19.00 uur !:ij R. Pilon te1. 935888.

-6-
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PrcgraÍÍrB ZatP-rdaq 3 oktobar 1937.

14.30 uur Ifi''IS.
12.00 uuï L,,EilS 2
10.30 wr L8.IS 3
12.30 uur IENS 4

- v.v. I*íarine ( I)
- Sry)er ÀLtlw 5 (2)
- v.v. I{arlne 2 (3)
- lilcrotdorD 5 (3)

.v. HoéJren

. ",l.ed<e.st9!m
000/0a3
oo9/14C
0t7il24."

'023/Ls9

I
H
N
N

N
N

I;ENS (za) I - Naaldvdikr c-5
Dcor de'.nedel'laag van afgelcpen zaterdag tegen een w"ilskradruge tegenstander zijn vrij
rI: dè ónd:rsta p1=k van de.hcofdklasse Ëeland" 1

In tegènsteUing tot Cà wedstrijil tegen Te !.Ie-we b1e-ek dat <le lnstelllhg van eo-n aantà'
spelens ncgal te we-nso;r cverliet.
Ilaalclrrijk kcn ult tlee ofners ev^:tzsveel keer scon:n en vanàf íiat IIDIIEnt vJas lp-ns een
g'--slagen plneg.' '

,Orn resultatEn te l:oek--n zal een teder" I10E inzet [oeten betrachten.
In ultuedstrijden zijn vrij rrcg ongeslàE:t, zo6ua ik vrrrr a.s. zateílaq tgren Duinoàrd :

hcon hS cD een giunstig resuJ.taat en hco:: C.oet lev-:r l,!

P.S. 
^ndré 

*rrist was afgelopen zaterdag 2 x 45 minuten sàelCs:rechtar hij lens Z + Z.x
45 minutc-n grensrechter bij lens 1. AndÉ b.-earÍ(t voor je o1tlmaLe lizet, Íets wat
lrelaa: nleF, van atle s;nlers.van L-Jrs. I + 2 g.-7q4 kan werdÈ-n.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJiIJJJJJJJJJ
J,. : -- J: Van het Jeuodfr:drtJ'.-. -:- J
JJJJJJJ.IIJJiIiIJJJJJJJJJJJJ.i-JJJ

z1lge:rË-en kontak$?o:smn : Paul v.d. Steen, Ctnninstraat IÍ13, 255I SV Den Haag' tel: 971154 (b.g.g. 97L5'?41 i:
I,laCs trii |,:.i

dDrocÍT aflna À-:l-C-
: ,'.

juni.orol.
KontekqF-r.scËn: PzuI v.c1. Steen. tel. 970154 (b.g.g. 9716741

/\fbe1len rrcor de ueCstrijCen bij Paul v.d. Steen voor vrijdagavcrrd I?.00 uur. In ulterste
nmd nogi oïl zatsCagÍrDrg.-n q) IÉrLS bij ien'ranC van de jeu@rcrmigste tel. 661314. Voor .. .

avond,redstri jde-n te1. 970154.

Zaterdaq 26-9-L9'è7 rJeld Sdreiclsi.ectrt-,r . Satenl«rnst. f,elrS jl ;
334 14.30
375 12.00
340 12.0c
5C7 14.30
514 10"30
558 12.00

- Scheveningen Àt
- ,P.östCuiv.J lU
- S ctreveningen 3I
- GT)'\ Il2 '

- \n5 c2
- s\Íi cl

B.v.Bergen -34;
R.v. KanterF24l-
C.VotL.jregt-s16-

À.Ni.:rei jer-344-
?

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lm{s
IENS
utqs
IM{S
I,E{S
I,ENS

Àt

P1
D2
CI

I/I
\12

13.30
II"15
1r.15
14.00
9.45

11 .3C

u.rr
uur
uÉ
uur
'l,II]r

uur

V1
V2of3
V3
v3

l4aandag 28-9-1947.

(vr) 19.30 uur IJNS BI - Die llaghe Bt

- H. de Taas en P. d? Lange a.s. zaterdag één nasfoto inlo-voJe-n.
- zíe alitiviteiten herfstwecj< adtterin deze Lensrevue
- rrijCaE 25,/9 19.3C uur' tr:aining vcor 32 Fr C2. KcuÍEn juLlie. ,zte kr:rry
- crDstellingën ele hlercnder. 1

ï',El{S A}, À2 en DI : rrr:rCen door Ce -.iainers bek.-nd ggna;rkt.

als Vorlge we^J< mlt Dennis Dal$cbÍrC, Eö^rin v. i(riijff, Yurt P-Ilivan,
Slierendredtt, iualuice Wiersma en r,Iautdce llcDrt.
als \rorige w=ek rn:t Mario <1a Srlto en rÍaïtijn Nmrt
a]s \rorige vreel< net FarLey .ÀI-ladin, l,ÍiJci de Snrijl; BDbert v.d.'llurr-r.

Shirtjes Cl verfu-:rel?
Afgelcg]en' zr.ndfq-, \roörr tijíl.-ns cf na de wedstrijC teger oliveo heeft ierroans, wa,a:rsóijn-
11jk per verglssing, Ce blaurr,e tas rTEt 13 shirtjes vtrr CI neerJorroren
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w G. Snaans I8.45 uur

ttt

I,tsis 32

IENS- CI

LENS C2

Ed/dn



Dsze tas stcnd In de hal van Ce kantire. . i.
llcdlt ieÍnand, hier lets van. weten, hel clan even naar Paul v.d. ste.i (97C154) cii EYea'
Gr.srs (635418). q ee tas stond reclan: van de PostÉro. -Jl o) cle shlrtjes snaarbeleg.

Oliveo 
^1. 

: IE'IS ÀL-

Na de tdà r,e1 overhrÍgende ov'erwinnlng on "íyra ar
': ' ,.lr

vorlge weèJ< (5-2) nnest crns te À
jwrioren e1ftal tegen het aILijC lastlge Ollvao in PijnacJ<er. . r .

Tljdens onze warmlng un lras dr .cF .het ve1(] eep f_1tm plcng l,rezig crn de srcnsornaan van
Oliveo eens goed in beeld te kïi jg.J I Dit l«^ran. óri ÍeJJ.jk niet ten goe-de voor da- wanring
u: van orrs.: Hlernee vriM zqg*t, Cat |}?n wa:ming un voar de w.-crstrljd heel --rq belang-rijk is, dan ben je aI Ífttt de vredstrijd bezig, dan nítet je af geccÍ.loentreend zijn en l?F ;.slist nlet afgeleld vonlen. Dit hebhen jul-lle allernaal zelf in de hanrL, je doet.een r^rqr- - j
rÉng ql vóor jezelf , cun bLessurnes te voorkone-n, en crn dan I00t fít en gg@nqEntr_eerrl rrcor . .

het team te functionerren 1n de wr.-dstri jC" .Ik. g,eloof dat sonnige iongens dat nog niet ;

door hetbo:r; 9en strrk zelftlisctpline ip zlJrei in het hmgste À-junioren,elftal e-e.n ver- .

De weètrljd to--y.:t Oliraeo \4r1ieD gelukklg anCps Can rrm4yaanCe wedstri.jCen, dit keer nam
LenS è l:0.v@rEprong voor zrn r.-*,enlng rqa.t todr =ir stuk q.geluctrter voetrralten is.
3ij vlagen ruerd er gèd ogJrol+.:rd à aanvallend berroetJ:ald waaruit todr weed ,.-rg v-,el
kensen ontstonCen. Àf .in.tG'stond het altijd rveer aarÍJezige 'rvastF" IerS ..nÈ11cj< woJ Íet
hartklcf.pingen (crn ov--r d.- tralner en mijn »o:soontje maar te wtíiqàf,i Ccrtr C.e v-le. niet
henutte karsen É-rr de toctr af en toe gevaarlijke teg.c-n aanvall-j, vlaaràlj orize verCedt-
ging het flirrk Íroeilijk had. I,,Iaer in de 2e helft werrl clat r-e<]e11jk gcred -tl.e:naàl<t.Oliveo l$Jam Irog F-ven tenrg ix Ce wedstrij<1 dmr' I-2 te s6r:rFr. r{aar iÍar@ maal(tg daarna
dircct 1-3, vrat uiteindelijk Ce elnistand was.
jrhandag j.1. werd er 9-5 li: (- . - , - .r.-, ' i
Van D. w.O. -reglcnaal ganonne-n. Àls we niet zorn inzeten Í.tet zo\reeI intelli-qentle ln de
colry-etÍtie rretballen, dan l,unnen we nocÍ heel veel g*rieten van juIIIe. l"làaï dan ÍDet4njullie weI zorn instelLing l-ata-n zien. HeeI ve-e1 sucoes g*renst wan jullt e hele liever'
aardiga en klasse LelCer. -;- I '

Wout--r Frantzeni
P.S. Drian airuninls de' "wc!uweóv-:'slerèr" uit c,le Yarathon schrtjft het volge-nde verslag l

NeiL&dik' - LEïS.È2 en Prhses.Iïml.NPt.
Er vras eens .een PerzLsdre. Prinses die niet wilC,e t:o:l.en en crn haar bsr,ronde-raars af te
Doelerrm -Iag zlj hen dr{e .raadsels vmr en kcn r.en zE nLet o.nlossen, dat ging je }roofd
er onherrepel]jt af, en zo gjng-rr er velen. Dat gegeven l«am bíj mij naar bcrven to3n Ik
s'middagts I:2 q bez*)< bij Naald,r.ljk zdJ. A2 heeft een qeleÍm <lie hun tegenstanders nraar
nlet krmnen oplossen en hun hoofd ve.rliezo.-n al.s het einCe van Ce c,ntÍÍnetirr; naCerE, \iant.
het 1s todr cm er wanhcpÍg van t- vrorden cm van het kastje naar de rnrur g.-stuurd te wor
Cen! Maar \rmtlja1 is mk tàeater en daar hcort ook ean bal}et blj nr:t danser-"essen .o:r -

dansers. Zo aq Lk l,lartin Rrooshocfd zijn e-rste oasjes naken voor iÉj de bal adrter de
ocullssen liet verdrr'ijren. Ook g.:roetirl nn6lan wonàen onze ,Italiaanse \egiseu::s Ce (Fiatel- 

.

Li"=. brce!:s, Itaffaele dle lerlereen hun tol- cDtl$aaL liet rr=JlruL1en. nat is waaÍ\rmr het
ptÈllek kcmt. Zo kan 1k we1 dingen aamri j zor wat beter kan, r,aar dat is Ce taak van rle l
ton-lknedrt a:r Cie hmrt h?! ncg vte! a-:s nar nfj e-n'ga,hler verder cri deze olaats niet .^
lJl. :'ia afloojl girlg| het qezeLsdrat naar de f.cye-r voor een :'€zelIi$ sanenzijn, tot slot;
Dit is todr he-erlljk als ÍÍEn zo' Ce ogqroeiende jeugd hezig zl.et. lEze jonea-n-s zlet'ÍEn .

pre! bij dle zq. cproerlraaiers waar krant en TV h',m tljd aan verrioen. l{u ste'I {k cn:rn-.lijk een paar \rragm:
L. Dle 4. !:elhanels hebbsr die zelf cr:l< we-I eens aan sDorE geCaan?
2. In Neó^-rLand' zijn-car 2 rniljoin-nensen dle 1ev-x tn de raia van. & rarre incl. miiÉj

nun loner:s qrt.estz. Zie rqT)ort Soc. Dienst PottgrCan. '' ',
xunnen (hun) i!:[e kilr]er.l nog aan siort of iets andeïs dcF;rt?

3. Dan vemam iJ( uit Ce Pers Cat IIEn een !,lufti Sport@1E1le>< rslllen g)zetteh van t 37 mil-
jo^J tendjl ren. de, qrderi:or.ny vl-Ígeet, d.us dat r/ronlt boJr^ren orr. los . zaftl vrant Ëdgr--' sporter ls "glgg!9" cnCercï'r begonna-n en als sen rlle laat versukkélan dan zie,tk die
ItcouCen Tcr,'-Walen in een klono lcrx1 c.'ie r'e Haa€rse G-.:re.-:rsc*ra: h de to^*crst trn

_'zljn nek krtjgt te hangÍen. Voo*reelden gtéioeg in Ce- Ha4tse asgloÍEraÈiei De vIÍeq-ju ^'

rolegi de F1uit, Zcetermer. Dus eerst de basls gezond- e-n dan Ce Tcn. .lan nrestige :

?rcjecten heeft Ce jeugd niets,. * ..i., . ,.. . i . -

U



Prq. q$! u clat de 3elgisdr opstand vanuÍt.een ttreate-r l:eqon?? , .35 jaar h"à iJ< ze Soed ik kcn de jeugd gedlend en ikihcrcri het nqg lano te nr:q--n dcen

' ' ":'. . -.
r.À. Flumari. r' - i' :

tledstrl
t(on

D-E-r'- urioren.
ta.gtËppni,p*1, v.à, s+4ir.'tó. szcrsa (r,s.e. gitgio

lIft:eflen voor Ce..t ecbtrljden blj parl
rpod nog oD ,zatp-rdag[rnr,gen cfr ;LenS bli
anonöndstrijden,tdl,.. 970154. ., :.. :.

»onàéJ,iuq iËó-t,rtnj "" "

v;cÏ;'Steen-vr:or :ra.i jrJ.qgalonC f 9. 0O
ieIIEnt van " de jeAlië<orEntssie tel.,
: .. : r ."''.',

' .i.' .,.'VeId t '' i

u]r. Inrutterste
66I3!4.. , Vocr 

-

'- 'Í

'Sair=.:rfcnst f,en-s
(vr) 18.00 uur gricl< Stq'rs .E3 - LENS E2
(Vr) 18.00 lntr Quick Stens E4 - I;m{s E3

NÍjk-rklaan
Nljkerklaan

17.15 urr
17.15.:rrur .: -

10.00 uur

t".i ,Zateldaq. 26-9-L98'? -.|.:,
vI ..

V2
v3
Sernarrlaan
Iloutrutjk 'r :,

Ni jkerkilaan ''' i'
.Hout$ri.jk .,: ',
u2 .. :' .i .:..
Gravènzande . "

, .- a_ .t-1..1 .,

593 10.30,uur LENS Dr-,. - Ouick DI-
843 9.15 uur LEÍIS D2 - Sctreve:rlncren D2
873 9.I5 uur Ljts'ts D3 - Quld( StF; D4
775 IC.í)O uur Vmrburl, Et- I,BIS El
930 12..CC riur Brc E2 .r. - IEI,IS E2
986' u:45, uur. fuld<,.'Ste?)s E4 ;.r,Er{S E3
999.rI0.00 uur BIC.FI ,.",,], - LEIS'FI i., ,

1057'f0r3C urr,.IiErIS F2r -'t4onst-J F3 ...,
623 i1.15 uur Grav.-nzande SV ['3,- LENS F3

27-9-1987 (voomreCstrljd) '' : :|
13.00 uur velo FI - LENS F@rb.

_.O:stelLirrd:_ À.Sen, J.3uis, À.y.d.
.l'*J<abi

,rïoorcïdeg 12.15 uur
Iieuvel, A.Àkkabl, ,I'. Kflr.nffaat, R. r,tarÈen, E. 

"Ikar,'N.

!'

.B
o

,9
iIl.tI

9
i. I0
:10

.45 tu:r

.45 .uur

.n0 uut

.15 uur

.00- uur

.15 "qur

.00 Èia

.,45 uur

+

- J. SandiforE a.s. zate.:dag één oasfoto tnleva:en.
- zle aktlviÈeiten her:sh,/2ek adr+erln deze lensievue
- zondag geen vier tegen vler vcètbal'op LenS
- orstellingen zle,hieroriCèr. ., "., i

Biizonderheden:

Lmils Dl en LE[{S D2 I a]^s vorlgle uqgk

IEI{S F3 :

íeuqdkcslv a.IqerEen"

TraÍner InnS 32 en

lm{s D3 : als" vorige rueer< iret Àbirasjatr :ourjare cr .Íiciraer v. zanrl,rijk :

, 
LEilEi EI : a.ls vorige weel<. P.v. Rijn zie ook E3 oo Z4/9 en 26/9 - r.- '' -:

.

IENS E2' : . (voor 24/9 en 26/9) aLs rrorlge vreek

LEI[S'E3 : (vor 24/ó en 2.6/9): Davtd. teijersbergsr: v. Henegour,ren, perl$c Cg1r.-.ros e€nce; irenF
ko v..d. Geest. Fousi el Haddioul, ?eqr Jacdcs, ,.öbclul 

. Scnraré, ffyas la<ni,, f,fansTettero en Piet v. Rijn. Leid-_rs JeJTy Hoernig
LB{S FI a ale r,roriqa weel< m:t JÍrmv Dlom. 'i ".-:' ' :.
IETIS F2 : als voiÍ.ge weet< iret Sand--r Buitenlu=l<

l*o.ts_1T,.tíid(ae1 Dljllqf-daf, Daniel Ce Haas, r6s61u Haga, .feffry H6n, Eric l,Ío1,
Evert i{ï:lsh-lrei, r-\rno1<1 Oostéweér, Uartin v.ír. - 

Dcrick en Aniel iarrt iet.L:lCers:'de heren Oosterveer 9n 31on. ;

LenS C2.

Hoera het Is cns eindelijk Seld(t. .I:llet íngang rran vrijcrag 2.o.ktcber hel*}à_n vre eo:r vastetrainer voor ju11Íe. Àrno v. BLitterswtjk_ dle v.l]oeqer od<'al_ j eucr?it!'ainer en lelder Ísgs,Ieest bij Lefrs heeft zicfi- 'zijn hler err3 l:l-fj Íïree è.-n r,.re verua_chtj j
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Q> verzoek _\ran l\rno zijn de t:]:airringstijderi lets .aang4as!. Jullie stàrtcjr cÍIt 19'30 ulr en

ehdisen een goed *rr r"d. o.*ilË. ït:dag 25/9 tórat .r cm dezo- tljd }rerronnen. vlij

-rG- ""S 
àeí feer .rr*r 

"o, 
lnvall--r. ne-nfét-gisefekteerrde 8- e-n C junlolen yelldadrten

*= ia..r. -Oot 
Ce anCene spelers van.D2 en C2 zíin van hcrrl'- rrlelkcrn'

Toeganqskaarten , r. j " ' i.
ouders van j^-'gdlecen dle regehatig vmr het v.en'oP-r zois:-n'di'dG !íÓ cn ànaere it'-ize'
inzetten vmr è. vereniging ontx/angen van ons d;Ë";i".San9skaai:c rrrni Èns. Éze
kàart ib: nodig hlq je 

"àÉf* UjnÍ ttiulsií'-dstrf jdpi van IFrrS senLorÉi 1 ÓD zondas te ':
;ffi"b"k-ïffi: il""Ë; Ët rr;ï;-# il-,,iil;ió"i.e* zaterdas en a.s. zàterdas ruarden/

worde-n deze kaarten urtg"deàia. 
-Àet 

snreekt vmí zfÀ dat Ce ka;lrten bedo'-Id zijn vöo. r -
de.rnan -:r..dg vrorw aard-àË j",rgd,].1ii. zljn we u verr'.ebr màar steft q hler wel prljs cn

Iaat het-t oils 'dan-'even'Iíetèn- -. i.'..: - rr.r ': :l' ' ' I- : : '-. ., '''' , 'V-:iaareCar{skaartP-n ., ... ','

5ot p-n Íet \rorlg seimen stuurfen wlj j eugds':e1ers, leieers en traln'l^s ee'n kaart.cn hun

,*:iira"à. iiÉ zijn we slnds dlt seizoen nEe gestt:.nt. :rus nlet bms r'rrrr-'r':r als ^ja geeir'

kar:t \riigt. Íie hehben Jut" t"s'-" je rnat ilsn':nd krrigt lA T*: Àlvast allettnar vàn

t"rt"'Eeiíiat"r"l. :. ":,' '" ":^' : . :' '':' :.'
' '':_' (.-'

Her fstvekantie . . . ... '-..: '. a:'
Ultstèl',idagbn vcor r+eclstrijden Coar-Èe niet graag. Tocii kan het vJe_IeqrP no<lier ztjn.!:.v'
;;;tèiki; of tijd^:rs é vakantles. oo.I7 oktcbe-r start C'- herfstlakantle maar het '

i,*urJÉtdt ganón eoor. uttstel vrage-n ls nrcgelljk:maar qruis! ir- terJen crnzè PrtuF
AG .to* '*is líztctrt te krljgen wie er oo val<antie' zijn -ctr 

'c1us _nlet kmn'lr *=.9ts1+"
dir-d.t bJ-l/Tagen wij juilié cm dlt-elo_n dcrrr.te,bell-r a.s. <bnderdag'of vrj.j«lag:''
I SZOfSa) . ab je-ectrtei Ée a]<tiviteiten e1ole:s ln Ceze I-ensrevue .Iee-st dle Ce jetÍ&
r.o*'iGsrl net jitrre gaat af'aer.ken zal je yer ug'J<" zijl cm l{eq te llaan' 

_', .'. .. 
- ;. '-

['beÈdaEniddagclu,l)

t 
"E*"È';è#]cc-n 

w'tj c.e trainingstijàen vmr de r*:ensdaEnlddacd<]ub. Dcnr cmstdndigfied{irt

iiàíU." Cfff"t Steenrijt< en ,fenry-ff<rínfg tie trainlng orF-r ÍEten geven aan Patrldc Bijl$i
ni.i worCt nf.Crij geaséi"teurd Ccor nrno v. 3lÍtterswljk. zij staan garant'\,p1.)r een '.

14.00 - I5.C0 uur al.le s5:el'ers van F}, F2 en F3 '' "'r '' i' :'ï '" - ' ' -'1 i" 
" '

16.00 - 17.cg uur arie #i":s *n oz'* D3 die nlet 1n ce selektle zitteni j "'I

Hebjerrrt..-rrdjesdÍewi11errvetba11enn.emzec1angatÏbtriee;,l,.....,...
t;-""qe" tÀís nee tralr-ren.l-n.+.3e Iid rooxlen krijgen ze graris ,een !?r.rs!erye. . _-',.:,

Trainers o.rrreLet.

q? maandaga\rond 5 cktd=r geeft i+ud de Gncot, tÍainef var Vlilhglrnp ,een Cgrrnstratietral-
nirg cD IF-nS. ÀIs t 

"inf"qÉqro." 
fungeren de C-kLassers và f,enS. Àanvang 19.00 rrur. - ':

Èa'";iË*kt ;;;zi*r-aàtímínrmàar aile jeugé,erainers hledrlj aarrrrezlg "nnetentr'zijn. '.,

" 
"+ 

Ë;j,X;U:ii# ,,"o; [.*-1: - ' .- " ^,.. . :' .-, .: '' * i', = 
'

H--rfst$reelc .

Evela le \Drig seizoen cÍaat de Ja-uEclP,ormissie Íet lrEder'IelkÍng Yan afte ftl!"T ejl trainsr§
*r fr"p.Uif. ían vete oud.rrs weer -rrr fantastj-sdre Herfstr.reeJi orqanise-mnr"mlt v"el vrP-t--

bal-,: andeÍe sDelo-n, eten àn fors -- nahrwlijk ook rqeer slag'i .in. 
r.^IaterLco. Voor Ce

rr",ï;'ïà-c.-;:w"t"íroo-i= ój nuan van d.- h:nedenzaal in de kantlne. IIce het rrrogiraÍEla

;-"-èËïdi;;ï;"d*r-'* noq'.* s.+etg. qndat een aantat oudstÉ net'cr1s herfst-
p-gt *,u- t'J.*iJIg vrillen hcrrd':r, vetneid":' rie hle-r alvast een glÖaal t+eej<sdrerna'

oe ho:fstse.-k is ven maanCag 19 oktcb',r t/m zaterdag 24 olctcF:er' .. -. '' . r-
Het sch--rna voor de C-.D, È-, F-klassers ls àIq vo1gt. , -',1. '"..',,,: ,,..'.,:

Dl en D2 (sler.ren) 
:EI, E;2, E3 ( slal-.--n)

'D3 ' ('Èlm':r).:: -': .' :

Er;'F2r F3 (niet sl+'-n) :'.
CI rj C2 (sleren) '- '.';. 1

Maandag 19 en dÍnsdag 20 oktober 3

Drnsddö 2t en wrxrÈdàs.'2I :óktoter ' ':
I,lcensdg 21 'eíi Con&rdaB 22 'cÍitbber :
Irlc^Jr§dag 2l'd<tobet i :. i -. '' . " :
Vrljdëq 23 éJ zaterCag 24 ol<toher !
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vercer dt&ren--Jr+ o+i*";rs:zàeríni tÉ rriucen net actlvitelL--n cr.: donderrlas ,22 cktober.
ock voqr_ce-À-klassqrs pTb?§i, we .-ei.biizondere das.re. pe=i*,_1u-u5 GlÈ..qp,d?tË;
cie-s wordt is ncq niet b..l<end.
Blj voldoenè tglargste-I]-lw ud[;-n.we_cp rnandag 19 d(tober ep-n aantal 

^- 
B-. ^lr C-teans

insclrrijven rroor zaalvoetbaltoernöoi"i-§ie ee;àerb.4rt--_órgànis.-ert in §g gfnrgaf Ocfen-

tíe vervachten dat aLle lenS-jeugdleden zoveel r.rgelljk" aart all--- activltej.t^tr zuJ.l--n,nee-
de:t. Ock thcpgn we;dgtl'1q.ldes en rtfalne-rs m de -Cagc:r Cat hun' jcrgens acLief. 2u]Ien zijn
\rrij willen à t<rmnen yreffi;:VOpi",#tenaien onderÉen,kan ,iu 6r- j.-s9a<cfunissie bultenl .

' g*pon -.verlof worÈn -aangà-vr. aagd I lladere in!!§rting?n bij -9?rqrdl van_ Retjsàr.-;: ! ri, ? - "
ï,Y'ë+ifyqeJi"n++=i' ,,r.. ., ;.., 1r.,ï, .,, r .:ll.'::;i,"1';:L -"- =;.Sinè arryr:str:s hebrben we ei als jeugdafdeffql afwe-i-ZS-irfég,Ë ielalA1e'Cè-n-bljgj«iegen. ." '
.Deels; is' .dat- het .resul-taa_t. getrE^,st- van dp.r qglie o_n aà_teÈ5sàHol+- qfe rdi titiict, aan het,
begin van het sdrmljaar holl=n gelrouCen, doPls,ls'è! het fesultaat van è activltelto-n'
Cj.e'!re-.in: het. v<iÉEe.seizoen- orggriseerden à "qfè rua _ryet <ie nodige prÍrlièt teltj- n ar hríten
hra.chten." Dat,kunn--n vre aineten: aan 6-; reactiÀ v-egr. nieuve jerrgdjed.:r op Ce waa-à hoe zij
ItEt rFis ln 'kontal'.t'zijn gekoren.-.V.ercler Ís natuurll;jk iiór frefangrijf ddt'oïzÀ (nleuve)
jeugdlec'en.q>. hu: beurt hun v.rlenCjgg_ wryr enthr:usiast maken cin blj -ÉjS .te kt ren.\loet-
F*f+. In het hele jaar 1987, al-thans tot og., ai.t nDrerrt, ziin er 49 nrÍile,jeugàÈèn
bi jg=koren;:llu !v'11 dat natuurlijk- niet: ze(geri.dat v,e qrs nrin 4 e1f,tgl.{'-_n mé-.g,i.n ;h :com-.
feti.tie hebbe-n kunnen inschrlj\ren-. .Imners, .er.gian.ock -jerrtdleè:r.weqr cm VpjdrillÀ:rde re-
Cenen. ÀJs, Jeugdkormi-ssÍe proher--n rge Cat "poveel,lnrSeHjk. te voei(men.".Àan- de ander,e
kent zijn er jeugdleCen Cie na v:rloq: van tljd mlnr5^..r lntsrelse ln het voeÈÀ,t teÍi-.bl1j-
l<en te hebbent.' ze' sclrijv--n vaa]< afr brijver] g'r ca.traini.rgen wïi :rl kcrnen scrË cr,,t ui ee
wedstrijdeq nlet cpCaggn.. Aan dat soort jeugd\roethlllers r die h'-un rnade-jneler:s rllr;e;oi,
habben we dan ocl< niet zorr--el. Omdat w: n:1m in de spelers zlttFri heefL Ce Jp.ugdkcrntissie
een +rap neËicslijnr uj-t .rrei vsieaeà,vreÀ;-"rs.Ë"àI. -spel;;;; maarive6ujvEn krij-
gen Jlij de eerct= keer een br"ief tàuis llret eplr waarsctrr.l+ing, bij een tuee<1e kec: ruoiten
zL) een wedstrijd gescfnrst -sr als het vak-J vcod«m': \.,oerè-n rrrlj h--n als lid van h:l,S aJ.
Ííe groLer:n dan lrel.eers.t nc4l een gesprek net hgr en hun oud=rs/verzorger:s te he)Ère:r j
@ deze wÍjze ààf net;minOei-raaf 'vooi<o-èn dat de teenÉ zaterdqldrorgens cnvotlebiq zijn.
F! iq.b"+r rpor è i;-;c-iqàestl we iro?..n dat de g,.rcep jeugdËd.rr'C.te [fr*,s Uii.r;s 

"o"É1baLlen dit'trol -entlu:r:siasrne hlÍjrp.-n Co^:r." De Jeugd«xmissier' saríe:r r,r:t da-jeugdleÍddrs, '
de jeugdtràiners en daartrij gefíkkig cp a[e-nc6;efijke nanfer-:r qÀteund C<r:; éË:r q*ài 

"u"-taL enthoudiaste ouders, wil er ock dÍt seizoèi van àlles aah'gaan doerí'?rn het èi:nl lee,ar
naar de zin te. rnjken. ï.ïaaqt veel voetlalle:r col; veel 

"-xtra 
activitetten.: Zle'hiïvcor$èeÈhet arEikeltje 1n clezé- Ieng-levue ov^J de HerfstÉt-k. ^ ' r J .;.-:'i .t i3 l il-l : ;;. r.;i

,r,i,.1t'. ..-_- í,,:f.. ., , *.,: ..*"' I "*-.i-1,i.:.;, r. jy

clÍveo À1' Íl ;", : '':"- ji,B{b J\l '' 1-3. ' ' ,rw:rtaszVa:-t.ói .--LtsJS. D3 -.- 11 '' rr-0 t,I{aal-d,rijk.A2:-':r'".- LEIS À2 , 2-7 GvS er ,- VCS EII . -J ,-.ir-i'
ÏIestlanila BI' ,-l -- r,B{s 3I' 5-o :IENS E2 "'-.n i' r ,r': rlCb gl r'rr'.'i,:'...1:4 :.
Quid< stóÈt3!r' ,raj ísrs',82 2-í3 . r.uis Ë5 , ..-.tÍ'. :Í::ff ËE:.ttv l-.'11 'j:-f -:
Qulck C2 - L,BIS Ct . O-9 ljErs Fr - CrcÍr,i]téL"íi,.5 .i-j' .-
tuindorp SV C2 - r,mrS CZ " 2-4 IEI{S E2 - S\DHR Ft L6-O
IEO DI LE{S DI L-4 LENS F3 <-:Í..y.ra F-4 . t. I . 0-14
O.tid( D2 - LEIIS I-12 I-1 '. - -í ..*t

l-.:'l,.,, - :' . 'Í f. r , rí _. l; '..E:n beduidend, mlncier suc*cesvDli vreë-kèJd. I/ijftien wedstrl jC-:r, ,ne1f-n ov:vrtnni:igÍen, . g-n
geljt<e è':ere" cJr;". ,.* -neeei.ra9.:r. r,,ers sóree ;'sre*rG; . ij. lgg# !- r.*"e er. 5I t=sgm.

r,E,È ru i..lreef! ef 4 gespeeldl'en betraaLde frfenrit 7 nunterrl Nlet,gek'cn liet e--rrsto-' qezicht.
Tl "Da_tö-riue tbesi*ouv--rs van É r+et-:r we1 beter. zwakt<e Ë.;Ètu e=*-eià:""-à""*-

concËntrra-erCe rdjze cÈör or:s À1 vrc-rden b.-sneeld. -.-. :', - .. i:' :.''. -

ilesultaat l ler:s nraakt het zichz^-IE rn:llijk. De "echte" te(rÈ.istander ffjkèn
SchFJreninged en Vt,C:tË' zljn. Zaterdag k$É-Sctre\r-.ringen on Ëzoek. nit waagt
cm een anCer:e instelLing. I(cm cfJ jongens. .: r . i- - ." - ll, -...
!-,D.n waer vr-ij mald<e1ijk. Àdlt nmten uit vier r+edstÈ jden,'-nÉi,èi kad iiiét:.-*:: -'
Í{d rrrago:r trer:léeflnq- aan rnór' jr'll]g. .T-- rroe! todr oàk"l--r.-:r. Zo edaL hed. te-'qemakl<alt..ik. '-. . i rtl.-. ': ".- .;r Í --. J... ij.-.,,.'.,
.i;i - .,.: - -, t .. i' ,- r ..",.. .l- : '.'^. ,*'.r, I r- 'i Í .'\ (yïr ;.:1j-,

LENS À2 ;

Í1,. .-.r .:--,_-,._1 :.:"j-i i.' r, 'f ' .'- l I i 1-n, a:' :, +:l;- '
. - 1r,-



II:S,B] !'.t-ï-: .y.-n. ry^èó;. {;1,à-i.: '::-,qf-l.ar:C1a plc€.c,.: Ile 5{ ne&:r'laaq vras nlet.te *dT1ï-
-... . ' - ..:.L--.1-É-q i----: .€Í: zi'iÍerF- it-L]'-J i---- l.'-L---=-t.1",.: !gl-ï; I--+' i;lè hÉa+ i "
ipVS SZ r f.r"àà= filir **l=:. ijfere-"1'fat e^;1 loi. Iedc:eo-n speeld': kè"1fr'9 in het origi-

rreta-l,e*t=(it'" 'r' i - 'i
r,etó èi'1, àEiÉ 13g "'*Ëre 

djt'*rs n:t nlett od< ltmr j"''li+e ls herj-ocerlrig-b.-s'tr5t rrcc'+
:;=---;'r - zakelljl<" Kt jken r*'Jke 1d:le ':ult koEIE.

IIB{S C2 : soeelè een ]er:ke rnt teOen Drinclcm. fiCarrks lnSrlj:en vlan I'liËr Ccrard (zle
^ iË-rc]m) e)cn Lens C2 í. -t 4-2.

mlS nf i' n"ufau'L"-i"za---rrstuk je ult" J\E lll +renl in elgF:r huls rn:t t-4.verslag'L':ff - 
àE;dd kopr tret errEinljg ong"rlàlèri:Quld( cp vislte. I'ïe zijn Ïenleupi!.l

IEits D2 , fààírlíi eerste nederlaq eocii;f,et nlssÉn r,-hn teir=e1 ka'r^sen. Ar1+. lrbn nu ret l'{].
Zaterdag iret-andre. '- ' i

,,IiBtrS D3 : -!ras kanslocs te3?n IrL van nw3nte.s " Eeaft niet jon'3^-ns donèrÍag '-n zaterdag

''G-ri 2Éck Stit?s D4. Drt zaii'reL.goerl c54iaan. - -- ' :

m's'pr r "$f"fu.tee 
vcË Bi. Er.is acht $"j:r'1ol'rn:èr aalt. i{u heldjan herinCellng aairge-

;:i-: ! , - ,- _---_ 5:- r-_- i..i-r .' , " - t'-:ii- vraasd" iJu inóii: he:en dat het Iukt.
lBJs'ri2' i,"C.J:Ë zeker dat'd^- beJ variz=IF hèt ckEJ. tniT,It. r)at klmt .ge1 maar r',e1 het ver
=- ' : keerè dcp-l.' iíat ea-n tr'rl"e ;§f.el^-r§ 'I':Fen er ln' dIt t€4r0 lÍfnc. Fgl=lt i:'ad SÍoo-L!- ':-' qeUjk dat huij jtrJ.lle- na alt"op hlei over'aansnrek" Iffxn cf' icrrgens. ' ':

Lq{S Eà i t* í:t 2-0 \ran mfS. ifet rras een freferIe-t&e w=Csti{jC r':n cie Lcnsnle-eg ve-rd1énile

-:-'iàii.-"1".-, '-Í ..
i,EI6 Ft , íGfA,riíÈU]k eer, k'eepo-r. ErwiidLÈst leult g.-speeld n:al'cle.bal qaat cr"te
'--- Í cr.:nakl<e1Lih fuil i'liet tieureh en oo zoe'Jc naaL een llee'rer.
rENs F2 r ;;l".aGÍi= svrm rtt i6-r;. "stoÉken" oJr"Lang'.:n" r.rae1 v=r getroorrJe hretr:n
i:::-i-..,*T-' 

v-arr ÍàCu1 Cle iiiht keer scoor,le" . -'
iess'É: , Ë';;G;&;-iià;i"s ;Í"i;;;iÀ. veel ere jonse srcI-àrÈrdie hesllst e:rttrou-

sidst zljn -:r.iiaar!r1j ne,-;tlare l-éUtd ifu rballers londLqFr. È1è--n zijn Ce. = t:-9e-::I-

', :_' :íafr.o irrrl. jull-i..:,réiÀt gwoc»r Trg hëu1 rÍat l:.sl. -r'eel t:alnen en sfieLen'cÏrs.. ï-. .-

tEr{.s cI
In het afgelq.rer-r .weekend wenl Bsee keaf Ees?eelr],. Eans! tege,:r. qdrk C2, .vmE de.on-.etl-
tler elndstand "C-9, en'daama Leg.-r: bl:tverri' '-lndstand. 2-,r \§9f :LEIS..
SàcÍra.soor<le rnaai ltefst. ?' Coelpuhte:r teqen Qutd<,.uaarbij hlj 1n zrn eentje è n:st-.
stand bepaalf4; ol2 5:0:r iH3laas, na dÀ' telr-trrtijke eerste helft T igda blj h'lÍr '.-n !:j'j het
elftat.eàn sleó-te, -edoisttsdra 

tvreei!: helft, zodat rve nlet eens de c'rlhh,eie cljf^-:rs haal-
èn. Echter, een Coetsateo van.45-r'rrcat rrctaoende -zLjn crn hc§e-r inïedeeld te worràen'
Zondag spàIde Cl een ectrte voonle-dstrljil, uant Dasm klaït.'Joor'hme ei ndlgd,e het leuke
euet r,ef oUr;eo" IdEkt de.arna begonne:r de ?-,rcte jongens van LEqS aan hun fraaie overwirr
niI}A cp het grcte O]l'reo" Drk CI r/,on, r,.rt, ep-n stedi Ë.rtEede heift. Ten +p:C er goed gecrxr'
bhà--nl --t'r agnesslef ge-sleeir?r In Ce eerste helft rnanlcte CI dè-fout tevoel net da bal te
lcf.en en te dràaleu. -ÀLs Ce teg,ensta**ir lreel 3zoter. Ls r<r}t er gPJiiE vrord'ltr ert kort
giCakt +nrde-n, zodai vJe, Ce ha} I60rure;1 $slDveren en daarna welnlg halv'-r119 h.l$en.
Éit àrrtur rrei:arunt een tctn:Urcnt lDor de, gÉd gEeea-l d' trseece helft, en ce goede, at-
Eente, Coelrunten.

l,Y: Stafl

lsij@Év. :--+ry§-cz

' De e.^-rste helft gtng het lei<?,er er rrerd Í7'.r.-C o.:ergesrx:eJ,C. Daw, di': de eerste,helft
kLàftà;'had nlét- te- \reel te doesr" ,iíà Lten mrnuËoi was ha.t ÉÉrr nul í:rpr een Denalqv clle
Èr,ruttírera ao* p*oj. nui àlle"a. ao.fp*rt 'irigae er''rlak nai ticor Fransje o-2. Nc6 een
l<w-e,ztier-tje later wes het 0-3 öcrdat |'Íidrael goe<l Cmrzette. E?n ïrtncror-rÈgneler sdroot

--. toàÍr in-rzljn elgen ioa1. l-)+ í:,,reede helft }:ad C-eraarri (nrrze leider) een and:rre ofstelllllg-. gellarikt] é" óaie ln iederyeval r,rant na tien mirub.=n wàs het aL I-3 e-n na 17 ntnuten
was het a]. 2-3. ryiaryrend dr:s. 3arqgr zcrgdq ncg, \roor een rÍDoi dcetr;.tnt 2-_4. F-n dat r.'ras de
uits$g.. -r ,,..,a,r. . r.;r'.. ' . r , : --

i'..-,..i\, .r! ':-, '..1 ,. . i"".''..' ..: . O*.".* E&',ill" ' ' '

IrD-D] 
-:,lP{S 

D-r----- I-4' ': ''i "' 'í ' i'"'
r r=ï- i ''

.ltfgelfren'zaterOag heeft L€nS DI ihir e'-n nrlne c-1'':r,d.Dnl.ri-a c? Àq], de geà:e.i<ie eercte
plaats béreil:t in Ce hoc€isie;nule in Ceze leeftijisklasÈe.
Zorre} f,DO ( 9-0, 6-0, 9-C) als r-.Éls ( 10-r, \i-2t 7'2) halden 3 nrmsterrx-B'rlnning'r ge-
bo.*t Ais vocral gezien zou heJ e-n aantrrej,'l'-e1j. jke taeCstrljd kunnen vrrd':t "

'-: 12 -



Gezien de rrrÍj grrote helangstel]inq in het zuiC--rnark wa.rèr rreer ÍEnsen die rening toeq=
daan, geluk*Ig }«aen zij niet hedrog^:r uit"
LenS startt? sted< en dit leverrle al enige kansen op, vrelke (rrTr) niet bèiut verdo.n.
Cefu:tasrde d: Ie helft behield l€nÍi een veldovë-r,rlcht en Am Írodrt hlij zijn Cat rie n:,st-
stand nog C-0 was. Na de nrst was het aI hinne-n 2 rninut--n raaki na een dlc+tepass van
Ea:rry !«^ram l'lióe1 alleen voor de )<eq:er e-n hj.j Faa]<te g.en fout 0-I, 5 mlnuten later wp-rd
het &or E&rin 2-0 en 3DO l.rj< rij.r rnor de sladrtbank. Halverrr..-92 rie 2e helft werd eerr
sledrte ulttrep, van de vo-rder gn-red l<eerende Patrid(, b-Jleo-rst afcÍpjrlaakt zodat Íje snan-
nÍng vreer terutrkeerCe I-2. Ierls nakte .Je clraad r'eer goed crr en versérafte zlctr na C.e rechten
kant, waar Harold zijn ilirecte tego.s61r6ur te snel af vras, veel kansen. :{adat Harold t-.-n
kcte van rpi overLredlng gestult rías, Dlaatste r,lldrel Ce vrlj" tra, rmor het goaL $raar
na Hans è bal keurig in Ce hoek kqte I-3. Een naar minuten vmrtijd \{erd de bal on het
rÉdènvclC varorrerd en $rerd kans aangsr:aeld, Darry lie2 a.l Cmr en kreeg hem tn ÉÉ-n keer
van l{ars aanges_neeld --n ksr aLleen op Ce kesrer eflcrren. ltet e.:r fraai sdpt betandde de
bal 1n de bo/entroek en r,rerd de elndstanC ve-rdlend oo t-4 ho-naaL«].
Bn telrechte zege van IénS nEt een ClcÉCe inzet e:r uitstel€nd v'"jzorgd voetbal.
Dit is dè ledeale basls cm verCer te gaan, vrant a.s. Zaterdag koiË nede-koplcr.er Q11d<
or l:ezoe]< en mag Í}.-n ntet b]:1rgdanl(en aan dle ultsë]<o:rde r.)restatie dte tegel àllO gele-
verd is, allÉén een cnrenrrinning op Ortck telt dan -:r le-v-:t de frre-nste Èaats cp.
In l-eder geval is een groot @rfrliJrent aan het gefiele eIftal crl zijn plaats naar aanlei-
dlng van è fantastisdre weCstr:ijil van afgaloreh zaterdag.

Tc.nr 's{ravendJ-jk.
Jw--ntas DI - ÍE{S D3 I'1-r.
À1 snel b1ee.lc, dat LeDS geen par'Ltj was \rcnr een goaC spelend Juventas.
Toch verzette IenS zidr noedlg. Vedxtend rrcor 1eère IIEtc-r mrÈro-erdg LenS de s@re zo
laag nnjye1i jk te trr:ui-.rr. E1f-ï{u1, het lijkt veel, e:r dat ls het ori(. CÍxlanks Ceze uit-
sleg, is en blijft Larls D3 eoll leuk teem dat, mk af staan ze ver achter, ql)rElef vlijft
rroetballen. G>vallens is oci<, dat <1e cnCerlinge v.-rhoudi.nger zo g:ry] blijv--n.
Er woralt nlet oD elkaar gosóolC.-n, e:t na de wedstrljcl ziet ÍIEn (Teen scÍï[Pre gezlÓt-J.
I€rrS D' kan zorn neCo-rlaag gec'r ínsasseiën. Ons petje af v.:or julIie spnrtieve pre-stetie.
Ga zo door, en è volg*rcr.- Ieer vriruren wij ueer get.Js)n.

JcoD èlI 6r.
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. '"on ,o"n"aug 7 oktoher a.s. wordt. tle nieuwe licht i nst.a I ].atie bii
voeel)a1ve reniqi nq LEtls officieel in qebruik qenomen. Ter geleqen-
heid van dit heuglijke feit zaI er om 2{.00 urrr. een vredstrijíl
worden gespeetd bussen LENS 1 en het Il(aagsche) C(ouranL)-ster-
renteam. Het feit dat dit HC-Sterrenteam bestaat uit (ie besLe
sFelers van het tlaagsche amateurvoethal (seizoen 1986-1987), Se-
kozcn door de Haagsche sportjourr)alÍsLen, en heE feiE dau LENS,

i :na de' onverwacht-e degradatie naar de derde klasse van de KNVB, de
cersLe wcdstrij(len van het nieuwe scizoèo goed en aanErekkelijk
voetbal heeft Iaten zj-en. biedÍU de garantie op een voorEreffe-
Iijke voetbalwedsÈri j d. De aftrap zal, nààr alle waarschijnfijk-
heid, worden verrichE door een prominenLe Hagenaar.

vöorda U naar deze hoofdwedstrijd kunL gaan kijken is er de mo-
gelijkheid oÍn in de voorwedstrijA (aanvang 18.30 uur) de veelbe-
lovende LENS en tlaagsche D-jeugd in een bndeÍIinge confrontatie
in actie be zien'

HeE bestuur van LENS nodigt hierbij alle leden. ereletlen, dona-
teurs, ex-Ieden, en overige belangste I Ie nden uit om deze t!,ee,
naar verwachEinq, grandioze wedstEijden te komen aanschotlwen.

{i.. i
De toeganq tit-h9! LEt'ÍS-t-errcin op deze àvon'l is vrij van entree-
qelden.

rT{Fffi$EBfiËE ? ËËEITËFEB$§I
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LlCHItlAa,T. DAÍ DOE
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11ÉË oPPA5:€l ir
WAT DOÉ JË

flou ? IK ÀL JÀNEH !

-:ir

Dat de orràe lichLi ns tal-Iatie zijn diensEen 'reI heefÈ b€wezen

h.Iijkt- triL. de diverse riagbla'len' 
'lie 

in oFtol)er 1970 wisten Ee

nlel.,len ,lat LEt'lS één van de eerst'e voe bbal veren Ígingen in de Haag-

sclre regio was riie tot' de aanschaf van eet) trainings- en speel-

ver.lichLing over !'as gegaan' Ook toen wcrd de ingebruikname r'e-

weukstelliqd dói een "àsttiia' 
Die avond was H'B'S' ( t'oenmalig

Lh,eède klas KtWa) de itq"n='t""Aut van LEIIS 1 (toenmalig vierde

l(1as KiIVB). hcl]Leraf r's iebleken dau de aanschèE van de lichEin-

.-sL.rLlabre ,llede oorzaak is ge"cesu van heL' in vier seizoenen'
-';;;;;;;;." 

vanuic de vierde naar de Lweade klasqe van de KlwB'

Brl dÈze wcdsÈrijd '"'tt 
au afbrap verricht door de toenmalige

webhouder van Jeugd, sporc:en necràati'e Dhr' vink' onder Eoeziend

oog van ,le LENS-voorzlLLer van daE rnoment Dhr' J' v'd' Kleij'

De !Íedstr)'jd, die in een 3-2 over!'inning voo]f H'B'S' eindigde'

,"ru o""t Jun gta'"" schare publiek aanschouwd'

In memoriam. . . ....'ecn oude I ichtinstallatie"
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Im,É - Iíeaqs St--E:e-nteam.

Het 3-Jtu.E.

Het 3?stuur.

Z<rq]§ l, nu,well{ drt.weI zult wet.Jr, sfe?tt L-3r§ wcersctag 7 oktd)er a.s. lCg-5 fiài.ttg.S='
Stdrren*.een. »at ]:étel<ent :te\,13ns, dat ta1 van prcroinent^:r Éit Ce Haagse voetba\verpfd '.

een 'opzoal< zull-:r brengen..aan ons ontl-;<. l'leer dan coit, zal'LTL§ in pb kfjker kcÍen" : .

td stjaaii. H"t i! aen oo\ 91iz.e-,11adn::,r{E1ii5e wo:,5,.caqh.€É+ I.e.rr§ qcE" §9 pesà-ce geefp
,bij de qtfiqi,.ée1e ingabËrii-n'iÍÈ van d: rÉau.ro-'1ic.\tt4stalJati.". ., .', ". ! . .r : -.
';I=-doen rir iirres ààn- crn de 'eu.tà, uit dp ilaagse àrnateunrererd iÀ netratte' ,rntràgsd ; .

r:e bezoit:n" u:.teiàirrd nrag u'd.rarbij, oii ter,§-r, l.:r...sUst niet-ont':rak^-ri. il" f*d".+ ..

...': - ,. :... ' ,. E--t:l.StUUr.

!:t gCrij$.:!pi trainlnr;saro.nfen., !:Íj g=rinÍ,,e bari:ezetLing, leuk te zijn rnír'erikele . .:.1 . .

sf*lers. ee" t:efm" te '{eanuroora:.,n nret rt"sor iaÈte g;a!yr..-n, JÍ.-nsà, Éce diÈnó nf-et. ,

I--sef ricu eëng hoe ejrEeili jk heÈ is,.r,aor de and,.:.": kant .v4n. d9 .]-ijn. Je harrijst de.qlub .

, Seef 0us .gp'een..vriendell jke manier anumor-J "-n be',ua-ai Ce grep trct)r .$uiíg of., ap4,ds !ar. '
.-.1,.

IB.,IS "clÉr van de ue-rk" .

Zoa1s u gist--:re-n j-n het we-J<bLad "Iru" heeft kunno:r leze:r is Ir.-nS I g-n62*-tot rÈeam van -
è weo*. E-:r heLe eer, r,,'aar Ee gferust bi j zoncler ' -trots 

op r,DSIen zfjn, rnaar Ëfc'-JLl.jk ts
het eBn afs;fegeling van Ca nnnier waaroD vJe cn dit ÍEE.-it nEt zrn allci mt onze óIr.tr t-
zig zr-jn. Prfula àrs. i.Ia de teleurstelling-j vaJr.het.voràte setzoen, bgh:en re,Qe Sdrplr.
Cers ercrnder gezet éj zijn we r:e-t frlsse lnrulsgn aan d" slag o,egadn. .- .i.-\ rr
?esul.tat-J P.r:nnen dan niet uld)ILj\r"-n. I.)e basis wordt hij I€nS stesls krachtla:r. .. ..,.
Ëal:d wed<enè rEnsèJr zo4ten eJtrccrr dat I€nS cn alie fronte-n rle voetbaltljd \rcnrutt sn91t.
\rzr:nclaar.Cat i.k "teal v'an de l.roek" crndraU, .i.n "cLr.:h rraln de ueÀ.kt1. Ë-:r 

''iËrt+teor, 
àdÀ àffe

Lé$S:eÍÈr'Oi=- à !ceë, IÈz::.E lf jn'rcr hi1iblub..Í" -,: 
-'- ':: -- .-" ..- = ...;. ---'-- - . :---

Ho-t afgelcr)*r weej<-end ,r*iàt"p:-.ri--l"h!=-àé iiin à fi hét vÉIel:ir clan mli van harte
gegund. Tot gq:ote verrassing rèrranche.:<1e e.e zaterdagl-e1ite,r- cilildr 'aanróertng rran 'Detei
i,leefout. zidr van de girote neCerlaag tegan )Iaa1&,rijk. §fj het veel sted<er geadlte DuIn-

fi;''-' L r' .'i .' - I

' ::-i', -,| '

. ,'r- :..''

,'.'' l.j-. :...."'



De 1-3 Í,rlnst ls te deJlk-Jr ean Ce frisse entlousl-as te 
' r,Iind 1n Ce zaterdag afCelins. Bst

Ielkere g:steker. Eij de jeugcl rderderl Ce concurrenten \j.an o.a. DI' CI, À2 en Al van de

nrai gespeefa. Zet<er óof eé a-jeuga is goerl bezig. l4et de kJÉt \ran eerl groot aantal junl-'
o*-rl-nàài de setdoren hceft In:rS-zich \roor de tirekorst geen zorr]ó*n 'e mal<en. Dcor ondedce-
zettiÍrg za! de zory rroor Theo Hcefrlagel ÍEt zijn A-sel.Jctle Crit jaaf z1ó dan mk 'alIe'-rr

toespiisen tot handhaving. Dat zal vee.L energie kcrsten, nraar vr:lgenC- s?l?ce" zal dat.
pfaa-tje -: heel anders ultzien. De I-,-Jrg A-selektie tenslotte, _c|rder feldtne van onze
anbitieuze trdlner pfet van der VaIk, l:eleefCe o--Jl sdrltt-renee vo=t}allrmidda$.' "' ' ' ' '

De RKÀW Fà-serves wa-rden ret een 3.0 nederlaag naar huls gEstuurd. Oscar v.r]. Irar, rEest
lesfr.cLen s?eI.J \ran de afgelc*Den rue.Jc, knafdè 2x raaÈ.. i{outer Fransen was Ce man 

"tlan de
,'oelfp;<ten i.rissel. LenS -1 Èezoisde Ce g:cc1te lpi.S:aanhangi een voettralmirSdacrjq -hlj gi}stcJ<.
É sfeer cp de votle Velo trthuíe w"-rd."mèt Ce minuut bei.:. I{a lange tijd r^rà'j eeis"eerr
fuiaructtfïe en feestende'IerrS-aanhang. Dat vcor P o:* van de sdrrijE"è "+ fotógra-
ferende faÈ. pr:r,p- r+.larn', vmr h:t amateullrcetbal e-n ncg Ine-er voor 

-I-ens- 
. . ' .- t '-.. -.

Ieql< vmi leider Ftans v.d. Berg, z:'n ha:rc1un-rk-jdo- IP-ns-er adlter de sdter:ren. Er kcrnt
ncg reer l! i." . ri - rl 'r .., ,1'
IfoensCagavond 7 cktoÈ'àr spselt L'i.g teg'i het Haags sterpntearn' Ilclar Ír:et -héé] rens blj
z:.jn. Ei werd aI gaflulstP-rd : De Í.,^iS sterrci teg':rr cle ro-st \ran D'-n Haag I !

tnr aarwezt$reld 1À vcor heel IenS van qBrot helang. Laat zr.en, dat ]J,r lluh teeft en hoe !
Àls laatstà vdl lk u ock attent rnako:r m de rveds trijden, dteJOng Ien'S (onCer C'- 22 jaar)
gaat q)eIell tsg-j dP-zelfde socE.t elfta-I^:r van o.a. Feyo-ncord, '$I/ ,-n E}{celsicr'
Uitet:aard hoort u rlaar nea:.over, want daarfiee ziet u àe téi:ànst \ran I4Ii9.'Jchn v.c].
Lu!-Jtle, T.C., heeft daa:frtj het Jser in hanc'lan. Iiet kdlerd neek-end zler we elkaar I'ree-r
gr zeler r,.Icensd,ag 7 cktcber. Tot dan ! ! 

F!:ans van Dljk.

De Groë CIÈal<Lle.

rxs ie-t f<ríije Èrl "u 
in rle bi:s valt ls het zover. )o- lot-rr van ce.Gröte Clubaktie zijn

ean v:U<Ajgbaaï ,id ,+, v-:.eniging LenS.
!,fgelc5ren óírseag'29 's4terÈ--r-is:er'mldCels een gnandloze Eros-avonil cn <le televLsie veel
ouiaaót h^-steed-aan Ceàe ahtíe 'oj 'nu 1s het rvcord aan de verent6'1n:,':n zelf:
I)e jeu3C.van LenS. za1 l:ij u 1angLÈorur cr:r Ce loten te sIljten, zeo gegn. nÉé tegen C.'Je
to:aaoj--s.. De leideJis habben de LenS-jcngèns p:rthouslast g.Jaakt zidt ln te sDannoJr vocr
ae Gienjgrng.TdÍprr art ÀUóus:.aml níet, rnaqg haalc ln] ceef dzze jc,ng'-ns èe vijfi het
rotto van d" alcttà en help try v^J.Jrl$tn? flnancieel. U zelf IrBakt rlan kans cp roote 

-prlj ze:r. Uit-raard zL)n er hlj da barsni*edcers en blj het he-stuur genc.eg lotci te kcF

;ren. 
- Xtets let u àrs csn Ceze aktie r.rnr u.i Ce v"r-,lliglng (is todr c}ck van u) te dcr:t

slago:r -J.r hr- ! !
Zlji er'liptrs-:r Cie loten i{i11-*r ye!,.óen, stel u dan in verblnSllnq met het tÉstIu 'lt vréI
rref het meeèt jer:gdtge IlC. rran hFb^stuur. De€Fie die weet r.rld hier Se.Ccreld rr'rordtr' dingtt
ree nàar .-:r nllji, Àen +raanJebon. Deze rrnrrrlebon naar vrtje ker:s is br j. nhr'. PennLnÈ r .

r.Et bijbetali'ng ían f 5r- ln te wisseleà 'tegen één lotenvel Grote Cftrbaktiej :-
u zflCiràt. iÉets ls Érs re do1 crn dè alctÍe te doen slagen. Helot ril vee:r1gdng Càn helnt
u,, verrenigÉng u. Heus er is ncgt vael te C.c-tr b1j Lenq. Ean ieCer, kooo-rs zorel als r.er:'
kcgrers, vrursen wij veèI succes en ,..... afvast heda*t.

!J
D

'alhcPsiEri,n{G R
rl

schijf, Gerard .9rr

Zaterdàgodrten i
zateïda.lmlddag :
Slulten -:

; - .: ,.; .- ,.., ,,. - .
zcndagrdr tend , . :
Zondac-piCciag :

Sluiten i,..r .,.i

trE,loaieclla-rn1-:ree.

Herman lenting, Jàn líeins. -

Àl]Ia Scllout€Jl; Jos" KouqlerÈnven, Cor Peeté-rs.
iílesje en Leo !{c1enaar. i':t" 'i

Tlnus Zilftrout, Cgr. H7r.rrenbrcu{ess.
Laura van D5.jk, Suzanne otte, nl-J< ttsdr, lad
Steen, slmne KeetÍran (keuken ?) ,
Àn ei Char1es.' ..-:: -;-- ------.-

An v.d.

- ÍIcevinnurm ?
- Alle-:r vragen we cns af of uJe mrt Ce naam, van, Ceze rubrlek ooit nog vele-ns in ee "k1utF

blatlen' van het Binna-rihof worden verm:Icl.
-4-



- D: sugg-5ties : Ero-tjes., Etoticnditelt-r, Fl'Sftion^rltjes o:r loEtjes I§'/eIEn nlet dmr
de sdreir::'selektie van de reiaktie.

- ; ;ri;;L-irr*ei"g k * rr* de r--daktie zerE zodat de lichtalcxlhollsche versnaperlng
gehlrl<ig od< ln ons mldden b[jft

- iot Ce orde van de r3ag dan.
- ReddctionéLe rP-...;.....Ë O*.r nu over tot rle orrle van de dag'

- S.:r voorlqig. Drograllua vcor het LBIS ond=-r 22 )aax" ts gereecl '
- Tr:kt u ev-.-ri-ór agen.la cÍn de volg-;fg aantretd<elijke wedstrijden te noterens

27/IO ÍEl{S - FeYe:rmn1 landeUjk
IO,/II LEIS - S\ru landelijk
24,/1I LBIS.- Excelqiori landelijk

,I

-,t Dini End.Ilch cp r1e tribun- bij vEo nadet ]darco van I:!3ICen er 6-\/è.-n veor tljd 5-? ven

had ganaakt.
- 'rschiet cD LEíS, we zijn ze-s ganencl" .
- En Dinits wil lÍas wet.
- o\Íer l4arco.van DelCan ges»rr-:ken : hlj schljnt cia honc van '!n, cle !lè.-ense ccg Íet grcPj-

p..lrfun=" zuflerr r.le "aàr 
à:-gger, zn erg te missèJ r.rn cl'- traiïdngsallcfrd'-rri dat hij t'ez*t=

roos ee helq.,qrrcnc IIEI all-sn het rleÍIl?ja van het lre-est door de kantine loq:t.
- OveriEens, *rà n fe=r, haC een aantal sulgesties on deze ruhrietr nog sr»lger te 

-make-n.
- ÀLbó fraà aan de Ëm{S-revue nooit neer-in hulskare-rs fi}:t meer dan vljftlg stoelen qe-

.fen in hat vl-.-rde van e-en ,oe"rriq," ,r"-rr- '- H^:ik Iícon--nbo:orrveÍ v--dcaarde dàt zijn herontn:
tare iníIoed zou zijn dat de nederl'aaÍ niet hogos 9al1 2-o zou onlcnc-n '

- Je kan zi-Jt dat Hc;rk il kontaEEffi oosterse wijshetC is €lE\.r'-est. Het vierda rr=r1oor'
ret 2-0.

- We $raarschr$ren u néni even, ma€r Paul Sctrulte-n sd:ijnt aanstaande zaté-rdag in het Kr'C-

progrEulrna liints te l:ewonCeren te zijn.
- n"frl a'. zit een lmcn-r qr.
- Val<antieggpeten onwangt u van Piet de Pafter ul.t Canada'

LElilS doet rt over de heLe llnie
LE\S heleefde eo-n schitterend -.retl:af"v:ekeinde. H?t bec'on all'.Jnaaf zatP-rdag al. ÀI s'€el-
eu a. tafri=r tp-gen Scheveningen. In een lït3é.-r snarnende Cà go.-è wedsËijd r'mnnà-n Ce -dls:
à*i* "* r,eolvan pijn u, ívoot"r F, set 3-0 amr drle Coellrunten van.!É.:r.van e End-+qts
(wÀlk wet-:, we niet..... 't za7 ztn hroer ue1 '..rezen). oc hetzeLfda tljdstin vond de uit-
rLa"àjà "À Zata:dagr I reg,-5 het stad<e I'lulnoord Dlaats. zatp:Cag I verraste vrien$. e-1"

vij anrl Éoor, na ean É0 actrGr.g i:ancl, rnat 3-1 te winnè:r en zodo'-nde een eerste sta? Uit -heteí te eo.-", rvaarir h?t teo-l< -,-e v:rker-rr. De doel?unten werCe:r q-:naakt Ccor llolnls Sandà:s,
Richarcl So.ÈrUa -,-n RictrarC. DloknoeL. Nu rpaar hq)-i dat C,eze orijma or=statie zfjn.tlenolg
kri jgE in da tÀuisraredstri jC ts5'1l I'Iarine. . .. .. .
Zon$g kree? ,le succas-sóry eÀ vervolg. H?t tl,F-ede trad àan tea-eir ro<nfry. IÏl3r t r-Be cloel-
pung-j van dscar v.d. rear iwaarran Ce uu.e.Je van een b.djzonder"- schcmheld tras) o-n eo-rr '
n f*t rreldcelpurrt" van i {outer F. w=d het uitej-nr,'e1ijk 3-0 zoCat het tt,eeè Èove-n1n nrxï
steeCs nrira rÍl:e cioet.
En den fiet eerste. iJa de 6-0 wen^rirrnJlg van vorise week teoen OILv?o war=-n rte v:Iandt-
ti-nEen voor & tc[E]er uit tegen \mo hoc$ Ei"sDannPjl.
nn ionCaE t, rn:t é p na debter--nde Purcey ii.-l«nan, rnLèe-d aan Ce velalachtlngen door ret
6-2 te w-innen en zodo'-nCe in <le kon van het kLass'jt'jt teredtt te kcren'

Het bÉ4on alloJpaal- ln cle z--sde Rinuut to3n de gcr-d s.elende Patrid< v.d. Zr^ran Ton rs-Gra-

v:rdijÉ berlienC:e. Het sclnL lran Ton wgrd in pÉrste Lnstantie gd<eerà'Ccor de k-eeper, near
de afàrCe llarco van De1den kon ln de r.i:ounC sir:r:el- I-0 aant'-J<è-nc-n. ;{3t vDortvar'.-nC.e be-
gin, r^raarin LB{s het qpel .rlicEeerrí" cluurde edrter rpaar ec:r' l«,,rartler. Ilaarna lsnrn vEo in
de wedstrij<l. fn cle kaart geslEeLd Coor s.lordiq sref in Ce adrtedroeCe kon tEiO de clrul<

steeds-rieei oFv.eren en clif Ël(oce in è 2te minuut ot Ce ÍIilijlsnake-r. qen ul'stun§t.tgl 
.

vanal zo'n 25 neter verd.een in de kruising. Ir: t'rvarrig" leide-rrde scheidsrechter lrra(}lt:
\Elo zelfs cD voor"snrong. rltij' n6n jn de 43e minuut vast een vcnrsdlÖt on wat 3é-I *lcrnas
later o?, ee iriaOag in-Ein&DvÈi d:ed en }cenCe- \EltD na een oris inszi'.-rrs volstrPAt col^I'gcte
sliding. in het str.afsci:c5g-Jriecr. -_en rF_nalw tf,e. i4arEj n v.rl, Lans was karrslcCs tego-n ce
stafsËhcp in ,'cad:awufrakking'f . Tei'rrdj 1 net ..'U:ff..:< zictr al ridrtinl kantine lEgaf
soorCe. pàtr.id< v,<1. Zwó het ;e[icht helangrijkste. chekx.rnt van Ce vredstrljd. Hij 'haa-].Ce

\ran 30 ÍrEter vo-r,Joestè.-nC uit --n bÈ.raalde o Caa:ate-e VEID eei.I m-ntafe klan uitr!e1':tt1, de

-5-



É 6r"rtló na rust. kon I4l1 vap ]tijn (na rust cp de ltrk-:fIank) in een orrrverzictrtel i jke

;iilà; A +Z o9 tret socr-lorA aótel<eren. vijÍ mtnut-:r laL^r was het weer Leo van Rl jn
die vanaf Ce liÍlkerkant een sd,lttererèe \roorzet losIÍet die de. lnkcnende- ,Fred Sna snei-
hard w'ist te vBlzllt et:.Jl. IIet verzet, van \.EIf r'as nu edlt g'*hrok'en'

fi--n nd.nut:n voor tijd zette llarco vàn Oufg.-I, goed door, arspee-lrle.de.keerr-rr e-n zo. r§C"
vcor zljn elfd: (l) éeizo":rCoelpunt. Evell r.roor heÈ elndsicmaaf hpaalde de rroQr l-eo van

Ittjn inóevall-en J\nCr5 Kul5er neË een "itoe:iianiaansè" kaal wan 3C ÍÍ}:ter de 'ainCstand cm .'
2-6.

Je ziet Íet de lieek h3t ze}ftrErtlotMen Eroei,5:r. LEIiE vIojkt hard 'l1 heeft nu af en tr:e orrl<

e.ls het qeluk aan haar kant. Dat resdaee.I.E ln attlactief, aanvall':rë rrcr-L.l]ël-L Cat het -

'àrrtct jifm-neet han wàarC. ts. Het kan dan'ooh .niet anCers. dan Cat h'-t. LENS-Ieficen zaL

gÀ-g-.;r*. vle rropen dat het nstor1n&rren" van het rÍt[s-ilrb]t-J< tot ÍeJo1g heeft. . .

opstellillq Lsrls.
(heI
adrtàr
midde-n
voor

- : Ilaitln v.d. Lans'' ,: Purcy .IFirkrnan, ArrD OvergaàLrr, 'Èatrid< v.C. Zrvan ryI FrDnald loglsdt
: nredspé''(tiaiÉ r'coye.nga)'r'Ton I s4rarr=ndi jk en Ítreo Di-kstfa
: Ëp van Rijnr - (lÍdré Kul:Er) r !{arq) van felc':r en Íroh',rt P{)nlllgs ',1

&rde klasse 3.UitsLagen

oIlveo
ï,Jipi:olcler
w6-.. .-

- D.{)-,
- S drev^JiirgeJl
- Pcstórlven .'

'0-2.
3-1
Z-J

Delfia
FI(rIEO
\.m0

- IïO.J( v. Hollancl
- q)9
- LB,{S '. .

3-0
3-3
2-6

TI^IICOUN u\ïïcoFN urrcol€l r}II@FN pnr@FN I}ÏIOTN UI,,IICOR'I

Tedmisch ooördinator m.e.v.r,t.. (net :.;r.wij .rdilre tEEk Ínschrljv,ry) JcrÏ.rn v.rI.'Luhhrj
zat zldrtlaar g-l1.ietencl cgr cle triJ:r:ne bij :ijn oudg ver.iigtnc vmo. Hij beoonl-]tè
ool< CÈ s-.Delars van het eerste vtearr/@r uiteraard onze dark.
Volg.-n<le- we-ek nubllcerejt we 9l'lze .Sellste lr:-ssenstanrl.

IEIIqCFN t U,ïI@It{ U|IIOOB}I tnTJOFN U}IIOIN TI.{TOEiI' INIMFÈ{

Uitslagen zondag 27 s-:rtenber 19S7.

, .rl .'i: -

ss§s_sssssssssssssssssssssssssss -
sr"i: '', - ,S: S@{IORBI ZCI{DHJD-S
bsssssss§ssssssssssssssssssssss

Velo'Il,t
r',nts z .'

I,EqS 3
IJÏÍS ,4
i4ltr( 3
r,uts e
Sep 2
LE§IS S

ProcrratiÉ

2:6'
3-0
r-3
0-2
0-5
1-r3
4-0
2-4

I;ENS 1
R;KIÀ."V.V. 2
I{ilhelmrs
irostèuiven 2-,
ra{s 5
R.r(.A.V.V. 7
:IENS7,:.,
Pcstalia 2

Zondag 4 cktober 1937.- -t .

l4.OO riur,ins'S.f _ c.D.S. 1, . , Vïr : ,r.G.rvisser . _.,

r0.3Ö uii r4rilhetmË 2... . :- r,EI-Is 2 '.". ' 'lr-' J.I'I. Fl.jsdan
12-00 'uur R.K.À.v.v. 4: -imgs: '' 'l'r' - ' J'rÍ' (;u"-rnira
10.30 uur.- SrconrÍjk 2 

- -fm|S4l' ''=': ' rL H.G.I'I. Ccrrneliss
II.O0 rrui, i,m{§ 5 - - Vrecren}: rdr ll \f2. ." " F.Ott^-rÉfrior
12.00 .uur Gcna 4 '-' - luss 6 ' ' : '. a.Jchangier "

i3.0d Jui rarrÉ'z - 3.8.c. 3 \t2 ' J.t'l. t{colnen
I0.Oa. rilr Tonegirlo , ... - * 1, . . H.!- -treïheijen

oEtelllnq--n :'r.ENS,S alq be]€nd afsdrrijve-n trl j I''I.(otl,,?nhcrar_T.T :r,EtS 6 al.s bekend afsdrrljw-n hlj G.DltyvestetÍI

.-6-

to29
, 1094 

". 2aL3
2058

. 2t42
, 2tL5

2I3r)
2L56-

299855
0rb9I-r7943

I



IENS 7
LEÀIS 3

;{ilhelnus
.RiKrA.V.V.
SSoonoijk
Gona
Tonegido

als
als

bekentl afsdrri jl,'.*r bij H. Plr:relzuaan
bekend afsctrrijven bij L.veddjk

trYestvlieàreg LelCsdendern
.., . 'Ileuv:Ivr-g Leidsdt'ldan

Escaqt I
3er..trsteinl-aan
Iirdelaan Voor.*rrrg

ct742-'1t34
4549'72

365595.
2772L5
662534
67',\21L
fi6qr.95

SóelCsr.-dr!'-r: LSIS 3

Scheidsredlter: IENS. 4
Sclreiclsrechtèrr'IjEtíS 5

Terreinen

schaà.rvr nrcgraltma.

T2,
L2.
II.

uur
lnlr
uur

0)
00
DD

D.$i.o.3 -IEI{S3
D.rv.o.4 -Lm\IS4
!{esterkvrartler 2 - LE'IS 8
Vía-stP-rl$rartier 4 - IEi{S 6
I'Iesterl«,vartler 5 - LB'IS 5

12.00 uur
f4.00 uw,
Proqramna Woensc-traq 7 oktober 1937.

20.00 uur LFI{S I - Haats sterren:Jftal'
PrcErreÍÍma zonílag II ol<tóer l9ai7.

14.00
12.00
12.3C
I3.0C
L2.O0
13.00
12. C0
II. OC

UUT I,,EiIS I
uur LstrS 2
uur vlos 3
uur !!í{5 q

uur FuLl sr^reeC 4-
uuI. Lm{s 6
uur TonegiCo 5

-ur LExrIS t)

9.H.r-,, I
D.H.L. 2
LH{S 3
Fu].l srreed. 2
LMIS 5
D.V.C. 2
I,E.IS 7
c.s.c. 2

(vrisrdsdr.)
(vrl.rrcsdr.)
(vrienc1sdr.)

Tonsoorders seizen I9B7-I930.

II doslFunten
Ií) doel$mt-x
9 delpuntdn
7 doalpunte-n
7 dcElpuht^i

14.v.IE]èn
À.Kuijr+'s
È.oisse1do42
C.S5v=Istra
H. Dert-Jls

I)
e)
s)
ql
s)

(I.,ENS

(LÉ{S
(LÉ{s
(r,E"{s
(r,B'ls

zzz7,zzzz7,zzzzzzzzzzz
zZ
; ZèÀLVOEISITL z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

I,E§S 4
lcnba-rs 3

C'.dd< t
Ouid< 2

Uitslagen qrFf*.

- .lloreno 2
. I,BíS 2
- I,BIS I
- IENS 3
- r.,E{S 5

PrcgrarÍÍl.l I-10-1987 Vm r5-r0 1907.

ilrnd:rrias r-r4-1137.

3-5
r-3
r-i
1-0
1-5K.S.D. 2

20.2C uur LEIIS 3

21,00 uur LBIS 4

2I.4C uur LENS 5

22.20 ulr LB{S 6

7 novenÈer cocktail+oerncoi.
uËr.-r,sa.s 7-10-1937.

22.Li ,vtr F.V. Snc''J<ie 6 - LENS 3

Doncl-daet B-]C-1937.

22.20 wx D.V.J. t - LENS I
ueandag 12-r1l- 1987.

- o.s.c. 2

- o.s.c. 3

- o.s.c. 4
- o.s.c. 7

DuinLatrl
t)uinlaan
Dulnlaan
Drinlaan

Transvaal

Dulnlaan

Ov--rhosctt

-'t-
21.00 uur frrarPions 2 - LENS 2



rbnderdaq I5-m-1937'.

1r.00 uur RÀ\8,
19.40 udr,RAVA

-'l.i':'-
q, zadrrag'I7
Nadere bÍj zonderheden volgen.

7 nov.rrÈbr CocktalHloerrnoi.

4 t -r,mrls 4 ,: ','"n,1p1aan
6 - LgrIS 3 , ,.-.-.- .; ,. .Iujjtlaan

cktcÈer is er v. eeii Cen grandioc.s

-,.,i .,,.-).. .r. .i,

i-. i

zaahrcburaltnemooi. vcor IENS I

i....- : '.-, - ] ;! .t.

in ijolnÉss.

tlP-né l(eus.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,ï\zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
v 7.-
I l,anqs C" snorten van c1e Z,'í. laddc: :,! " ' L i;
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzz .,

.:'

Uitslaqen ZatPxdaq 26 s--pt^Jrber 1937.

Dulnoord - IENS I-3
's-Gravo:r. SV 5 - IJIIS 2 C-0
ts{ravosr. SV 7 - LEIS 3 b2
ÀmarDe-+4 -LÍXiS4 . " 5-?

I@.:"i,.-
14.30 u'Jr LE{S - v.v" luarine (I)
i2"01 uur LEIÍS 2 - Serp,,^Ltius 5 (2) '

11.30 rilï IaiS 3 -'r,,v" .'4aÍire (3)
12.30 urr Lm{S 4 - lJmtdor-r 5 (3)

VerzareJ.ti j den 
"

LEI,IS I i3. 15 uur
L[vS 2 II.0C urlï

.i "

.L
H
I.I

,'r. H@ven - ..

.".lerlies-.a.am ,.

.1,r. -:-'..

oco/003
0q9/04e

,o\7/t24
D23/L59''

I,EiIS 3
I,BIS 4

H"!Íijs
D.Hof-sÈeCe
}I.N.
N.[I,

. ...9.,31 u-ur ..'- '11;30 uur :

De cpstellinqJ t cÍ)r L..irs L pn 2 'doLdt dmr da t-rainer te-k-srè 9t':naakt.
àÈeLlen voor IF-ns I --n 2 ra":c.rr Vrijdagawnd 19.00 uur hij Peter l{eefouÈ tel. 936337 kan-
tmr 42CS4t of bi'i J. Ha? 1e1.. 6796C? kan.*,ror'7g L2I1. - . .. , , . ' 

r,t.
Ogstelling LEiIS 3. s J.Kclmo:I}rov2n, !4.S,Da Zx, i.S.,a,' P ,I\x ?)<r.'3.v.d. :lersJ, J.nr:rcsslcrot,

R.SanCeL-s, U. Er,=-uleï, !'.Klaasso:r, T, tr4erghart, E.!'Iu1der, :l.Itis 2x.

Íutel.ten \roor LE'IS 3 Vr:ijdaqa\ro!:d voc.!ï 19.00 uur b1j 'f .Ibu,ren?rovFx tel. 291991.

OpstellinE LENS 4 ; C.LLffr,an, R.Pi-J-o!r, H,.ï(.u9Íc-rlÏlc'varr l{.Fris 2x, D.v.Esso-n, L.Uante1, ..

D. de tdlli-i. c. Kufrlrer, S "Ypir,{a, 
-l/E. Sta1iflle4..r, i(.v.rl. Stee, I'l.K:us,

i4"Sfa 2ï, P.Lx ?x" . .. ..'

Àfbelfen voor IjSIS 4 wijCa?a\rcrrc] tmr 19"01 -uur lii R. Pi].on tle.'935ÍïBB.
ProlraJTma zatercaqf ID ol<to]--':r: i937. ; ;' ' '

14.3C uur S"V.G.yl."
12.45 uur Duinoord 4
12"45 uur I s-Gravr*lzarrle
I3.C0 uur Sev II
Duinoonl 1 LE[{S (

- LENS

- USNS 2
- IBIS 3

- IENS 4

- con/oor
-009/q46
0L'1/L22
n8/r57

.. , -r .l
.,, :
deze tot stand l«pe.Ën geeft n. i., aan

1-3.

::e e--rstè ov=rwir:niirg - van L-JS .=Il.'m.n. de wijze waaroyr
dai: onze _oloeg cle kom.-nCe wÉl<,.rr 'r:aselnlaLi€Í gpecre résuLtatgn kan qaan lp-?ral-en. ,
ondanks:een F0. adrterstand,'ir: LerrS ge--n rrt:nent in pgrriek gc-raakt en uit c-en. E)rne-r van
llranco llrl-È-ssan scorde het "-:rfar-tt terrifle" D^:uis SarTC.ers <!e- crelijl«neker.' '

Na Ce thee h.-d IÉnS all"e r:,cl::ro,n van zich af gecooid e-n hp€fÈ rlriroprd SFrl..kelrs rrF-er ge-
had. .RióaÍd "Sooq>pÍ.e" Soeba:ta wist rn:t een Cav..-renrle knal vanaf ca., 2D nr-;Èe: <ie stand.
oP 2-I in ons voor.cleel te hr."xlg.r. Kort. daaron sccor1le- de kort. daarvóil ingevh.Llen lliàarrl
BLok-, oe1 e-i prina goal r'rat de stanC q) 3-I hradlt. LenS heeft qetcnnd dat dankzij eeir
goede instelllllg cb purterr j«nnen vrorde:r tr.rpachtiEd. À.s. Zato-rd-aqÍ dient rJeze lijn te
worden doorgetmkkélt in <le iàuiswedstrijcl ,-"iegen r.íarfuler mËlar vre zljn de wedstrijd teg.i
Naal&rijk ncg ntet v?::get--n ! Edrter, di ée::ste thulsoven rl-nnlng r.Det be.àaald kunnen wor
4-n; Het is aan jullie. 

I

l

-B-



De sp.-lers die voor Ce es:ste ovenrinninq heLfen aazorcC rv. ar-Jt s Frerl CoEtmje, "I(arrel

Jansà.r, Ron v. Cq-fleveen, nolf v.d. Tórn, nC Sdrout^Í, Peter"Itol, Fr'-d Lanel, Pb: --

trid( I,ronk, Dranco Dxiess-en, RidlaIÍl SGriarta, Dennis Sanrlers, RiÓard 3lolooel ^j
FYans Paull, alcÍeds " invaller" grensredtter Herk GàeI Sr.

rneCstrijd werd het weer tluidetijk Càt, na bljna lx31 ÍÍ'inuten on de s':eelhelft van 's-Grav.
S.V., hèt ortlcree-kt aan een koeLe afrinker. l--e i.n'zet van het hele: eIftal was SKre*d, maar'
het spelletje draait nu een-,ffi-6m Coelnunt-n" Volge;fa week tqlen S-.-nr:ar èltlus ver
wacfrC i:< weàr dezelfde rnzat è:r hcnn Cat nu de "sloff er eens beter oru,rergaat zodàt r're

na .aflocp kunnen zeggen...... en w1e ls c]= ra:lge:rCa.
J.H.

Ignar DP-en 4 - I;ENS 4 (za) 5-2

Dit'is'èen uitslag lre
redrter j) E-:r <iirect

ar uef !íat vraa§tdteirs bíjqezei- P.unn'c:r r.,nrrlen ('-uo:ra1s blj Ce sdreiCs-
a1 goed sfielenà LIT{S 4 orende al vrrF-.J in de .,rerlstrijd de score nà

het vmrtreffBlijke sr=I van Rerré i(eus. t{a dit Ccehunt nroheerde LBIS 4 d'- vreCstrijd
naar zljn hand te zetten. H"leas lul',te dil niet helernaal. tJTEr,)een l:leef dquk uitaefr
n*r cp Ce Ls{svordediging wat r.esul-teerríe in 1-I. .. ,! . .l
Toch bl_eef LEtitrS 4 med houd^:r nnar had de ne-dr stéecls teg-n de verdedlgingsr,r,Iur van
Ànar Dee! te stuitFr.. la]-]:oze sdroten op heJ C.cel van Àl{ar rle.;r werd-r fcroi de vo-rcledi-, -
ging ven lrrar'DeeD gel:lokkeerd. Het zat i,E{S 4 niet lre;raaLd nee. Do|rdat LIIIIS 4 steeC,s ..
rEar. r,Jeer aanvieil ,!:egon nrat Seen te orunterei. ua wat r:orraeug verEedlg,en van IslS 4

kon rl.rnar D--., hÍewan Drofiteren hetgeen leidde tot 2-L. b hilarltcit bij IENS 4 was
toen groot, nen dadrt dat het doelpunt van .l,ner r)e-,.o via het zijnet ria5 Inggqhoten, maar
è sclreidsrechter dacht daar, anC:r's orrer. (over d9 arbitragie bij f.mar leen 

-vlas, 
rcn bij

Ln'{S aI' ingel-icht) . Àmar l'Ee-| bleef kcrn--n, teïwijl LmJS 4 ncÉÍ stond na te d'-nk'-n ovèJ
clat §+eade tegeà Cr.eflrnt wat c'oc)r de sctreiCsredrter Ë!3'-íàgÈJ<eurd vlas.
È dirnc, ogl íle T.,EisverCedlgirg ',.rer{l rgroter en vooidat LEilS4 het besefte k'J<en vle te(len een
3-r adite'rs t rnC, aan. illerlooi t{era r,Ess 4 rreer wal<ker gesdrud à mn'hec..on wéeb te rrcet-
baLl-en. 'i,len Xreeg de kansen vlel maar het kleine heetje ge}:k onU.lral< bij LEIS 4.
Tge yocht. LEiS .1 dcor Élr na een wcortreffelijke cI Í'aat bedienCe voorzet lran cb redlter
spits(najri1;vanaezespits,isc.DtevragàJIbijder-dacEie)k-onPenÉKeus3.2satren.
r'ra .ert ,ecàf-;ru."t r,uerC C!, rectrteËpits .ró rm,IS-a ncrl tl^ree ke'-r ond.-nri.tgehaaLc dcor de
keep.-r van ?urnr »een, rnaer dit wàs zr:genaalrd niet gezi.-n dchr de sc+-reié.,srectrter j ' '

tgts=4 vras hi?rtoer zidrUcaai aanges 1a3t-:1, hetgeen leiclde tot e'll 5-2 eindui.tslaq. : ' . '

;l,lij rest.nó'ne:ré l(drrs'r Jos I(ou'rientrovFj ol ,i.hro $ra te badankè-n \ioor het zidl b'.-sdllk'
]:aar ste-I1ó vaor ËE}ïS 4. Lateh w? gaw{ dez-- rqedstrajd p-n Ce scheiAsredrter vergateq ex
er zdterCag Eer,ioon weer.vc-er In0t tr-g"n aan graan '.3-1

I ' RoI:.
. Discussie over clit vercLaq is uitgfFJloter :P.S. 1

P.S.2
DC ?

.. P.S" I galclt a11een

.- 76;. E6frii- peter????"
vcor soeler-s (za) LSiS 4,

\ .., , ,ji '1 .'. .',

JJJJ.]JJJJ.'IJJJ'IJJJJiI.iI,JJJ,JJJJ
J- vn r h"t Jeucdfront 'rJ "*;:^,",":.'ï.-":Y*-""- . J
JJJJJJ.J.JJJJJJJJJJ.JJJ.I,JJJ ;

rll-cÍefiEen kontakt terScyr: Paul v.C. S
-- .rl -lr - .'r., 'TeLefocn: 

9

r":ec.stri j &-"rzxÍramÍL'r L-f-c-j"ri rl*".

teen, . Chonirstraat 103, 2551 5V l-}fn tlaag
71154 (b.g.g. 97!574, ?eter Perrelm)

KontakFersocn: rPàuI 
'2. di steàh, rel:. 970154 (h.g.(ï . 97L6'14, Pet^: Penelm)

'ii ï
+-\fb:t-l-Jl voor. C.: wedst{ijC-lr hlj paul v.í'1. Sté_-J wrr vrijdaqarronrl 11.00 uur. In uit?rste
nocd ncij oD zàterdaEr .rorge11 op LE{S bij, iernanrl van C.e jeugdkcnnf,ssie telefoon: 661314. Vocr
avotlC-vEdstrijden !et. 97115!i.. . ,

z 3-ro-t9D7 I/eId SóaiC.srechLer SefilenkcÍIEt J,erS
. ï{.v,P.onqPn- 12.30 uur

13. 15
9.45

r0.45
9. 45
B.3l

332
365
?2í)

482
4A5
57r

r4'.0c
14. CO
II. OO
r? nn
r0. 31
9.3'

uur
uur
uur
uur
uur
uur

-9-

Tone-gic'o r11

LE{S A2 i

Quid BI
Ji\C B}
LE.IS Cl
I'raalàdjk C2

'LAIS À1
- H:V 

^l 
V2 of 3 : F.NaE[-333-

- f,ms sf Sarrorninl. m'rln L.Tett^-rcr-47l-
- LEIiS 32 3uurtr{e9 H.'49hI-410-
- Devjo Cl VI K.v.d. i1i-P.-322-

- LENS C2 Hoge llcnr=n ?

uur
uur
uur
uur
uur



zondaq 4-ID-r9e7 (\ImnrF-ds trl jd L6IS,- (D§)

(w) t2lC0 :lnrr IEt{§ 3}- ' :- r$S tsI VI

:4aerdaq 5-I0-I987 (zie ko11g)

m{S CI 3

.- Haagse frjeugql . :

- Haaqs s terrenelftal

- -t'J -

Àtu .A,Prlns II.15 uul. ,

18.30 utit:r9i0C. uui d-JrDnstratiètraÍnilg cn LryrS iret C-§eleJ<tie"

VJcEnsdaq 7-L1-1987. ( ter info - kolit kijke-n)

IS.3C urrIENS')l
20.00 liw tEiiS 

jzonilag t
3ii zonde*teden

: gaam: oud-Js IÍet v9rvoè-r voor LenS aI, DI en C2.
,,.ï. iie kc1ry' actrtdrln .Ceze L--nsro-vr:ei' Iéiders -lt . trài-ners

- oPgtelling'n: '. '' ., '- = 
" . :

LB6 À1, 12 en fI ! wordFr dcnr de trainers lie[end ge-rnaakt' '

í'-
graag aardeelt voor Ce kqry,ov= ,

Lmils 82. : 
- als vrri.ge' rleeJi, zonC"-r i{aurie glierslne

"' asc{L ae" r,anqz7'':' Frans irrà'àuis net Ra'mèes de v'lit.als vordge weel< zqrier Pi

LE.{S'.Cz i 'als vórtge wèek lrt:t Àrmi-ndD Ca. F-*n:eira e]] I?cb':E v'<L' Bu:'r7'

imis r.r. . - sdÍdvéning^-n A1;.; ,,-: '-"

,la nensen u lea-st het qoed, IpJS Al Ëeeft í Èíin'Aerde ovè-r.ldímlnq Èetraald. teq.eri 
-Sdle.'re-

ningà en st-aat m.fienteel qn ile tr{eecg oJaa.ts. Schevenilg--n ean. r":}ct-..a rvaar_ je-- gced urcr rnel
o-ài=un, bg,-on qoed en haC de 

-eeÉte 
h'etft tret rr,mr h=t ?q.J5-n.:Or. een gelulkliJe wlj ze

"aoA. rlri; 
ín é faatste 5 minutè-n van de èerste helft. ïn Ce rust Íïnes_teÍr vrij het ge-

s*reia ví-rco v.Rijn àan hcro:t wat bij r?: reeste srrelers aanleiding Íaf tot.een hetére

"Ëil.,".-:rtiíi iii-íàt""irijLïiàiL. ií rle treede helft zas je duidíijk cati'dj.beler
sDeefden d ió k>n lr-o err i,Iourbr lane;s è lijn hor:n 5'Jtieten, 

'er.vr:rd edrt vrrrr ltevcdt-
Én t*:-rrpót e.t Crk, e3 À zLe je'ëàt sc*réveningen-.: dulcielijk Ce laf'r van kreeS ':r
erg vies begon te s.Zrei.en, .Je kon niet echt zeggen ilat wlj i!o- scheiCs_rectrter ree haCd'-n

"Ër 
j". juíniÈr eut *fj er nie-t nr: r s.raakt tràdaen r^rant- tn zo'n 'pedstrijd nnet' je pr.ohe-

r=n. ei- 2oveeI'ncqeLijk in te IT -rrr-n. 
'Dan het ]aatste wat iJ< vrcu ze«g..rr is Cat ne[rens À1 - '-

rori. i.li Fausto.,e."j Huíur t "dartó 
dat hlj. Iiij'c,ns oo de hanl< z€(t. klasse joh. '.ro]c'ride vlee..k

P.S. Jaco TifiÍennans sdrrljft h?t \Dlgende versLag.

FIon in een redelljke r+:dstrijd val-) \rcS C2. Dit vras een hJrcnrlijke tegenstarËer, dle ln rle
vier -roorafgaande err;etltisr--clstri jCen od< fIhP. gesoorC. hac1, -.4 ongesl4,'':r was gc-ble-
ven. IIc.)evrel CI wlst dàt het Secngde ikel, harlndefing, bereikt 1fas, werd er todr'hartl ge-
werkt, maaï de hele echte srgerctrncextratle ontbrak. '.-'. ". .

Uit ee-n ?ractttige voorzet ven lvan ciLliot sccorde l{iels Sdruurnnn IrEt een kradrtige. kcgr-
stoot. iIa rust was --erst \ICS r,lit sted<er, rnaar Sadra GlauCemans maat(te ult edii strafsdrop
keurig 2-D, waaina hij cr,k vcDr 3-D zorgCe. I.7at q-JcJTrEt irr het _p-drtewerdediginc-tsblok '

gaf VCS de kans tegèn te sd)ra-n. Zànc1er npnsterEG)rg nan-;n .rre,afsdteitl van !-ouLe 5, m?t
Ce toctr w:} dui<leIijke ci j fer:s van 10 uit 5, 48 veor en 2 teEtel.
rdaandagavond rrerd tóg^-n Löo c2 qesoeeLd, een plcF-q die het nrilrla doet il *n11é 3.:.".1
6p e--n goaj bespeelhear; vbLd nan /tr e:n I-.C \roorc?mng. IerS verd.-CiOCe sledlt uiti PJt teq
st:nCers op het "niew.re nivo" straffen.zoiets onmiddelLtjk af. 17Ía '-en strafsdloD meakt?

-ói-r-rs-;.ö'; 1rot guri3L,tr" fet2e herft ltet'cr q-mieu.r Zlen cat ÍlE Dkleg in staaC'Ís het
tery.D cÍrhoo,.l te óoió. Er r,r--rrl kort g"Í:ekt en síe1 Ceonhlneerd, rÍEt als Lo§Íis-dl _'-n leuk
gevotg ee wlnnenrle tro-ffer, rret lirr<s, van JÍm snaans. Een l'Jdce-re tnd§trljd, qoerl om aan

. IIEer te€--nstand te wennJ. ;. ': _.r. ... ..-,...." ....,-..,1: -' i ',.-. -r;::... h Cé. níewe ;oule ffitt teÉ ójvaar 
'uiroiàf te lccar."i--van lfiy.,rrlcl-. -r, 1':r Ilmrn '-n't)eUjo." ;

Dat íórclt dus- e-esr interre.-ssant hegi.n aenstaanCe ze.terdag, tF-gen het Vcr)rhul:gse l')evjo.
rrD: stafrt



Qruld< Stens 53 . I,EIS 82 2-13: I9-9-I9Ír7.

Na een lolartier wadlten konden we qaan voetlallen te-g'^x een lrÍ<otnleet tèan'maar Cat we-:d

rijcens de wedstrijd c[EÍe1ost. In de eerste heLft i,rJé'j I0 doelnuntè-n gesoord door

"".Íallrl ce v. lloort 1n da bu'-ede Ídn, stefan v. d. Berg i-n de 5e rnin. I'.eIIEo r,'ïydett,an in de Ile
min, Stefan v.d. Ilerq 1nè 13 mln' .""íisctra v. Grom^.rlarr"q in Ce 15 mln,-l[aik,Jagesar in
de20 Ídll, r.Tchnny lhnsvelcl in rde 25 mln, !,1aurle vilïoort, in è 30.nln. en 34 mln, ilisdta

v..CÍoonenhEg in Ce 36 .rÉn;, ïn Ce tvJeedg helft gtnq-het \rat sledtter er werlen 3 Coel-
nun ílsdra v. gfroneolUrg tnde rZ. en 20 min. Re:no: '@Ce:ran ln de 22 nirt.
Ook Coelnmt-J.

t^-n g-Jcoori door I
Q._Ste?t r6@orrle 2'

' v;Naik.

wz- S1/}I : 1-3. -

I{eCstrtidnrrgrersna FE-F-'junioren.

xciita.t r"i'sccor: 'Part v.<1. s
.,.I

t "" t"fi 971154. (b.iÍ.g, g"1.L574,.Peter P'.-rrelm)'
I

Ifbelle:r vmr de wedstrÍjden bij PauI v.d. ste-J rnor vrijcagav:,nil 19.40 uur. Ïn uiterste-.
ncod noE o) zaterdagr.Drg;-n cp Lers bÍj lenanc van de jeuqd<omnissie tglefoons 561314. -'

vocr avonà.I.istrijden tel. 970154.

ld:co" uur LBIs' tFcorb'' k.s.ë.
o?stelLings;eroen r,<=fnàgËr, Jaur*' ' ''-' '' FatricJ< Sirike;' Jasner v.

zaterdas 3-11-1137.

537 1I.15 uur iï/C DI'

ÍIrutza17eri j 18. 15 uu=

Hcp-fragel, tórc,en Konneridraai'-r, F arrian l(orto*aEs, -

Dlo:eri:en l-rral-ter v. Dio:nen.

r-10-r9c7 ,aaLvra$al) Velrl

Sn. oark Pr. Irend-
].led--steijn
J.v.Ib--rssÈraat ....

SanenkcÍrst L^xS

844 L?.OO uurc LGduinen Dl
874 10.3J uur Laekl<vrartier 53
(vr) 12.45.uur L1{S n4 (7-t:1)
9r2 10.30 uÉ mlS Er .', '
93C"II.O0 uur LmlS .82 '
9Sr L2.bÖ".Uur IE-IS E3 r::
996 10.00 uur. LE:{S FI . .

IC33 II.o0Uur IElilS F2 -
1067 I2.OruÈr.LEÀlS F3

- i)le I-IaÉe FI ..

- DIJNS FI
-mcF4

DI. .. - Haagse IljeugC V2
zo I'- IÍaags Ster.-ne1fta1. - \t2

zaalvrczU:a I)
- c,sc Hout zacÍP-ri j

- I,EÈIS D]
- I,M{S D2

- r..,ENS .)3

- RSC E6B D2

- ull,i3'Er,
- SVTI E},
- -qDo E4

v2
v2
.y2
y2.
v2.
\t)
\T)

.'

rr"3c
11.00
9,3C.

.12. 15
9. 30

r0.3.)
,1r.3C

e.31
10. 3r)
1r. 3/t

uur
uur
uur
uur '
uur
.uw.uur ,,
uur.
uur
uur

zondag 4-rf-1907.
tz,fs, 

ji:ur 4,tryen 4. voe-tàal op Lens'ía)r iir, D2, D3, n4, Et, E2t E3' F2'-n E3 ' 12.3) uuÏ

Vbensdas 7-10!t9ll7.
(vr')' rB. 3f uur rsivs-

20.00 uui LB{s

Donderdas B-I0:1987

13.ll1 uur

I9.0C uur Lm'IS E2

3ij zonderheden.

- er k)ftrt een D4 t am bij. zLe kc4ry bij C,e cr:stPLllngo5.
- zie kcplz hóterln deze L':rsrevue. ,

- cnstellinlen. ^.. .' i .' i , ',' : ;.

-t.I-

IB.15 uur

I

i



Or:stelllnq.-n.

LiErts pr :. a1e vorige.week (zte qlk?/tD), .,.',;--;. . '- *, 
,,:,-..'.'.'..; :.; 

" l,.. :"'t'":'-
I;m,IS D2 : aIé vorlge,r+eek ne-t- saídar"..Iol. '. - : - _,... ......: .-,..'..i.-:: .:...i,, i

.:, ': : .::,' ' I .. ... :.-, ;-: .i _,,. ,.f1. ,-.;.i ., . i i,._. ,i., n ,..,,. ,-.. ,.,_ _i I .,LENS D3 en D4 onríelet...
Door eeÍI enórne aanrr,a§ bÍj-d--- puplltdri zijn weibljna'in staat..<im"esit:v1d_rCe purillal.ÈIftalin te del^i. vooÈ orÈ een 1er:kà àaak vraar-eóÈer mk vrat reqeiinged ,i*i gutioit"n mÈLen.vrorden, q art iri:rneirt rre!,ten ye as pr"iriÀl vurti*tspu:uË-bdàil"1 ls te veer,.elE
P.]'-r per elftal blijkt r;aak te wetnlg' Ccor blessuresl vakanÈies of atsi*rrfjvfngó. ,
[t<à g9a1 t+e nrcberen een vierde elEta]. te fo::re.ro:r. we l§'tnnen inurers nrls1gctp16ts aanvul-r+ Ft DI, D2, D3 en EI. Dan maar q)eIers tuee ke.: lat^-n srElaj. tiiÈter€nt r+el dat erenkels s:>.-Iers een elÍtar lager nneten gaan snelen. zo gaan ; éd ;i-bo== -srr"l_ers ri " .''
rF-ns D2 naar Iens D3 -r ne^Jde-re E'relers van l;-ns 13 kon-n in L-js.?4 6gr;'di cÍn-t=r;;;ret ce nieuee qperers een o4 te voi:ren. .^rs.' zaterdq söeelt Da rr'ró;_'Fé" kee; 7-rr,r.d;i-'q) een haLf verc. vanaf rc ct.-tcb--r r.rorden ze h.ce kfuutie ln#;rd;;il ;;-;-L
errg! rEE s5,e1en. H;r is duiceuir eat nràuurc-iË-r"_*-í*ï#;'Gfi* àiiïn'"- #e"Ilprcblean ls het idnce-n"ran een Leider voor ert eirtar., rLàgi, oi t"bË*;;'b"i;"rro1ï4( Pzu_r v.d stegP. .r; . .. 

... ' "-. -. ,.'-- 
-- -'-*:: 

.. .i i , ..,. i
I;É\s D3 , 

YlJ.*h Gdrind, Rrfar-beeiiar, ,Ichan;r...srjk; Írao.rf:,r"Eju,, \Ílctraei Ë*,rt, nirfrf"R.L@r, patrloe-zeerïEljer, :larcrj rrlaterràG, nrynr:nO ".íí"i, 
i.U.ir*f 

". 
È*rAÈJt,Jerrlt v.d. Zande.

IJENS D4 , 1T s.dlrgr i\slan Tr*os1u, cck zerler, nhnasjah ncrurjare,.trrnv;'ios;,xi,.recàà
zaledorDeji I'labaloje. i . i ..

IXNS E2 : als vorlge rveek (zle col< zaa.Ivoetbal cm B/IO)
IB'IS E3 : Davld rieijërsberg,sn y.:-.HïÍg-olry*nr..ped::o Canrns poace, -rteÍkó v,d;. Giest, Aytel ,.

,Jagga, P.':q' JacdÈ', ÀiËur.sijaié, 'rryas ràrori,--rtJÀ-,í--rc:Ë, Ecusl ër Haddtcui."
r,{s Fr,.: * lori.se v*ek zpndervirgil-.su.sr"r.*t Frans KemDfr;i.-ir";---- 

-r -ïl-..-'ï-'

Ia[s F2 : + \rorlge Èet net Cor è rr]cv...rr gf-rt-r..i,.p.sa, iI*i *#r-,it ,i"'ook 
'

_ Lens Fa. , =. -=t",:- -;-

-. ::"'_ . ,

,.,",'.'..

r,ENs F3 : 3]-s vorlge v,3ek ÍEt r{lckaer. Dijsraaf, Errc yror, nrnou a--steliàërr en'aniàr"n#':hla+ .: :

IEIS D2 teq--n Sdle\renlngen D2

VoorbuFÍ EI - IE{S EI 0-14 (o-tl)'ó àe'iËeqe"

Ne! -na-è aftrap sPeetde Jasner naar stefen, hij wirde rraar "r"ruin sr-reren *àr irfl ,iar."rtzelf. E-l1 Flprnt I I ! ,'reeeeé. De eer.ste hejrt irar-n'er -q+-:. mnnín"A;,,.-.1à;"1,;#j. Ëi'.vrelrgels. rn.de eJste helft soorde L-*r,s 7 <icr--bimten. .r)aarna .rras heË "i=t.:iía"'t r=à"J,*It ql"g het niet zo mal<kelijk ,,ei i,*i. rÀ-seorue r,"rs J óËr"*t i-il Ë; ;,,=;E-*=helft daarna scoorrre sctrevenlrgen naai é6n k;;.=r,.; *rnnï";.ffir1ËLa ,r-0., ,,, .'

rreEsljrÍ L.; D3 - grld< steps D4 utt-slag 3-r. 'gtefan, r'atrLck en Jqroen.' ' :-
:.. "'i 

--- l.'-
H,if1i.g:_ï-::sEàe1ft nede Coor dar nen te ve?J. de,baL van etkaar afnat<t,.:ói.,S-o""à;U-IrDeen v'e at'Lsran, gun een antler rrl< een klns. I'Iampr hceven vre nlet te noerEÍr vla imt-:r hetzalf weL. Prorreer het sanen te doen. le uffi rl"Ét Ei"gËl-iiií"ai gevar bet-r er q=rdÍIEer afg.rDeeld en zo hoort her o:k. De- ccel,xlnten werden garnaakr door. Riïtï"ï;;;; ËË'ock een èer van I'lidreer Pr'cik kran en wel óor een grrandroze v(xlÍ"Et ele 

-tïtt Gi1ïiaiij-de, klasse [Éke. Peter beCarikt voor het fluf'ten. ' - . :' -i---i---: - :

ilI}) en Cor.'
tochÈ.

ryuqt t* onze kroegcjtodrt hadden beËindlgd gtrrge$rre i.elijl door naar L.lrS. »ft vias fààÉ1n de oÖtend want vrt zagen na zoveet uren ureè-r-het .aàgri&rt; $-" * [i: rcrrs aarÍolerneh -
bleken de jonT';s neer vraklcer te zljn aan ors-oroe ís 6et rrogel-iiLai. ii.a"tËrÈ*.,}*Ë;sleen ons hàd lÉeÍElegd hoe. r,re s. v.-voorèurg r«ia.*n 1..-::eii<en-ila ó- ""í"r". str,aat,,rdie .
lMerigens volgens ons nlet bestond I«uan=n wó iets ratF-r ,- v.orr"rc 

-a""Ï* 
ï"-J.raï+;l'=Bedankt Renè ! De eer:ste hetEt vras van .* ,*" hcsgr niv--au, àÍ Ëirii à.*f c.or het

-,L2 -



D€ gl:ceten vain Y Rlnué r4ldrels m de i 
" 

'

llol- de lrr:i jter' 'r

tvclgenee thuisive-dstrljd zeer v'-eI. toesóou'"?:Tr -(m,
het sdloursDel te zien.

,. ffi;ji#ïilffiË e.i"'.,i. her Dr-elftaL vcor hlo, D=o-staties.,. (onseslaeen *. c"

DI rpule) .
s: íii,;E; niet <tar pJrn:s IsraëI, Guus Hidcink 6n nc'ran C:uijff nalar Cit.lftal

. -': kilIr.iir.À; u"e"À,r,o"a* w3 geen s1=ler over'

--:_..-

,I}ai nlno overicTe iurioren. : '
,.1

Nu.grzelfstweetreiÍlerszijnvoorcenietg-e1.-cteerrSenDenc-jwÉóient.$,..I\rnov"
ïïiïé*ii:rt5"p;;;Ëijï;;-ii1àt ul-e-ry,orden crn,dp; ssle]<ti'r naar ce notmale pro'
porties terug te urtg'*l-ío-c='t'=te"n go'-ó aij"ti" iLt nogwer t? +1.'ÍI cmIIFJ: 24 jongers

te traj-nen. Dadelijk ":"'f,=t "f.Àto 'o$t *otó1, t" dat niet nrX;elijk. le ionqens ëe
vcortaan q2 dp vrijd.q7";;ó;;;;"*r;d',t trel*:en eft r4nÉeOeÈ'-van ee tiaraers gÈ;1corC'

v«rr ce óriíieLiikhèic *íËie=".ri: rrtur.rte"t de nanen van cre 3- rjn c-klessers die'wtj cÍl
"r-iJfi*.1c,,;r-í rO.sC t/m + 20.30-uux 01 .ee traihincvervlaClt'*'

rklagsers"':l'»--r:nis nalgÀhd; tÍau*-e v.a. S^-tg, Stefàn v'd' -3-r9,"'risÖa 
v" Crrnn'=r!:urg'

i"ryrleman en nonatc', zanclstxa.
c-klasseË : Farlqr ÀIladih, Itisl<ie Shattoe, hmY v,al. :]uÏg, Hoesein El F.u$i; 'l?actrid
.ffi .- Ií"ri..ÉÈ, Darre Élieren<lrectrt.

'r'i
Íassen 1n het rek. '

P.S. 1.'iIij veríadlt€n bij cnze eers

die cp IenS
& gronC ten.l"ijI. er eé-n

bot]\À, i-n kan. ÉÍet irgarBl
à die':CaarI'Jonlo-n Tass

ko[rEn 'gcnlen
rooi rek rnror.
van heclen snréken we
niet staan worden door crrs buiten gezet.

als ze het klubgPlolu, bhnen kdÍen Ce tas zcmëaÏ oP

staat. Iiet gPiolg is Cat nlemand neer het,khÈg+'
af dat de- r.rced:aI tassen in het r.Í geglaatst i

i

veel sDeletts

!

aàninÍstratiekaner.
ne aànrnrstrJtiekaner rvorlt zaterdags &:or Ce jeugdkorrniss ie gebrulkt om & sdreidsredrters

en Cé l-eiden{-veri l,ens en de tegenDartlj te onweng'-n' Het is dan óok nlet rie hedÓeling

a&ninistratiekaner kcrp:r. Va-ak is het er nu een nuir:trcon. Tassenidat er"
etc. ..lorden er dcor de dneler:s en lelCers ingezet r,{e. vragen C€ trai-

telren,
ners. en leidérs or -et materiaaL in het veruolg in liaterlm neer te Tf-lEten. De snelers

kunnen'hwtn.tassel 1n het
ni§t'+- tee"e

,rck zet'dat er srrelèrs in Ce aclnl-nistr
ten en de brcrdietshelrn"-n hij de b,ar }eqgm. lDaarnaast

is het cd< urrg atiekaner or{:e}len. Privér.lesorei<-

ken kan e'i-n het , kluhgtbut^, vreren (kosten f 0, 25) en het )re]-len van Cé uttstag':r Ís een
l

Het klïrikt missdrien alleiraal wat hard nnar zoàl-s het
taak vcor de tralner of de teider.

Ce administratl'JcisIEr.
de laats te \iàdin Eaat Èan je"niet fatsoenlijk ienand te vrcnrd staan in

Grote Klul:-al<Lie.'

speteis ln Ce

wateizal<ken

Dorderdag a.s.' (2 oktcl'€r) .ontvar§t t?t'?." 2999^

deze lotén verkojr-En krijgt Lèl§' er zo'n''f 1500
Lotc-n vror .de grote kíur-ral<tie' '41-s rve aI
l- .r*. Een lTrni extraatje.v,aar we heel

-13-



waÈ-\/ocír'-kÍÈÈÍrdcn. I''le Cc,o:r-esrr-ba:q9-g4 tnzejeugd. cn Ce lote:t te ved«rrFrl.
n" f1*; pËi",lrgs fs: zateraag. op Ic:r,S oin àe utt te" clelen. cr zitten vier fàtan oà èn'vel.)
Een ve1 kost Í 5r-. c""n f,ólrfb* dachten rAj.'zo t*ï"àtt. '.'L À*À * igr"rrg hulo.
Prcbeer ze binnerl éfu vreek te',rpd<oaen. Í,tkt het niet leve! ze dan or 10 okt&r Y99r t" .

bij Ce heer Fennings.. ÀJs er jongens zijn die op zondag hij IP-nS- í-"8 of @ wrr-nsC4 ' "' 
"

7 oktober tljdens IenS - Haags Stane.Ilelftal $Iiuen \rerkoÉn dan kurnen zÍj zidt a.s. za-
terdag bij de heer'PerurÍrrgrs nelCen. I'íle $Eet Ínet€n '!re ef wel. Ioten.btj ha1en. Van ons : ;,
maq hèt.-' i'. :. : '. ': '' ' j-c .: 

..y :.- : 
'.. '., ., " ,ï,' _ i.t.

rn de voriga rens-revue gat *l*ij een voorlorig '-n. qhbaar r:'vqii6t v-a ee'a<tivitÈiteri '
ei. *f: f""ee À^sfsWaLantle wlIl^lr gaan org;anisenàn. rén nedehel1hq itoncl er vrat. ohduiCèIlj
irr, vódaar tlat we die hier herhal-en. Het betrEft donc'-r<l4 22 {d<tcber"'-Dte dag vÉn'radrteir r'l

alie B-klasss:s cn Ip-nS. W3 Íaven oek àan dat hij volC.c--ncie !:elarrgsÈe[inq 'rn er maandag
19 okhhèr een oaar zaatvDetbaltearns w-tllen lnsörijvan vmr --eri tcernoci in de gnrtliaf
ockenlrur$r. (A-kiassers) er- aen tc€rnc;c-i in de }lcutzagerij ( :- en C-klasseÈ) . van Ce

leid^Js/tratners hbe; vre'gràat of en hoeveel teans iÉJ. kïaÈse we lrieten 1nsdtrljva.:t.
Ibchtelll de ]étdqs/,trainers 'ze1f ilie. ilag niet Íee kunnen, dan kunnen zlj als leldo-r r,nor
die dag hmelljk::ze1f een cuCer of een spela* ult Ce senloren bereid virtCpl cn nee te
gaan., He vrllIen,all-een t€arrE insöIijven als er cok een legeleirler fiëqÍaat. Gaarne cr.Ep-\ren

FI]TID DE GFOOT blJ' I,B{S;

Ultslaóen' jeuqd.

iÈlu^.1 de Gïoot, thafr6. suc€svol tJaireï bij Ce henfdklasser tlllhelnus, P'ort .a.s. nnanCag-
@cnd 5 bkbbei bij L,ens een jeugCtrainlngsCsmhE'ratie get/en " sjreclaal voor cle"jeug§trai-
ners en leide-rs van L3rS. Rrud Ce cmcre È in het'dagelljks' I-rrcJl glamastlekleraaf ; tev.pis

De Cerpxnstratle voert hij '.Ut Íet onze elgen C-klassers. ÀLIe je-ugCtraÍners rrcrd-jr "qr" Cte
arxrnd cm f9.00 uur ln elk geval ver:rl acht. IIIe jeugdleiCers zljn oo.k ya! harte welkcrn. ., '
OveriEe belangstellenden nogsr natuurlljk. ool<. tcfr.:, l'Sjteor. Na- afI# và ee ee.nnnstqàUe
rucrdt iírbesloten kring .( jeugdtrailers erp leiriers) reL-rRnrd cre Grsot lii dlscussie. gegaan.
ook E&rin'ooret (ohze f-kIàssetralrÉr) vèrzorqt dan een deel van het n:rcgrarma. . . 

-.

Het pr@rarma'zÍet er, etc lPo1gt uit: . ,-, : . "- r i i -

r. *rinstiatiettajning van rÓ.00 - 2O-.9o uur op ve.ld 2 'icÈgnbaar) . : , ',j, .;;
2. 20'.O0 - 20.15 rn:r pzuze. . : \..-:
3. Discussie o,rer è dpJrrnstratte- van 2C..15.- 2I.00. uur (l:eslot'.:r) ._ '' . -

4. h'edstrijdanalyse PSV- Feyenmrd door E&vtn van 2I.C0 - 21.3, dur (besloterr) " ' i'

5. vr&en/d1so:sÉie o,rer sl,.Eel\ili j ze eir tactkt van belde c1ub6 rran 2I.30 - 22.00 uur:'

IENS ÀI
IE}IS À2
ËElís.DI a.:'ín --
rENS D2" i- '.-
r,Eitrs..cr . ;- r "- 

=

S drevenlngen À].
PostórÍven Àf
S dle.veni ngen BI
rDA s2 .

\tcs c2 .. .:

SVH CI ,

I,ENS D3
r.Icad:urs EI
ilTC rI2. .

Orick.SÉDs E4
. Brc.Í'1
Ltr{S F2

- $dd< Stet)s D4

- IENS EI, :.,
- r,ENS E2' .'.'.LBISE3,.. ]

. LEiIS F]
- r{ónster E3

3-0
9-2. 1-7 -'

L)-?."
., 3-r .

,.r=3

3-t
I -. '0-14'" '"-'4-a

1 5-o
''12-r

' .. a-lI,BqS C2
Iju{S DI r, I Quick DI 5-3 Gravenzancle F3 - LE}.,15 F3' I-3
IEI!{S D2 t.- Sdrevening--n D2 10-I ",, ..' .'.'.1: *.. i- ,.^ . ,.
gien oíen"rinningen, één g,e1ijkspel, tiéi nederlaste:ri 72 &jelrlnten rrDor en 43 ,teqex..-
Korurn.gezegd Íreer eelr ncsítlef resultaat. In helsnnte weergave even aandadtt \nnr aILe

I;Eis À.L r riJees scheveniigen À1 Cuidelijk ret 3-0 terug, vmral eË tweeee fràffÉ ffet nf
- ;'' foesfepen en dat leverCer 2 wa-a::sctl:vrirqt--n..oD. VoorLaan germàt d.Dllt"g5r,'net Èét-i!!:ajl]èn.hcnr.-...,';"',.,..^'''";..:.-

IfilS À2 : 1s gelFkÍE hc8er irgedeeJ.C. ,In ;ou]e À4 ret, ÍErendeel rrl-lÉ:Lftàlldn zal het heel
I wat noellljker gaEn. .vanaf a.s. zaterCag kunnen.. juJ'lie,. latenzièil \.rat je_edrt kan

Veel sucres.
LE\IS 31 : weet nu Cet Td.-stlardia o:r SCrevenhgo:r gs,(nn p-en rEatje te groct zljn. ,,. .::.,

;',' i -Geeir probleén Cac*ttÍin wlj; Vooral irgg Soede vgldsr:el van de egrste heut róét'i r.' hocp gevèn voor 'Ce vedstrijCen tegeir ee rninderol goCen el, q?t, +in er hT+, vrat.

= -L4-

.'
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Zaterdag I0 d(tcber.

Rec.ttstratlel<cstbri,i20,.': .f .. I,-oerntg, G.SteenvÉjk
r,e[t strat1.].cstëh'rf 25 r-" :' o. v. c. Laar, H. c€bel

!etaï;ó vóór zr-ro-r937'coor orer«iaklng on grironrr 33671r. tnv v'v'
barkp,kàin',tnr . l2ggzl2zg''ltÀx:lr,ank onder varneldinq'rDoeèe'r'

IE{S te nansEf gf

Het Sestulr

Het eerstd'l<wai:taal- vó hét nléu,.re voeLbaLselzoen iè vraràij '- iiIi"J-ilà"d-rol nrettr.i:.o* het,à^erste kw-artaal van-zljn kcntributie Etaal§,,
steÈceJ nogr. er aln nog 1eàëh',rCle g$'acr\te]'staÍd rran rrorl§ selzoen hehtrro:t. i '

- - wiuen pij-àtt^"even srieÍ redrt'trJ<kerr r'-n zo snel lrcge1ljk betaf'i' :'
srEl iràË"Jt-r"l*.t:.d-en ffjst van dÍe.Ledagr rrelke Ce kortrlbutiè- van vorlg selzoen
rpc-niet heËben rroUaà: '. ,, ' :' '

ilË ií*,rÉË1o; olirn rSe" eén 1tjst. van <leze ledenr'Ítt het verzoek deze .Ieden. L: manen 
.í.,.ot leq4Èji,e

' : rÍà{- F.6stuuJr .
'.

I
l

: Hérrnn h:rtlngr lro !.Io1enàar
: «iH.e veri'ljkr. Paula u s'4rav':rdl jk, Hefuls Geurts. An en'chàr:es:

' 'tt-': An en Gera.rd v.C. St€en.

rs norgens
. 's mld.da-c.rs
.. ,.. Slutten ....,

Zonaàgtrl olrtdceil.: -

: Tinus Etlícjrit j' ócr HqDèribrouÍ,,er:s
! Laura v.Dijk, r'rrian ó nené v.d. Stecn + 2 Ínan van het.C' '
s; P"iet(.en Piet IGCI.. 

:

ts norgens
,.is r.idclags

." ,.,Slulten ,, 1' .: -

-Ï teli - 
45ba3a 

-fÈnÉ 
v.d;'Stèien, DÍt nLÍ er is niet crn af te. bellen'r".aar r'Ie1 om je .cq.' te

s_evi;l, voor ile:l:ar.
.I-E\S è-n het zI in'sted<e benen <ile,. de uP-'l«ie mèten &aqen:



bad<rs van cnrder anCe:e l,a-o \ran ttljn en Ronald Ecg'lsdr. lle È.cnrvetltle'redstrl jCe:r }evèstÍ9-
den gmtendeels het voorzictttig c,glírrrisne rran de cefer-r-'leriode. vcoral de welstrljd.teg'-rt
\iE[O uit was een iroc+elnhi fn-hei ncq pr11le" §ei-àen.-Ee:r diePtePrlrt was ultèr:aart Ce

t^"eit=:.ja t"qÀ vlrp5óriËr dle net sreà\t vretrrar verlo::en gÍng. l:!a deze ueCstr,Iie he:vqld
IEus zla edter eii versrceg adrtereenrolga:rs orlveo, het al genosrÉe vE[D ed-tens]otte'
a* es-*i g*i" cijfers. iiaast, df r,r-Lttdrt Cankzij ce goede rp::ultalen straalt ook Ce

spelrrreugde & re". *"J * zljir ue vol rJosle nped iroor de konend,e "=Cqt"llÍe: " - :-
vàfgenAe-we-J< zondag uit tegen N{)EO verk achten we Íeden"-en weer langs Ce ++jn 
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l;.r:n ;rid', <]-i.é! -qo*:I i;'r. Ce.-lucht (naar dat'was aI hekend) a.Ls langs de grond naur,relljks te
gasÈercn' r,nÉ. Door zl jn ,snelbei-d- kan_b-fj-tereÍte-korc-a<*rter-*jrrelgen-acbtethced+loc,r---
een goede. rugtrbi<king rcrqen. De ui-,.slag van Ceze wedstrijd is àverigc:ts van ondc-nlesctrikt
belan9ï l.{et dlt team tleo-o,en r.re prinrair te werken aan een- toJccnstigÀ aanvulLtÍrÍ cq uit-
breiding van de À-selectle Coor rEt na:e Ce in te zetten jeugdsnelerd te.lateh vrp-nneí aan
een hoger teflr'ro en een Gilqteie hardlreid.. Van Ce'LubhÈ selecteert in semensnraat< mJ de.:]
betrcI'Jen' trainers (Piet v.C, Valk, rheo -Hoefrra1.e1, Pete! tr,{eefout en leo vàn §1jn) vmrdlt team sr:elers die naast de rrer=iste leeftijd ock de (vcetlral) r.oceltjkàeicr in 2Íd1 !,,r- 

.

hebben cm cp tomijn uit te grcei--n tot 5rotenti'éle eerste elftalsplers.
Het rs Ce bedcr:Iing in ohtolrè-r en norr.:rÉr ret cllt team nql : ',n-eËtrf3een te s2e1o:r en vrelt gen de landelLjke jeugCt-eans van Feljenmrd (27/LO), S\,n/ (IC,/II) en D<e].iloÏ Q.4/tt)..
ook in het vcorjaar van 1983 zul-len een aantal seclstri j d-.-n tqlen aantreklceltjke tesen- "

standers reonii*t georgantserd. lts oadrlng van cJ-t team ls, zcals hienrmr grezaSc, in- *
hanCen van John v.c1. Lubl:e, de selectie dbeurts ln sanensrrraal< net ae ÈtorË*^:r'tufrr.r=;è Jeug&.ormlssle \,r:rrcrrt het onr'anisatorlsdr geCeelte à Ce elftal-beEeleiCing, Go:arri l

Bij isma haeft zidr LereiC \re+.laerl als grenslechto-r q2 te treC-,n en s) Í.,--o nleri.o-n kan een
ter0en geCaan wortlen loor de "r,eclisCrci' verzorcjino. vià è r-ens-t-ÈJue horden we è Ip-nS-
aaïtlang cp è ho.-gtF- van Cit teem.
l^5rí1: eèrniecee.
- I€dactioneel rasuLtaat, 3 uit 3, 9 rroor en 1I teíen.
- iien duidelijk stijg,ende lijn.* Cf de n:$otin5en- ían, de .vóreniging:n uit Ce 3Ce klesse D dlt seizoan uitkonen is nog

ié lraag. 
I

- }e e-l.tIa onkoster!'-osË .pq het smn-bo::i aan tel Aassen, zö<lanig dat cÈ uitdrn:l tot 11: 6
kln g*rn, is '*aa::sdÉjnlijk een onaangéJraÍE verrasslng.

- De rënLsen rlie nc4;l eerts,ee.:'! oudgn retse Escam c'trertly IenS-VCS, in ccEDetitlFlreibendr rytt-
!-er zieí, noeterl DcÉr even.r.rachten. i

- tjezLeri .J= stanC€n zal- ë,ezz Cer§ volgenC seizoJl zej€r nog nlet Dlaatsvlnden* c-Jrcoril lairgs c1e lijn hij LENS-GDS... ... I

- r.L t.i39'lt hocg tijC dat ze rs heÉnde1in.o vmr'dat elftal qaan aanvragen. - 
.

- Luc verkijk, secr:ètaris van _ce zonca3"*iot* gaf het gede voorheek Ë werd bÍj àíjn
eÍir.gt wëdstïijd zelfs twee (!) nnal_ v.an he! +id.verl*jaere. (eerst als. gre-nsrecfrtei

- le cFfetienCr: toosdrou.r-s hehh=n het h2t afr,-eLo..)oj r.,rso*.enC aI gezken, het Ie_hS (jeug<i) -
5.rn.v' r:.Ee Kick Slort l-cr.--rr aLl-e trainers/leiders vanaf nu in een grljsÀIau+e langejas. eI r+o:r1t è 4Oo C ten-s berojkt. I .'- -

- -Afgelcoen ',rr{jdaqrarond. rranf,n er --nkele j eu{dtral ners, u _q?eet, r,m.L van dtà jass.:r, r-Èr

- IEd.Ceilin een serieirs geqroJi trrssen rec v.Ri'in en de kroeo.haas vroeq de faatste zich
plotseLing af of I-,eo missCrla-r uit S=r"neu2enu knm.

- !-oor Csg^l'te die L.-o kan v=rteLlen r.raaJcm die nan tlat vroeq heeft hlj wel een .@ns1a16tleover. 
i- De bingoar,ond i-n NovelrÈJer beÍint vaste t outen aan te ,nèrEn. t)e datum venelden we rml-

gende vreel<. I'lel kunnen we at vertell^-n dat er a.L v--rsdr1llenCe sponsors net sucees be-n*
cr'-rd zijn. ;U-s u reejrt overlreslagen te ztjn c1an kunt u r:,u hijdrace tF-n a.IIe tljde kdjtbij het. L.-nsbestuur of de Cares Scsdr en Vertréy. " _.: . ::: ''

- ,Lfïe1oF.,en rnaandaq;a:,ond ]§,raÍen alLe jauedtrainers/Ietc,o_rà hÍ j elkapr:óm eà ónCarks het
iveer EesraaEde derDnstratief:caining en b.sgreJ<ing hlj tEi w,on-J. t-\: qnalyse..rran p.s..v.-
Feljenmrrd Coor Eciain vierrl ondanks voorrenrxr,-n intirÍcratieg>r;inqtqn c.fgor Èilfe leir.'ers
bi j g'*'rrrcnrl" - 

l- .,..,
- Ed..rin Liet aLleen Ce .:a:rr+ozig.en ]:e1or.ren è analysï -ritet in het Duits (Oóstenrijks) te.zeftaLen. . .r:_ ,,.... .... 

.- 
. 
- . .

n»eoido - LENS lJ-
I«)ra, Ir)oi weer, 1k E,a naeÍ VooÈurg oin u dcror rrrijn of.rixr en OIBI iets te verteLleri ove-r
deze werlstrijd, rvat aI zo nceilijk is ordat 1n r+mrrlen ';eer te g-jrré-n. Eeir.r'Krantejongen"
Eeeft vee1a1 e-en treerrJave rran tvat "Het gul-''liek" riraaTt, -:r <laar doe ik niet aaln iree. . ,
iÍat il< er van vcnd? Delabberd, L€nS orÍ,,rearcJ.g. Dedrten jullie weI . da+, Iffi alleen kan vcet-
hal-l-en? Toneoido !<on o-r ocJ< vat van hoor ! IÉ hen.na he-i laatste'frriiÈfgnaai- rnn ae gea
Leicbnde Sdleicrsrechter ha:d weg6iek4enr vrèt jk anàer.s nrrott <joe.-., ., . :r:,.'. .-
ÀI Hat V1acÍgesdrip van LenSi ïolsens Ce ont ilqler'p.si sr.re1._bCriór'.xÈts ren nÉiu. goed vóJ.k

.. ., ._ 5._i.



-..r.:.;d,1. . ii

\^,eetiàan te r,onsteren rlie C'e'elf fo]d<.e2ieltji:s qoeè vreten te trtÍrien dan ts het i'pfreel cft

het.misbté weitèr nÍet ; ;è;' íil-;;;t; "-Ë; Ë;*'"À "*' dosr of het ean h?ndi-

cs;rae'tëtrof , maar'd:te deden het ean oak goeq §;'íÀ"'ËÉ' t'*I*-3 het elnce víat vcor

treir een ëer Is..r..{at er vaor dle tijd rs ,.nr,.e*ii; "l,eft io*r een nar€ htisnaak' en cat

oot< voor een ieder ete ,ài-rËiU"-fier, trorilf *"t i#*r nËLt"tr]et'ufs terrenstand^-r' Xt

IDor de vofgéncë keër Iens in eo;r anène ** f.'iË;''H.-d;'Ët;=f'ei"r q: zijn eig':r

q,aarde te kmnen beoordelen. -'.; .., . ' -,.r:* : F.
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De crrsteuirrJ lr)or @Len e wordt ckror de traln?r bekend grxnakt. ?llEbellen voor IF-Íls I
À Z *. Vríjaaga\D-ffiur, blj P.l.{eef{:pt te1. 935337, katoor 420$4I Of bij J' Han*

Ër. ezssaz x-antóor 791211. ; ', ' : ' '
31j afgellele afl<euring tratnen om 12.C0 uur. :

J. r*ollvJcJihoveJt, l{. spa, T. S2a, p.rxr-n.V.é. Íbrg, J;'löi'sslcrrt; R.-"-
Éd.*; r. «ràass"nl-Í.,ilg,+utt, !'. r'fildc-r' i'I'll', N'lI'. .'' ., "

3 vrljdagörona vmr rg.o'o uur uij /|' sl''a' ter' z'rz:2" i =

OpstelIinq IEIS 4 :

ilfbell-:r L,srS 4 VrijCaga\rond vmr 19.00 uur btj P" Pilon tel' 935tlB3'

OFS tellinq IETIS 3 :

lrftellen \rcor LstS

Proqriamna zaterdas 17 oktober 1987.

2I c)I<tober I

- I.EÀIS

- I,B,IS 2
- LENS 3
- L,tsríS 4

987.

R- Pilon, H.IbuvJenho\rEn, C.Lirman, D.v.EssaJr, S 'Y+nqA, L'!íàntelr..:'- r

.l.v.cl. Siee, w.Stut$è+n, l4.Fris, R.Keub, N.§', II'N'

14.30 uur Ras
15.00 uur ltrcnster 6
12.45 uur SV e35 7
I4.3C uur SV PIT 9

H.\7is
G. RananLar
ll.u'
.§:I!'

oDc/ool
109/146
1L7/r24
023/t60

JJJJJJiÍJ.'iIJJJJJJJJ,'iIJJJJJ.]JJJJ
j v* n t Jeugdfront. J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJiÍJJJJJJJJ

Irlg^JEen P'ontak!:ersoon : Paul
TeI.

Vlbdstri'iöroqr arma À:il-C-'iunioren.

Kontaktfrersocn : PauI v.cl. steen. Tel3 97nI54 (b'g'g' 97L57 4 eetef eerlVlJ

:'

v.cl. Steen, Ctpninstraat 143,255I SI Den gaa§,

970154 (b.(j...1 . 9715'?4 Pót'r.Pe:Íq'n) '

Àftel]en voor de vreCstrljCen blj gaul- v'd' Stéen veor vrij<iagaron! r!''lO !9T:-In gtteÍste
rDcC nog @ zaterdasrp4=" ö-tËrr5 frij f."*,e yan de jeugCkoÍÍnissie te1. 661314. \Iff)r'
avonrï,edstri jden tel. 970154: : ' j':"t '-'Í: --'

vel<1 sdreltlsÉdtter sam-r)]<órÉ t It-nS10- rc-1937.

333
364
339
443
4D9
572

12-3
uur
uur
uur

14. 3C. uur 'r-sIS IJ
12.0C uur L,E{S À2
12.00 uur LE{S BI
I4.3C uur LSrqS E2 -

13.00 uur lÍJll) cL.
1 I . 0C uur lTt(Sl.t4 C4

L2-LO-L937.

Grav.*rzanè sV À1 \7I
Ve*)urdr A1 ' \I3
GravenzalCè sv BI \I1

Fr.TfuEnIEns -475:' - .

13.3C'ur
. II.15 uur

s drcveninge-n 32
I,EíS CI
ËB{S C2

t6..r.A.Prins-5C5-
Z .v .d .Ztrg:'S7 4-

11. 15

'.,-.'t.14..00
1r. 45

2".

(vr) 19.C0 uur IiBtrS lrl
Hcensdas 14.-1C-I987. 1''" "

rlr.l$o].isln. J.He.-nskerJ<-182-
SJïrark 9olan'J '

- iiaaEse ":-j eugd Y2: ' A.nieP

I'13Ils Stbtr'.efn ,

10.00 uur

18.15 uur

-6-
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ercfr daÈ Ce vre-Cstrj.jd a1 rrrrreg beslist zou r.lcrle-n. ilelaas (voor mrn hart) bleek dit niet
z: te zljn_ rrant de ÍÍEciste kansen r,/erden ge:nist. En wat ei dan ïre1 vaker -crabèule .tsl aat{*
+ ltbgeÉar_t1j sarrE na een slorrligreld in de adtteÈrec]e. .(en Cat., nog -àf e"lf dae,,lrcpr]z'n verjaardag...". Ieul'\ hé Dafrld). ms maakte ltidrel er nog \rcor cre rust f-Z- và waarnà .
de IFrLs adrierhoeiË irog een keer de roorL o'rengolCe zocat-Orld< àet eoj 2-z''stàd.jioiií'l
gaan nlst^r (net "tq r.rij tiou'rrcns) . l,ta n:st r"<rrnte IénS èr een rS'nUniiten rlriren<]. offen-
siefje uit naar clt rerrerce niet het wer verdiàde resultaat oD. Dus qirrJ Qqiel<.'ons; nre
b:ren rrast t€ zetten wat ze nog lukte ool<. Eoi Daaï miruten raoor. tijd_nrikË rIiè'el'de "-
Ollc*ha-Llon lek ÍIEt ee-n ctooí sctro! (v@rzet?).-t'.e eer.I.ljkt-iefa c'enf éerlirfi,tel àeggen àat -

Quid< toen al rct 10 rnan roetlatee'naar jei^rcet Ëet'ielcei'ar : riooErpËa tcent'iioói ee íaf
.(oÉ begrcep lk _de lelder van quld< ntet?t) . zaterrdag komt u araveniarAe teo,.-n biri;'lórjt-1
hallen, gaaf hé. i,i: , " ,i 'i. - | I .Í. : .r:. :.,r '.

. '. ï\ . ' De trainers blj wle .Ca jas-sen:r,.rel 'leuk.staan. (qeÍntje)
LE\IS cI. , _:r:.1ri:. . ^1 :-;.. r,*.í.: I -, _ ..,:.i, ,;- ,,i..
cestcren-iï pi,i$gigJ'ni.u*,strfrË en trainirssnÈ-kér van sr(ïrsor r"r*. t rà-rr.-i*-
tie, werd è' fotosë§sie"gorcdtineerd afgevrErkt.
Even later cp het'ïe1d wab aLLe'rroutirie verdvenen. TelrerstanrJer Devjo neakte veel getrurrlk
van d€ lange bal; èn1Cè I-enS adrteÈroeCe had erg veeJ. rÍbeite'-llet het vn-rrrirerken; \reri Aézd--
"btinCganger:s". Ectlter, nÍet alleè-n c'e laatste Íf.rie fàufee. .t{icdp-nileld en .rrcoitrre.te . .. -
zËÍen ock geen kans tot aanvaardi-Ear vïJethal te kcnen. cI t'.Erkte vrei, naar +bètlalCe nlet.
ïGnsjes rverC-:r gernÍst en een paar sf.re-teÉ glngol ocïc-rrE,eers off.erkiÍl§Jen ÍEken teqen-de lsdteièrcóter. lbor een CornB al<tie s.eelCe CI 40 Írinuten tIEt Io man, .tr ock nos 

-öï,5 
.

minuten rret 9 spelèis. Dat je Can niet'nntr,keli jk een aét tersturrA org.àa,:n màf]t,: z'aL dutl
derijk zijn. Todl, hoe onverdlenc ock, ats ce kansen FÈnut. wa::--n haddèn we'nog'geri.jk kuiF
ryn spelen. ilet eerste optr.-rien ln de n:i-ewe 1n:Ie werd zo een flinke teleursteuiïö,.ldié
het elftal aan zichzelf te danl<en heeft. Leaí deze sledrtste wedstrijC. tot nu- té,à5nfef-
ding zljn om te zetten: d.lt nmit reer. I , riii : [.'! i]:.l...i

Naa&dik C2 - LENS C2.

@scÈreverr dcor Dave en Àrrnindo Ferreiia. -:'J:- .: j.: :::'+.

VèCstrii
.-"í1'!: ,! ' ,i !
oDrorramnEl LrE:lLjuniorra:r. ïr lla tt 'f 1 ,.. ,,.Íi

'i.' :, i r -Ff

l,:rl

: I -1. .' í 1:1,: ;"j..-V

KAntal<trrerÉocri: Pcïl. d.. Stèen..tel: 970154 .(b.g.g . .9ill6'14 Detx PerreÍn).:., ,. "Í; f.i
voor/lfbe}]en de- iëeri Ui Paul v.d.

. -. /a\r..Stel rrcör vrl jCaqevonC 19
:':"., .a ll,.'
In ulteÉte

nood nog q> z
avcnÀredstrljCen tel. 970Í54:,

;00 uur.
oD LenS hlj ienand van Ce jeug<ilrcnmissle tel 661314. t/cpr

bcnCerr'laq 8-IO-.1987 (zàafvcetbaL) veLcl S anF-rikcÍnst T-,enS

|"i. -'

,. ,t

18.15 uur

,I

19.C0 uur LtslS E2 I - GSC lloutza$erij
osteli,ih+ I atS ÍrÉltbha glnedrcr-nen nepnenen.



izaterdag-l!:,1Q:!9 92.
- "--FBEIC]30- urr Lq[g DI - \lUC Dr --' 'Èr -,

j., - i r.

-ln n

Í142 IO.OC urr scàe\renlngen-Da- JiE{S )2 ' E§rtru+tL€É-r' '

Bl3 9J00 urr «»a D2 .,. - tmJS D3 ,.. ',' . . "' leÍestel-ELaëd -'
'B
t2(vr) 13.0C txrr LBÏs'D4

912 10.00 uur IEIS EI
929. 11"00 .uur.. IEt'lS E2
980, l2.00juur IIflls E3
998.I0.00 uur 'LENS. !'1
1041 U;00 uur"LEIS F2
,+07I 12.90 urr LENS F3

oonderf,àq .$-IC-I'987 . ( zaafto.-t,hal) i

- Laald<$rarEler D3 U2

- Laald<,rrartler EI \fz
.i- .- B.T.C.- E2 \r2
. -,Euid( StFjls E4 . ,, tA

1 B.r.Q. FI ' . '. y2
- Gravenzande SV F2 ,V2' .- - Grauenzanie St/ F3 V2

-,,, ,.,, 9'" .". . 
''10

.30

.3ï

.30
:30
:so
.'31
.30

.f 1.30

ln+
uur
uur
rnrr

.11.o
'tc

urrr
lnlr
uur
tlT 

",

1gj00 ulr IEilIs F(Dr$..:-, . : 6C,,.:-;. :: , . . H(f,ltzëÍi-rtj ,

c-<v .'i. , . ,

onsÉtti.rq: St&rg, I{ércncla, }trarc i}.vtelaar, sandor ''-Ío1' iÈ lis

-:., 

!'1alt& y- Dielen, Jemn v.d. s"eljn, lhlÉrt r'tuÈ-'ber-r'

:rtjzondotrédéri. :i;' '-:' '. -. ti ll 1 ..r: '' i 1- ; .'r' -

. 
. 18;15. urr ,...

ÍEt .de herfst q) vakantle.
-.-.ziè' al<ti dtèi
-t rir;xteruigen.

'nef ean nu afvas t irf.
ten herfst\rai<ant Ie à*rteqin ëeze rnnsrevr:e, "

USIS DI ais b.Jend R.i'IÈben en t.Àboweirsa zie o:k zaalvoethal o2 15,/10.i -' '-.r
rr,rls D2 ,: alÈ lEkenC re,t SËinder l{cl (zie,.oCk zaal-vtetbal' crc 15/10) .

IFjq-s*-P3. : vlkash Gobinil, Ià.rfat Geerrnan (2x), JcÈran v. Eijk, PtoLrl Ja$5ra, ul.draeL PrerÈj',.,
rÈl<kle Klcr:rr.Patrle Zeareljer, l,larc), 'jlateï"ÈJis, p.4tÍÍond" 

-v.? r.,?tn-t, I'/trqiàJ-i - -''-;rrr':t' 
v.zanÀ,rtjÈ, Je-rr1- v"d. Zanrle. @!@: Joo.D Prorik. en- oar zeéreljq;:. 1" .' .' ,

rj+,Up+ i

Ets{S El :

m,Ë ez i-"7-'
IEi.IS E3. :

':IECIS EI :
,IENS.F2 

:

---

-lv:y
' zan

-, I l:'
.1§
alq

Seiplc; /tslan ThJ]àcAIu, Ook Zeller ' Àiasjah Eourjate, 
-Tim-.v. 

Ibssuiri Tee "
oidàrÉr, ttz1.z z.63éÀ, rEjt tlabalDje, ;.íuhteràn l(oca, Eàfat Geerman. I i-. :rs"u
í - .,r . j' ,',-r i-; ., ti, ;::-t , r.,.,. - .':' :i.t. ":.:'

tH<ene ret,Iad<fr s3ndl{ort: ., ..: ;:.'.-1.:.,.: rl rr.:.:,.,. ..-.:;i.'
bekenC ;(zié.mk-zaallretbal'cp;C/Io) . r ,- ' . r-'. :r.. .; .''1't .' "'; j" :. " 'i'-! :.i+'.,.:.,,-;,
bel€nc rEt r§a9 r.at$, en Aytel Jagga. . .. . .. : 1 ,-,'-..1 ,' .r,-..,,,:

al q',]r*enC rret vLryil st1Eter. l'..
àLs bel&nd . :ï-;:.",1'ï'-' .:t ' :.',':..'
aG U^:c.-na rrct firezt wolshP-lJÍEr"LSIS F3 !

i. ., .i- '

Laaklsdartier d3' - r,,EIts D3 3-1

I,.ENS EI Duno El.
On tien utr ÍEsten wa sle1en te,,len Ilrno. ilet l.ras Ce tÍ,reede ure,lstrijcl teg^-n Ilunó;
eerste ',edstrljd hadden 1,,e rulm gerTonna-n. Dmo hal een óede keer:Ér rrEegen(llEn: d=àé'-Èè."
Brij kcn:Cen rLemaal sf,Je-Ien Í{ant JackÍe,tvas. er' nlet. Ondanks Cat C.-e kàe5.er 

'enkelé rcnle
bellen.e4rt
-j-' ..JJ\ i.

r tP+ giehaald hadden we todt ncg IIEt I!3 ge,rcrnen. Iiet was een ftine weCstit.ic

-.r.{' !'.rr i ;r... .,' :, '- ' :.

P.S. Volg3nde \rErsLag tlor3t ge-sdrreven door Jacl<ie sanCifurE. ' "

.::;,, _ ,--.--"

" Gii'in;...r:il

.litr'Í-B-
:'.i

.': 1,, ,i
,'1 .í



sLechts 6 dGlpunten \7oor en 32 tegen. Tlen o'venrinnilg.en, Éjf nederlagcjr en éen gpifjx-
;Ëí;;"ttt'JÉ;"q ctk crie r,enssnel'-rs yl,t het veld ge-stuur'3' -Dit leatste is r-esrist
Ëài'r,oCig-*-"-g ócor. Je trelct toà altijcl aan het kc,rtste eind. Je krtjgt-een-sdtorslng
;-je-Geert je-e]ftar.-veràer viel het cp qal ea elfta]Ien dle hoger ingeceelc zljn
atlejnaaL verloEn. Evàn Wennen aan het fanàtle*ere e:r beto:e voetbal..)Iu even kort v,at

.F*rki"g"" ;*i É::. .fftuf aLs er non genoeg nrjfite 1s in de IenSrevue te rdnste.

f;ESïS A1 : Zes ivedstrijtlen gesr:eekl en elf punten. ríaar ook aI drLe spelers enrlt g'stuurcl':- ' H;i ;drë-;AÉb.Í hàlÈen we rlan'óO< noql niet gezlen. l(ren'=radttlg voetl:aL en snel-
le irrltatte. Kcsn cp jon-qens, nrdreer d'it te rreran<-cer-e:r. Jultie ln:nnol veel
beter. Conentratie ! lr.

"* t àt-*"i G ma':t"riirt op' Ac?rterln het entrun qPlrungef 
' -cn-het 

mi§denverc
i, *=i fc6ren ret de bai. Vcorin tcch wat ped! Í1pt bÈlen m de lat.Kortom p1/

wcn verdlend net 3-0. zateJCaq lloplone: ve*)urdl.
À..fe" cf, een lrrra-ze nranler t'ree pun'ten weq bij Orick' ' uidrel soorde 3x' Dit
-i* àà 'rq*aanr-Ë-'mincere tegenstanc,er. zaterdag !/eef ??n hPIe lFrke nl' tltuis
tegen GravenzanCe. I'nj gd<ken tcctr op één nunt. 'rcen juIlle het ??

nnót n.t onderspit Oefven teEen JÀg. Ire sf-.Elers rrrxrC-:r z'Jf dat ze terreel kan-
Ëít ocle" gemisi en Ce teiCei beaarfe dlt. To.1-r vras het o-en leuke partij.
pi..tt" ,teei t g* Ce sdreiCsrectrter (l,an metballen teqten 3e\rjo.Todl zuflen
jufUe ie neer nreten @noentlerïi-n c5r het rnetballen dan valt cle sdreidslecttter

En{S C2

IENS DI :

rry:
T,EïIS D3 :

. od< nlet zo o:.
: rr:e-st erg vrreq lverJ Inaar ied,':een vras DIrPJent. iilaa].rïvljk wes no€i niet rpakl<er

en werd IIEt 11-0 w)r:s1agen, Klasse"
blijft ongeslagen. ísrc 'rroie-:Ae yan.a11o-s maa'' -Tr-nS r.rr-'n dil<vrerdlencl. ret 0-2 en

=tót .ro óet f) punten uit 6 '..reostrtjCen hovenaan in mule Dl'
r,;pn r,rcer. Iroosduj-nen D] vrerd Í1gt 2-4 verslag'en. Ook jul}ie staan IÍEt I0 ,l'xmten
uit 6 weCstrijden br:venaan in de roufe. Ga zo verCér '.rrrfo. fur eó.buke wedstrijcl neà g-f van Laald«ra;tier. Vcr6r neer Cetajls zle
verslagl.

rENs D4 : speelde ÍÍEt een 7-tal- \'mr het eerst' veel nieu',^- joryTens die erg aanrrallenrl
ti:gestefd war::n. GeLrrld<1-c, was 3SC het ook. Elnduitslaí 5-6'

-9-

. ' I 1.,',. ,.,i. i

ÍJl{s À2 :

I,E.IS 5I :

I,E[iIS.,!2' :

ËENS'CÏ :



. i. , :. . , .i ,_., . 
:

,.i- : ,. ..' .: , .. . : ' : ; :". .''l, -'',"i:'..''.:
't" 'í 13 ven h'-g vekl o'esleeld' tzeel kanseri bie-

t*t "; i 
ffi8ffË::,,' '* hm-' No-eqter'Yerd thuJ's net-2-r verloreÍr' HeL erftal-is'!íat

- 

vàn'stas af.,Kc!n cp jongars har.l tra#; Ële;à-j-bë.st d.P: : : : -:' 
' '

r*{s E3 
: #;ffl*Hffi^ïft:",i"rs* mrx',*'"" 

*.!? *'r"i'"r o 
'

rnls Fr-': rón ool< !t DieÏa6e waarteo'a-ui! 4-lÉï";i';;Ë;lu:+' g9'r'i*ti*'vair'àét :'

-. 

- veré. De utsrag was ?-0 \.J)1 l:t:I::: ÍÈ*;gíit-ié ró'it'i'trt= van ile Scvd' i - '

r,E'is F2 : heeft èr zes gesÍEÉrq yaartTal o *:r'iÉ'öi-g=911*Àa' golr i"g'ï e rytiT

- 

.via een z-o rrGÉt'na riep 'F2 ult naar een 5-f crrre-rr+in'ning' ' ' ' -

'Ers 
F3 : heefr e" =r*"f[Ër.:.*l'v.Iigr;""L 

r;i Ët-ro'r-'s'i""'tír" tCvonren'' r '' ';': '

- 

. t{u deed F3 het c'p èlge-n kractrt' p31 r-ö*'àË;{;i' "'"td in.de trreece hetft crn'

i ; q.jo:en rr, ..g, àIrËorr*lns. 3ry p*#-ë-.È-:Àto nof in te ze:ten hïr.,,--
.3i:ote'keer.er) ;; rers irrela-sq1a' Keurig tt. '. ' '' .l 

' 
l- ^' : I 

-,

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

'cÍ: -

;-\

1i
L

r . :.lt'
.r _ l'

-r4-
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I

IANS-EBRFST-WEEK

Herfstvakantle 1987 (oaandag 19
i

tot en Eet àaEerdag 24 oktobef)
I

De herfstvakantte koDt ulet rasse schreden naderblj en dus ook de Lens-Herfst-Week. Iller-
onder treffen jul tle heE voorloplge progransla .aan. Voorloplg' du6 er lcunnen nog wI J ztgln-
gen en aanvullingen Ín woiffi-an-gebrachu. I.Ie dachten daE we er 1n geslaagd zljn voor
èlk wat uils" te bieden, Í{aarblj het voetballen voorop.6taaE wan! we zljn per slof van
rtekenlng een voeEba1club.
We hopen dat vele ouders ons wlllen helpenr o-à oet het klaarnaken van lunches, warne
Eaaltljden, het doen van een kantÍnedlenst. en heE verzorgen van heE vervoer naar de ver-
schlLlende locaÈles (zwenbad, bowllng ' spo rEhal; e.d.). De otders dle ons wlllen helpen,
vragen wlj contacE oP te nerDen Eet de conÈacEpeisonen (zie blJ de verschillende progran-
na-onderdelen).

ltaandag 19 oktober: Dl en D2 Dlnsdag 20 oktober: Dl en D2

9.30
10.00
12.30
13.00
r6.00

17. 30
18. 30
20.00
23 .00

u.
tlr
u.
u.
u.

u.
u.
u.
u.

30u
00u
30u
30u
30u
00u
30u

7. 30 u
8.00 u
8.30 u
9.00 u

11.00 u
I

u.
Ur
ua
u.
u.
u.

u.
u.
u.

verzaEelen.
Tralnen.
LuÍrch op Lens.
Vldeof 11m.
Wedstrljden: DI - FetJenoord (D-reg).
. D2 - Eeilenoord (E-reg).

I,larne naaltlJd op LenS.
zríellEe n ln de waEerthor.
Avond progranna toE 23.00 uuÍ.
Slapen ln WaÈerloo (klelne zaal)'

7
I
8
9
2I

.opstaan.

. Duur loop.

. onÈbljÈ op LenS.

. .ïralnen.

. Lunch op LenS.

. voeÈbalvaardlgheid s Ees t..

. Naar huls.

oop Odenkirchen.

r4.
16.

Begeleldlng:
Scheldsr. :
onEbijt :
Í,unch :
I,larE eten :
KanÈlne :
Vervoer :

Ton 
-Gravendljk, 

Marco van Delden'

Zelfríerkzaaoheld .
Oudera (Gaarne opleven bij Gerard
Ouders ( tdern) .
Ouders (Gaarne opgeven btJ René v
Ouders (naar en van zweubad; gaar

Itlaandag 19 oktober: Cl, CZ er BZ

Dlnsdag 20 okcober: El t/n E3

van RelJseo, teI. 5 5.32.44. ) .
i.d, Steeo, TeI. 45.54.34).

nè opgeven bij Ton en Marco).

i

I

17.30 u.: Cl - Dle ltaghe i9.OO ,.: C2 -'Dte rEaghe

VerzaEelen een half o.rr voo. de Íredstrud. i

20.15 u.: 82 - DIe Haghe.

Woensdag 21 oktober: El t/n E3

OpsEaan.
Éurloop.
OntbtlÈ op LenS.
Tralnen/ voetbalvaardlghelds t.es E.
ï,uchEkussetr.
LuÍrch op lens.
WedE trllden .
Naar hul s.

9.0
9.3

10.0
12.3
r6.0
17.0
18.0
20.0
22.0

I
.7.30
8.0Q

.8.30
9. 30

11.30
12.30
13. 30
16. 30

.t

0u
0u
0u
0u
0u
0u
0u
0u
0u

. Verzanelen op LenS.

.. Vervoer naar SVDHB (Ockenburgh).

. NKs-sporÈdag op veld SVDH3.

. Lunchpakke E ten. 
". Elnde sporÈdagi Eerug naar LenS.

. l{a.rÍoe maaltljd op LenS.

. ZweEEeE ln Morgens tond.

. Avondprogranna EoÈ 22.00 uur.

. Slapen tn WaÈerloo (kletire zaal)

u.
tlr
u.
u.
u.
u.
u.

Begeleiding:

Seheldsr.
0ntbl J È

Lunch
WarE eteD.
KanElne
Vervoer

opgeven blj René v.d
n van SVDEB, zwenbad;

overdag :Roberl Garskamp,rs avonds:Rob van Schalk,
Robert GarskanP t

Zelfwe rkzaanheid .

'l
Gllbert SEeeuwljk, 2 llalo-sEudenten.

Eerry van Kestet, Jerry Hoernlg t
Gerard

Oud e
Oude
Oude
0ude

rs(
rs (
Ís(
16(

Gaarne opgeven bll Gerard
ÍdeE).
Gaarne
naar e

van Reljsen.

van Rellsen, tel. 5 5. 3 2.44) .

. sr.een, Èel. 45.54.34).
gaarne opgevèn bll Rob, Ferry en J,erry).

,

Donderdag 22 okÈober: D3 en D4

9.30
10. 00
11.30

I'loensdag 21 okÈober: D3 en D4

Verzaneleu.
Tralnen.
LuchÈkussen.
Lunch op LenS.
wedstrljds D3 - Engelse Club.
wedsErljds D4 - ?

I.IarEe Ínaaltlld op Lens.
Dtsco-zweEEen Ln de WaterËhor.
AvondDrosranEa ÈoÈ 23.00 u.
S1àpéil lfi Í,Iaterloo (klelae zaal).

0pEEaan.
Duurloop.
Ontbljt op LenS.
Tralnen.
Sport-speel-ÍD la Gporthal
ockeirburgh.
Lunchpakketten. _

Terug naar LenS.
Videofllu,
Nàà; hul'a.

L2.30
14.15
15.30
17 .00
19. 00

3l:88

12.30 u
15.00 u
15.30 u
16.30 u



- tLl-

Begeleidtng: Joop Pronk en Cor Zeemeljer'
Scheldsr.
0nEbtj t
Lunch
Warn eEen
KanÈ1ne
Vervoer

Woensdag 21 oktober: Fl r/E 13

Zelfwe rkzaanheld .
o"a;;; aó;.;"e opgeven brj Gérard van ReLisen, teL' 55'12'44')'
Ouders ( lden) .
o"à;;; idr;;e opgeven brj Ràhé ,.d.-st.eo, ter' 45'54'34)'-
ó;à;;; t;;;-;" "àï. ,""rtàal oporttrar; gaaine opgeven biJ Joop en cor) '

10.0'r0.3
11.3

12.3
13. 3
16. 3

0u
0u
0u

0u
0u
0u

7.30
8.00
8. 30

u.
u.

0 u.
0 u.
0u.
0 u.
0 u.

Verzamelen
Weds trU den
LuchEkussen

Lunch op LenS.
Spottulddag.
Naar huis.

Begeleidlng:
Scheldsr. :
Lunch i
Kantlne 3

.5
5.5

de
u

u.
u.
u.
u.

15 .00
17.00
19.00

0 u.
0 u.
0 u.
0 u.

Patrlck .BlJl6nar Paul v.d.
A- en B-klassers.
Ouders (Gaarne opgeven blJ
Ouders (Gaarne oPgeven biJ

Steen, Hr. Blon.

Gerard van RelJsen, cel
René v.d. Steen, teL. 4

V1deofl1n
Zweuoen ln
Warme naalE
Bowlen.

s.32.44.).
4.34 .) .

WàEerthor.
d op LenS.

I,f oensdag 2l oktober: Dl

13.00 u. : Dl - Engelse cl,rb lverzao.Len eeo uur voor de wedsÈrLjd)'

Donderdag 22 oktober: 81 en 82

9.3
10. 0
12. 0
13. 0

: Verzamelen.
I Tralnen (o.1.v. J.v.d. Lubbe).
: lunch op LenS.
: Wedstrljden: 81 - Lakwa. 81

82 - Rljswtjk 82
20.00

Begeleldlng: Edwln Coret' Jan v.d. Berg'

ouders (Gaarne oPgeven bij Geraral van Reljsen, tel' 55'32'44')'
Ouders ( lden)
o"à;;; ic;#e opseven bll René v.d' steen, rer' 45'54'34') '
flets en bromfiets.

Donderdag 22 oktober: A1 en A2

14.00 u.: A1 - Lakrra. A1 en A2 - ? I verzàoéIen 13-00 u.

Vrlldag 23 oktober: Cl en C2 Zat'etdae 24 oktober: Cl en C2

Scheldsr.
Lunch
WarÍo eten
Kantlne
VervoeÉ

Verzanelen.
Wedstrllden: Cl - Engelse club.- CZ - Engelse club.
Lunch op LenS.
iialrr.r,' r'.r.r. Fer jenoordsPelers'
(o. a. Bd Roos) '
Vldeoflln.
warEe naaltljd op LenS.
Zweromen ,-n llorgens EoÍId.
BoÍr1en.
Slapen ln l,laEerloo (kleine zaal).

Begeleldlng: Fred Grens' Cerard. vàn Reijsen'
Scheldsr.
0ntbÍJ E

Lunch
Warn eten
KanÈlne
Vervoer

o0o

Zelfve rkzaanheld .
ila;;;-[dilà ópg.r"a blJ Gerard van ReJ.jsen, tè1' 55'32'44')'
ouders ( ldeE) .
o"à;;; td;;;e opseven blj René v.d' steen, cer' 45'54'34')'
Ouders (naar en vàn zrgenbàd, bowllng; gaarne oPgeven blj Fted en Gerard) '

9.30
r0.30

u.
u.
u.

I0.00 u.
12.00 u.

: Opstaan.
: OnEblJE.
: Verra6slng.
: KoEpeElEle.
: Einde.12.30 u.

13.30 u.

16.0
17.3
18.3
2L.O
22.1

LeE op!
ffi".teraag 24 okuobei'gaan de koDpe Eltleweds tr tJ den voor a!-Ie andère elf tallen en

,àventallei Eewoon door '
- ;;';;;il;;; ffii. nog nader lnformeren Idelke norÍoale Èraluingen wel en nleE

- doorgaan 1n de herfstweek.



DE LENSREVUE
* i' olrik"íÀ;'vafi oe voErBÀLvEREN r crNG LENs (LElIrc EN sNEL)

^,t,r' ,, fl?,!.9, jaarga4g r,rgm$er .tl' t t, oktobrer 1987 '
o o o o o obo'o o oooo ooooo o o Í.
nO" oFFrcrEEt
O _-,- _._-j_.;_s .,; .... ;,; O

o oo oo ooooo o o o o o o o o o o o
,À a.ri"[, .1 ,..

Boete.
Re g i.: tr
Betalin
te Mod's'

e,i r."
Í. r'. r 'kosten 'f 25,:" . A'o
'.r i I l: ,ri ....,r
ór 28- 1o- 19 Q 7 .door
of bankr.gken!ngnr.

LanceI.'
overmaking
1.29924229

I
I

R
I

I
I

.vl LENS .gv6
ter,.

oD ol,ronr. 336711 Ént' ï
abobank v e rme ld í ngii "Éoe Éè " 'oi:der

, get
_ 

l.-- -i '
Bestuur,.'jc('"' -'ítUt 1l

Uli KONTRTBUTIE EN BOETE.DENK AAN

GEzocIIT': ;'":. GEzocHT .,.GEzociIT, GËzocH? ' '' cBzocur . GEzocHt'

Ulr. reclactie ls oP zoek naaï een inbrand"5lP.tuut. Met diÈ appataat kri-jgen
,fj'a.l 'rogLf ijfnËid orí cle l.ens-revue op te vrolijken meg illustratj.es en

andere .tekeninsen. Als ër iemand is dlie rieet hoe wij, 'tegen een redelijke
pr.i'is-,, zoin anËàtaat' ki:nnen kopèn, 'vierzoeken wij 

'leze 
persoon om .contact -

à"'É""h';,.à, mËi' yaràer ,Jansen it.t,'ozo-212268) of met oscar K6nemann (teI
oio-grz:gs)

,^ 
BBBBBBBBBBBBBBBBB

1 n.-. "1 ' ír1-"' i ., " ;..,; BèRoP-s-5.EL.LIN-9 .

_, P B.B,B-P P.P P 
BPP,B_9F 

P 
B B,

z atérAagó'chtena ''

BBBBBBB
B
B

BBb BBBB

: 'Herman. f,enting,. HarrY:Douw
Ànni e v. à. steèn 'en' 'Ilàn's' coret

i- t'!, , L

zÉteröa§midclag ' '- '' nturreen', Marion.,, 'Gerard '
s rUïteini ,,,.,r,1, .,.., -Tinus zilfhout .', .l

,Ë^i ';r. rni:r
zorra.qË.if"ïà'' :' Tints'zilihout en coriHoppenbrouwer
zonhagmiddag | Àn en charles + 2 man LENS 4

Sf ult'ei.n,-'., l: ..:i-'(-! -rRené" ''- r' Steen.-

LÀÀT HET,.

Uitg erekend h'oensdag j.I- stond de kraan boven wag envrijd open àn'kon de

wedàtriJd tegen het Haag s StèrrenÍ:eam geen doorgang vintlen. ió'ch "hebben we

, symbolisch,. ile I i chti ristallatie óftici.éeL !n gebruik gesteld, onder,het
uitbrengen van een toast met de toch nog (in redelijke getalen) oPgekonen
.genodlgden. John v. d. Í.ubbe is met de H. C. overeengekomen de wëa3tïijd' toch
te laten spelen. Maar dat zal nog -wel enke le maanden duren. U víorclt tlaar-
van t,-z tij dig op de hoogte gesteld. Jammer . we hadden ons 'er-'iovèeI

.ïicnÍ. i'"iRatu'osN

Het i s niet anders. Í^tatl w é1 doorging, was de vriendsclaP-
., van v99fg.9s't9l

peIlj.],c€,.weqstr j,a '_t9-o.en 
P.RtL. RoÈ[erdàhàe 3e ktasser) zoals vre de laat-.t

ste ttjd gewenil zij n, scóÈrtle Lens er weer- driftig oP los '
werden nieÈ gehaaLd en daar hoorclen we aI teleuÍste IÀÍng...over .

u juist voor waarschu''^.1 I SPeIers en zeker oolr. de suppo rters r
er geluJ<kig steeds meer, moeten nLet de indruk liri jqeí, dat

e1t j.k blij ft gaan. Er zal ièdere ueek .met 100t inzet",en con-
peeld.ooeteÍr worde nomtewi nnen I
et er dan niet toe, .hoewel het leuk is om vèe! pun-tén _te

De zes goals
Daar wll lk n
en het Porden
het zo genakk
centratie ges
De uitslag.do
zien. l.la a r wl
der goals zie
gaat hééI Len
spelers én cle
rekenen we op

nnen is het belangïiJ kste. Dus als vre langs de
h, 'mag het enthous ia me daa'i niet onder la j dens

. doel
lij n

. À. s
p akk
inze

Di j k .

wat min-
zondag

s naar NootaldrP (RKD Éo) om àaar twee Pun.ten te en. De

supporters zuIIen zich .9",1
r. echt voor moeten

?

1

Frans v

tten. Daar

1

i
I

I
I

i

I
i
I

I

I

i
I
{

i
I

I

I



hErroe jeale.rnleEee. i "

- Het redactl-oneIe resilltaat steekt cleze week niet af tegen de ov,erige
sultaten.

- U!, redacÈie (een machteloos op de bank ziÈtencle traineÏ' een

vedette en een verbannen baslssPeler) ' haalde O PunÈen uit'3)^

KLAVERJÀSSEN

'geÈïe s seerde
wedstri j clen ''' ^':

re-

.. . :_r '

Het doelsaldo was 2 voor en 10 teqeE '' - -- .",n '
De zaterdagseniorenselectie 11et na de ÍIealstrijd van argelopen zaterdag '.

even de moeíl in d.o s'-hoenen zakken ' l''':("' t'' '''l
Na de nederlaag tegen svcvl werd het iedee geoppercl om met zrn a1len te
stoppen met voetballen en dan te gaan bridgen'
cerut<t<iq was dit idee een half uur na cle wedstrlj'l alweer.'"1 9tll:u".1:-,' .

Anders zouden we naast de jaarliJks terugkeren'le klaverJasdi'ivè ook een

rriiàq.!ó"r".ool 1n de Lens 'iantine moeÈen organiserèn' ". ' : '' ' '-r''
op zicir gèe'n probleem, echter om mensen te vinden 'dl1e de LensIe'lqn 'l-:9! ' 't;'
siel uit kunnèn;leggen kan nog $,el eéns problenen oPleveren'
over klaverjassen gesproken, vriJtlag 3O oktobeÏ is de eerste ronde voor
het toernooi '87-'88. voor verdere informatie, zie elders in deze tr'ens-

revue. : -- i::'-l I :'i.-:-., '. i'::':1..t..'-I
wij bntvingeà nog de vakantie groeten van André en José christ uit het
,"i ,orr"orórgoten" Matlorca en van Emmy v' IlouÍlelingen én Gétar'l (Puc1 ;'''' -

coomans uit ténerife. t .' 1' .-
oe iti cht!.ng tegen Drankmisbruik' stelcle Iaatst dat er uirrlel'9:n,,Y,:t:"i. '

ging een grote sociale controle heerste' :

iiàí ""nrérding 
van deze stelring werd er aan. ile-ba1 verzucht: ,.^3:-:":l:

sociale controle .die hler ts, is die van $rle heeft er ngg geen r!{toJe. 9el
geven?" r ,'

Daar gaEn we weer :: De LENs-klaverjasdrive gaat vriJdag 30 oktober 'aanstaan-

ae vàn start. vljf avonden klaverjassen zullen cle beslissing brengen ov€r:'
wie zich hei "koningskoppel van hét seizoen L987 /f988" ial gaan lmogen-noe,en'
VIie -gaat het illustere duo van oven-Broul{ens opvolgen? wiens namen zul}en ;

vrorden vereeuwigd in het tinnen bord achter de bar? Na 6 mel zull.en ï3,-1;.:
alle_maal weten. .:.*. ,r..

IrÍaar eerst vrijdag 3o oktober dus. De avond gaat zoals gewoonliJk om ;?.o'Q0 -

uur van start. De aan het eindl van vorig seizoen ingevulde enquetteformulie.-
ren toonden alat het oïergrote deel van de kaarters niet wiIlen verandeÍen

Kr,ÀvERJÀS SEN KIAVERJAS SEN Kr'AvERJAS S EN Kr'.ÀvERJAS SEN KÍ',ÀvIRiIÀs s EN

zodat -we--gevíoon op de oude voet verder gaan'

U kunt zich (!.ieif sL'zo sPoedig mogeliJk l) opqeven bijr -

2 r22AA
66020 4
297 97 A

KI,AVE RiIÀS S ÈN KLAVERJASSEN KLAVER''ASSEN KÍ'ÀVERJÀSSEN KI,ÀV.ERJÀS SEN KLÀVÉRJÀS SEI

MarceI Jansen
André chrlgt j r

win KouwenhoYen

tèIefooÀ:
telefoon:
telefoon:

il

)i-

'r r- :' ,J. i

ssssssssàss'sÈssss § sssS ssssss
< ..-r. s

; senioren zondag. s

ssssssssssssssssssssssssssss
Uits l agen Zondag 11 oktober 1987 .

TE NS
LBNS
T,EN S

Fu I1
LEN S

Toneg
LENS

D RI,
D RI,
FUII
LE NS
D.V.
LEN S

speed 2
5

1i
Zi:
4
Spèed
6
lalo
I

4-

9-2
1-3
3-?
afgekeural
5-2
o-22

7
li



P: OcÍ f aÍl'n a Zondag 18 oktober 1987.

14.00
11 .00
13.00
11.00
10 ,00
13.00
14 . 00
11 .00

RKDEO 1

RKDEO 6
IENS 8

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ivtlvr
v2

LENS
LENS
LENS
I].B.
I,EN S

1031
1093 .

20 r2
2051
2143
27t3
2,13r'
zr54

2

3
4*,

Éq
6

-. IJENS 1

- dé Musschen 2

- .'ve Io 3

- schlpluiden 2

- LENS 5

- v.D.s. 3

- tENS 7

- B.T,C. 3

. v2

:V3

Kouwenhoven
. Duyve s te in
. Rirnme l zwa an
.verkijk i

zuidam A

ctraassens Íl.
Ven v. d. À
P lukkaaril .8.
Dekker J. c.
Kessels'F.
Ruis..T.
Rubeo C. L. L.

LEN S

I,ENS
LE NS
LEN S

5 aIs
6 als
7 als
3 als
s4

bij vl

bij G

bij H

bij r,

tel:
Èe1:'
tel:
te I'.:

op stellingen.
afschrijven
afschrijven
afsèhrijven
afschrijven

bardlieíst.
Heren aanvoerders opg eIet.
Het komt de laatstè weke
zijn voor het komPletere
kommissie hier geen Prob
ner van de .A- j eugd, Leo'

Het is dus niet de. bedoe
met een jeugdsPeler. Daa
geschorste j eugdsPe 1e rs
wedstrijd

Schadus p rogxamma '
D.W.o.3 - LENS 3

D.W.O.4-LENS4
vJesterkwart i-ex 2 - LENS I
Westèrkriar.tiet 4 - LENS 5

I,restèrkwartier 5 - LENS 6

Pro-qfamma zondag 2 5 oktober 1987.

ig voor dat er jeugdsPelers nodig 
-

"i"rit"rr"n. 
oP ztch'hé'ef t de jeugd-

ul ,a.t in overleq gaat met ile trai-
,""i 

".dl 
. steen, van'de J eugdl5onm i s s i e '

hÈstreeks kontakt' worclt gezocht - :'
"i""iri:t overbodig om t.e zeggen.dal
àèn "p" 

f "t 1n een senioren@ryg!l!!g-

bekend
bekend.
bekend
bekend
2 màn

299855
01891.-179431
ot7 4?-'t 13 4.:

454972. '

LENt

n wee! r eg e lmat
n van de sènior
IeÉen mee als h
v.RlJn, of met

ltng dat er rec
rnaait is het n
ook niet mee mo

12 ,00
12. 00
11 .00
12s00
14 . 00

uur
uÉt
uur
uur
uur

oÏn ?

Scheveningen,3
LENS 5
voorburg 5

LENS 7

Den Hoorn 7

De JéugdkommÍs sie

ll
F..DissefdorP (lens 5)
H. Kooyenga ( Iens 2)

I

14,00
10.00
11 .00
13 . 00
10.00
13 ,00
'11.00
11 .0b

uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur

Í,EN S

LENS
Den ft

D.!i,o. 1

Papenalrecht
LENS 3

LENS .4 :

DWO 7
LENS 6

ESDO ,2
LENS 8

2

1

2
o

)

' ", 
1i'

To SCoorders seizo en 1987-1988.
i*.,\.-.', (lens

('Ie n s
( Iens
( Iens

1)
8)
5)
s.)

14 ilo e lPunt-en).'' tl. v. De lde n
A. KuYPers

i c. spoelstra
H.Bertens

1O-' do e lPun'! e nr. ,

9: doe lPu-nten. -

7 doe lPunten
zzz z zz z z z z z zz z z zzzz z z

'- Éaar,vorteeLz """-'-----' z

àzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
ramma 15- 10- 198 30-10-1987'7 L/ÍtPro

Donderdag 15-10-1.987, '-11 ;'
,-LENS4' '- r,rws 3

er4";LiENS.5
' .:.

Du.inIaàn
DuÍnIaan
DuinIaan.

J'
I19.00 -uur Rava 4 ,. , "

19 - 40 "uur Rava 6

2l . óol""/ JrààÈkwarui:
.. ":§' :,,., r .'I

:í

3

{

j. ;

1

t
I

|,i



WoensdaI 2t-1q-19A7.
21.0c
21 .40
22 .20

uur
uur
uur

LEN§:2I : F. v.
LENS 4.. .. . - F,V.
LENE" 6: , - F.V.
schèfdsrecht'er: I,ENS 4

snoekie 4
snoekie 5
Snoekie I

Íransvaal
iransvaa I
E,!an svaa I

Houtrustveld

'J ;1r1.-.

;ir,'. : .: !:l

-tvri tla 23-tO-1947.
21 . 15 uur LENS 11'

Maatqas as-fo igeZ:'

19. Ó0 uur LENs 5e.^:. ' " .'
.-''i. "sèheidsrèchter
vri jdaq 3.0- 10- 1.987 .

I.ENS 1

Àanvan9
Ver zamelen
ops teI I ing
Uitslag:

uur. Esdo:' 2 ::, ,. r.=-.,LENS 4

17:ió-"ie'à7.
Töèr'nooi.: in BolInes.

: 19.00 uur
: 17.30 uuï Àlplna
: als bekend + S.ile

Shamplons2-LENS2

KneuteÍdiJk
Nennie

o-12 . !..,.;

ï !.f i - i _

)Í"

),.-_ f a:r:,1 -, rf,

JGJV.V. I

oranJepleln
".r l . 1

:.| '.i
Du 1n 1a an

..orii11tàan

21.40 uur Laakkwartier 2 LENS 2

D lnsalag 27 -7Oa!987,+

19 , 00 uur Àdö i 2 '- '-: i-

19,40 uur Àclo 1 
" 

'. :

I.loqqqèag 29:1rl:1!tZ.
21 .40 uur
Donderdag.

cronvliet 5

29 - 7O::19 at

..r, 1

I.::.-Í
-,. LEr!s
-. LENS

LE NS

3

8.T.C.,2

_1.'; -o' -i | ., .1

zu id!aghe

bir:.n'i au"

. oranJepleÍn22 .20
2atefdàg

: René Keus 
"'' : .. tr .- 

,zzzzzzzzzzzzzzz z z zz z zz z zz z z z z z zz zz zzz z

.f, t^no" de sporten van de z.ttt.Lad&er f;
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Ul ts Iag en zaterdas 10 oktober 1987. _ l lr!

,:-,..

., , . ,,}

,j.]

.:s.v.G,w.
Duinoorcl 4

's-Gravenzande 6
sev 11

- LENS
- LENS 2

- I,ENS 3

- LENS 4

4-L
3-1

10-3
4-7

Programma z a terda 17- oktober 1987 .

14.30
15 .00
t 2 .,45
14.30

uur
uuï
uur
uur

Ras
Monster 6
sv '35 7 ;
sv PTT 9 i'l

- LENS
- LENS 2

-, rEN§ . 3_-

:-;. LENS,.4'

E.. Vl s
G. Raoantar
N.N.
N-N. '"

' -/ :\:, .! -i.: ,.t /, i' '' .' 000/001-
'' "' oo9./046 ,.
:': ' ot7/tzL':
- o23 / 160 ':Í

1r:1ir.,,1

lr»

"t

verzame Iti den

LiqgÍng Terreinen.
Ras Àlbardastraat 15, ouíj-uatg*

'.i ,.i.!"1..i-

fi f .i;-..,1.,,-

1 1 ,00 uur
12,30 uur

LENS 1

LENS 2
13.15
13.30

uur
uur

I,ENS 3

LENS 4

t4onster : sportpark " Polanen" !4onster . a1i-;lr-
Sv'35 : "oostersportPark" v. Bïlenenlaanr wàssenaàÏ
sv PTT : Terrein, "Eilrpsèad", Therese'siv-aftzstraat :"

De opstelling voor LENS I :èn 2 wordt door de'tt.irr.t,O.n.r,6-g!*
len voor Lèns l en 2 vooT-ïÏT-1d ag avond 19.00 uur btj P.Meefout
Kantoor 420841 of bij J.Eam ÈeI. 679687, kantoor 797271.
Bij algehele afkeuring trainen om 12.00 uur.

' -4-

5, ri '-tr 'r . ,)'. . i. .
r,l' ,Ír,: f t.r..,
aakÈ .,. Af b.e1-
tel. 936337,

.t



Op stcLlinq LENS .3
:');
.C. «ouw.nhoven, T'SPa,"l't'SPa'
B. v.. d. Berg , P . Ax , F .l'1uI'ler ,

J.Roossloot, T.Melghart,
J.KIaassen, N.N-.;, N'N', N'N

nfb'eIf ei- vóor r,rns^3 vríjdagavond voor 19'OO uur.-bt] 
i't:t 

t'eL' 291737 
"

Ops.telfÍng LENS 3:..8.rPiIo11 M'J'ansen' c'LipEan' !'ManteI' ií 'Kouwenhoven; vl:

^'. it'-! .' -:; r.to"*.", R'xeus, D'de'Ruiter' '
Afberlënrvoor ,!ENS 4 vrijdagavond voor ig..óo oo, bij'R. Pi.ron tre' 935888'

vanaf a. s .. s'loen§ala.gavón'1 on 21 ' 00 uur trai''nen voor LENs 3 en 4 ' Àf bellen

, i .,
proqramqa zaterdlàq, ?.4 SEto!er 1987 '

14.30 uur LENS -'DoÏr (1) o'v'Berlo 'obo'/oo3

12.00 uur LENS 2 - Kt4D 3 ( 1 of '2) J'v'vel'ten 009'/048

9loe ns clag 21 oktober, 1987 .

19,30 uur LENS 1
- "'- oud l,enS (za)

i
Scheidsrechter: H PIoeg

ie.d Érr., Theo."oor{, Jan storre' Barend v'HijkooP' ' 'l

pagter, John Pieternlan, John v'weelde.' Loek Kooynans ''
.,, 'o""r, Hank oP 'È'laerg, Peter Hop ' Banne l(oens ' - ' '

ops tetllnq Oud LENS
EriC Landman ,
Bert AaImers,

Aad ale
Ron a 1d

JII v.cl. Tas.
Begeleiders van A it eIftaI zullen ziJn JooP Witlems en Mick N:]i","-t:' 

.

: F.corstanje, H.Diemel, É'schouten' P'Krol' R'v'CaPelle-
r.r,.i..f , H. GabeI, p'Pionk' D'sanders' K'Jansen'' R'soe-''"'
-Jlzoutettaijk, R.BlokPoel, s'Pau1i
u*à-i-r"ir"í zljn eeter, Meefout en H' Gabel'

opstetlinq LENS
vèèn, B. Dr íesse.
barta, M. Fortman,
Begeleiders vàn L

1

zeven com etitiew ealstrijden.
Tus sen stqn.I F s 1o cuP na

1. Ffeq coïst.anje
2, Pete.r KroI
3. Ron v. caPe I leveen

7.3
'7.1
6.7

10-10- 1987 S.V.

Door deze ne derlaag zri jn wiJ seer belandr op één van

sen en oE) ot ond van het vertoonde sPeI van afge loPen

plàats dle ons toekomt. Ei wercl gePPeeId zonder en lg
biJnà teder persoonl iJlc duel werd verlor en en reëele
op onbenullige wij ze om zeef geholPen. q ankziJ uitmu
Frédj'corstan j e bleef ons een g rotere néale r l aag besPa

Intlièn wij komende zaterdag tegen RAS niet beter Pre
in e'rnstige degradatl
striSdlustig en verbe
prestatie te leveren '

enoot kome n te verileren. glij Íe
ten tean dat tot, het uiterste z

,LEN S 3 's-G ravenzande 6

de tÍ., ee d eg radat iePla at -
zaterdag is dit een

e ( ge zoncle ) agressieT
scoringskansen werden

ntend keePerwerk van.
ard.
steren dan zulIèn wij
kenen dan ook oP een
aI gaan om een goede

zonder tratninqen,'loorzettingsver-
kan halen. I'JiI men wel prestaties

G.W. 1 16119,. (za) 1

3 -10 (1-3)

'onalanks de behoorlijke nederlaag een g

lust en lnzet. Het eIftaI vias overigen
o. arnt van het elftal breng ik hi'erbi
!íe spee lalen met 3 Ean van A2 en John t{
UeaanXt namens zateÏdag 3' Blessures v

den,ér,voor dat v,e het grootste deel va
DoelPunten van Peter zx, Erik :'terghart

.ltansiaandle zaterdag weer deze inzet en

t"rt"a.n. (en hopelijk ook'een Punt:l

oèie wed,stri jd van het 
'lerde 

net vechrt-
s'raar incompleet '
j I over :
l!""t*un van de zondag' ont'zettend
ah Ruuil Sanders en Fred Klaassen- zorgÍ-
n'do 2. helft met 9 man sPeelden'
Ln nÍcardo Tettero '' l

Len volledig elftal, dan ben lk diÈ
)'i Jos Kouwenhoven i1'

De verliezen van Í,ENS 3 en LENS 4

Al -sinds eeuwen zijn er
moge:l , mentaliteÍt etc '
halen, dan zal men ten

bewi j zen dat men
geen pxestatles'

eerste moeten gaan trainen '
-5-



ÀIs Een met Dee! mensen een sPort bedrijft, dan moet men deze sPort gezamen-
LiJk,beoefenen,'om voàtbal té spelèn heb Je op i'n ninst elf inens-en nodlig 

-'
èn om het spel zo goed nogelijk te si2elen'moèt je tralnen. '
De Problemen van LEils 3 en ln mthàerë mate van" .LENS 4. zi jn o.. a. . de vele af.- ,
schriJvingen. Het clie vele afschrljvingen van de laatste weken help je je
eIftaI niet ech! : Dat we deze cómpetitte'nóg''geeri o'f 'weining Punten' hebben'
gehaalal, ligt natuurlljk nlet- aIIeen' a_aí de vele afscÈriJvinqen. De wellicht
beldíàÍljkste oofzaak is alat er niet- getralnd wordt, Eaar dat zal veranderen.
vanaf a.s.. woensdagavond om 21.00 uur gàan LENS 3 en LENS 4 Èialnen. ook "' 1

bij afgelàste wealstrijden op zaterdag:zal er getraind worden. ,AIs Ben nleq,..
kan komen trainen dan alient men zich daarvoor ook af te melden bij de beken;
de Dersonen. Misschlen dat we dan in de komende wealstrljalen weer wat Éunten
kunnen terugpakken.

LENS 4 '(za) heeft shiÍtsponsor

'' t-
JJJ;IJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJ

Rob.

De spelers van LENS 4 (za) Prijzen zich gelukkig daÈ zL) op zaterdàg fl ok-
tobei in een kompleet nieur., tenue zuIlen spelen. Mede dankzij dë, financi-''
ële steun van de f ir.ila MACH autoalarm s]astemen is LENS 4 nu het. teaD dat
dit seizoen aIs eerste van de zateralagaftleling.een.nieuwe shirtsPonsor heeft:
Met de naam Van de flrma't{ach.autoalarm.systemen' hoopt LEIIS 4 dat een wel-
n19 voorspoedlig seizoenstart heeit (met. 2 pnt.ult 6 }rédstrljdèn), vanaf., ',: ,,.
zaterdag l7 oktober niet àI1een een'"nieuw gezièht te. hebben, màar ook tle weg

Rob ,

Í J .:" van het Jeuqdfront :.r '-" "-- J ' .

Algemeen kontaktpersoon : PauI v.d. Steen, 'Choglnstraat 103',;2551 SV

TeI. 970154 (b.g.q. 977674 Peter Perreyn) '
wedstril dprogramma A-B-c-Junioren.
Kont+tpersoon 3Paul v.d. Steen te1. 9?0154 (b.s.s. 97 l6'1 4 Peter Perreyn)"

Àfbellen voor de weilstrLjclen bij Paul v.d. steen kan iedère avond tussen.
17.00 en 19.00 uur. Doch uiterlijk voor vriJdagavond 19.00 uur'.
In'uiterste ngotl no_g .op zateÍdagmorgen op LenS bij iemand van de Jeugdlkom-
missie teI.661314.

, t ,_,
Zaterdaq I7-10- 1987 . velil Scheldsrechter SaEenkomsÈ Lens

Den Haag

335
364
341
444
406
s'15

14.30
14.30
12.00
14.3 0
13.00
12.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur

I.ENS À 1

ItonselerscliJk

I,ENS 82 .. :
EMSE CÍ
ÉENS C2

DsvP-Ài. v1 . t R.K.rremàns-246- "13
gulck stéps 81 vl ??? : . r- " I I
ceLeritas 81 v2 of 1 ?? 74
LENS c1 .vreàé:uitln.H.v'NleroP-338- r' 12

Quick C4 VZ of 3 ?? 11
-i

.30 uur

.15 uur

. 15 uuÍ

.00. uur

.00 uur

.30,uur
Maandaq 19-10-1987.
(vr)- 17. 30 .uur
(vr) 19.00 uur
(vr) 20.30 uuï

(vr)
(vr)
(vr)
(vr)

10.00
15.30
14..30
13.30
13 .00

uur s tart
-ur LENS
uur LENS
uur LENS
uu r, -LENS

LEN.S
LENS
LENS

c1
c2
B2

v2
v2
v2

- Die .Haghe C 1

- Die Hàghd c2
- Die ,Haghe 82

trainingsdag Í,ENS B1 en 82
At - raaikvraitier"el (n.uans.'t ) v2
À2 - scheveningen .À2 ', - 'vl
B1 - LaakkwartÍer^'Bl ( Th . Hoe fnage 1)
B2 -- RijsvliJk 82 (R.Jansen) vl

of 3

V2 .of 3

'r7.oo
18.3.0
20 .00

r ", 9.30
^,14.45

.13 .45

.'. :-),

uu!
'uuf
uuï

oonde'rdaq 22:lO-1g87'(zie bok kopy herfst'i{eek)
uur
uur
uur

:li

vr i J claq 23-lO-f387 (zle ook kopy herfstweek)
,start traLirÍngsalag LENS c 1 en C2
LENS c2 - ??? (R'J.ansen)-. ., .,

- 6 - . .,,

_ 10.00
(vr) 10.30

uur
uur v1

9.30 uur



Bli 2onderheden -

- Iees de koPY
- a 11e ,train lng

ntàg vaï de a
: opstellingen

I

*l,Uit. de' hérfstweek goed 
'lbor' 

vragen beI : 97 0154 '

en in tle heÍf'stweek vórvaIIèn met uitzondering van ''le trai-
Ii'""""-""ïàkli; "p *uànaug 19 oktober' D"?2 gaat n,ornaal door'

aIs bekend tenzij de trainer anders vermeld'

RKSVM-],ENS c2 3-13.,
En na zeven minuten stond het 1'-1'
ininuten weral het ?-2 door Mikel '
ni. nlscrrie ke.ePte in de eer'ste
ls.oord.n aan 'de loperide bàncl -wdar'
akte in totaal nog.3- doelpur!ten en

e topscoorders waren *t1t1 (2) 
'

naar oP dan komen weroP 13 cloel- 1;

Na dri; mlnuten ,itbnd het 1-0 door l'liki '
Even later stonden we 'achter 2-1' Na VieÍ
vlak voor rust maakte Ml-ki er 3-2 voor Le

irà,rrt.'. ni1 r+erd vervangen ,cloor- Rachill: vle

door lk aà tef ben kl',ijt <ieraakt' Miki ma

itc getoof Dave ook 3 doelPunten ' De ?Í-!9ér
pu""^f. (1.) en Martljn (1) ' TeLIen juIIie
Dunteni Dag.

r! .t

wedstri d ro ramma D-E-F unioren.

Kontaktpersoon: Paul v'd' Steen" tel' 9

ÀfbeIlen voor, de weclstrljden blj PauI v
ïi.oo o,rt en 19-00 uur ' Doch uiterlijk
rn ul-terste nood nog op zaterdagnorgen
missle tel: 661314..' | '

154 (b .q.g. 977674 Peter Perreyn) '

. Steen kan iedere avond t'ussen '

oor vrtjttagavonal 19'00 ilUr" ; "
f,ens Uij iemand van de 'Je-ugdkom-

Hoesein en Rachid '
I

Cl. ' ii :.ï . I

;; ,." .1"'rrurrJ,r.d. rij'»uNo, romnelig duà' Pen eerste Eet'Pupirren en-rater

met senioren getleelde ileedkamer' tn ao"-Ièàn gestolen rode trainingsbr'oèk;

een met vier ploegen gevuld veld voor a" íat'íng uP en een inschietbal die

zo traar, even geleend was, zonder te vrageí' dooi een PIoeg- zonder baI'"

Toen we begonnen scheen'de zon' "" ""r''ulI*ati "t" treieuoàr f anatieÈ'e puno-

ouders hun puPilre' Ïli.I";:";";i'-;P;;ià';'bi'i Lens mee' bedankt Barr'v'' Mi-

chel en Roger) naar vor'en' Duno viel wat Vakór aan' en Í'BNS verdeàigdè dus

ook wat vaker, Toch ging het behoorriJk qerijk op. uit een onnodige c'óríer

raakt-e .een DunosPerei ae bar ueI' en een Len!"ptitt de bal niet'-Na dit

iloelpunt $as Lens ".-ttil=l-it"i-à" =o"t ging rn met een 1-o achterstan'l '
Bij het begln van a" i""àt helft ston'l íi"t'tf in ile Ploeg voor de moegestre-

den Barry. Achterin speeld.e r,ENS- één teg;n een, op tret middenverd 'gaf.'Mario
aanvarrende impursen. Er kwamen kànsen, "".i-4r..!, 

voor Micher (op' de lat)

en voor Maïio.' In de 25e minuut kvJam Duno via een uitval op 2-0' LENS was

moe eír kaPot, Duno 'lscoorde 'er nog twee ' z'odat er een gef latteerde 4-0' ne-

derlaag oP het ,"tmuiit'-itÀ"a' óe'rtn 
'le 

resultaten in de dloor'leeieekse'

vriendschappelijke ,.à"iti:aàn moet c1 in poule 4 kunnen spelen' Echter/

de twee nederlaqen tegen ech! niet van- die heel sterke teams makèn'duide-

IijÉ dat nog nlet'i;àË;;t" 7o uinuten knott' Er \^'ordt weI gev'erkt' maar dat

is iets anders. Knokken doe je om erke "àiirrn.t.r 
gras of aarde, en.om erke

bal, op elke plek in het veId. wànne"r .J g.knokt iordt, en gevoetbald, dan

moet het gaan lukken" zaterdag een nieuwe k"''= ' tt' in de herfsÈweek een:

zwaar maar leerzaair voetbalprogramma' Succes' 
Fred en GÍlbert.,

70

.d

op

samenkoÍdsÈ Len s
Donder.da 15 - 10- 1987 (z aalvoètbaI)
(vr) 1b.oo' uur LENs D-comb'- Gsc

opstelling: Labl Abounarsa, l'larc
s àiiao r l4oI;" Jeroen v

Houtzagerij
Buytelaar, Roger RieEen,
d. SeijP ' Robert Wubben'

18. l5' uur
t.

Sidney Meïencra,

zaterdag l7-10=1987.
-"GDA C1 :

- GDS D1-- Gona D2

- 9uick st.
-- LENS E1 '

- 1ENS E2

-7 -

ve ld

v1
v1 0f 3
v2
D4 V2 of 3

Ki j kdu in
Ilengelolaan

(vr)
844
a74
(vr)
910
928

LENS D1
LENS D2
LENS D3
LENS D4
'sv 

. KiJk
Spoor.,Ii

duln Er
jk El

uur
u9r
Yur
uur
u11r
u,u r

uur
uur
uur
uu,
uur
uur

10.30
.9.15

e.1q
10., 30
L2.OO
11 .00

10 .00
. 8.45
8.45

10.00
11.15
10.15



??c
99'?
1040
!o71

E1-
F1 ,

F4;,

10._00
11 .00
11.00

- EENS
- LENS
- LENS
- LENS

'83
Í.t
F2
E3

9.15
9. 1,5

0.15
0". oo

,uu!
uuri
iut
uur
Í

uur oulck E4
rrli''íuinitorp'sv

' uur Poitdu iven
'uu'i w!s tlandia

s avorn 1n lohnan 1n
Sportlaan/Hezenplein
Hadesteij n

. Hóge Bome n/Naa lalwi J k
1

1

llaanalaq 19- 10- 1987 (zle'kopy' herfstwàekl' r

. 10.00 uur s tart
16. oo uu; LENÈ-
16. o0 uir r,ENs

traÍnings 2-daagse LENS Dl en D2
Dl ; Peyenoord D-reglonaa!
DZ ,', j -. Fèyenoord E-reglonaal

. .. .9,30
(rh.Hoei;àsei, v1
(R.,fansen) ' "' v2'

uur..
(vr)
(vr)
Dinsdas 20-10-1..987' (zie kopy. herfstweek) :\,1,,..\'

9 .00 |iur' '
,"I' "' -. -l9.00 uur s Èa r.t tralningi 2-daagse-.r,ENS EÍ, E2 en ,E3

i{oensdag I 21- 10:1987 (zle- ook kopy heristÍeèk) '

vr
l.' r
vr
vr
VT
vr
vr

vr

0.

3.
4.

0.
0.
0.
4.
4,.
4.

v1
v1
vl
v2
v2

v2
v2

)
)

).,
)

).
)
)

)
)

1

I
I
1

1

1

.t

7

1

1

!

00 uur
30 uur
00 uur
15 uur
30 uuf
3 0' uur
'30 uur'
30 ' uui
o'ol'uur'
o 01 ïur'
OO uur

start trainings .-daagse LENS
stait trainingsdag LENS F1, F2
LEI'IS Dl - DurhaE CiÈY
rENs D3 - DuÍham city
LËNS D4 ' .- ÀDO D4
i,ei'rs Èr' .., - to.ernool
LENS E2 - toernooi.
LEiss E3 i - toernooi
LENS Fl -, toernooi .;.
LENS 'F2 ,'- toerhooL- .
Í,ENS F3 - .toernooi .

D3 en D4
en F3

9.30
.''10.00

12 .30
(R.Jansèn)
(R. Jansen )

uur '

uur'l
uur

.t{

: i ;,-

Donderdas,22-.LO-1987'(zaalvcetbal)

,(vr) .te.!0
Op steLling:

uur
r:r " 1

aIs bekend.

Bi zonderhede n '

- lees de kopy m'
- a1Le. tra i ning en
- er-is;ap.17/fo
- opste I lingeq:

' :r
b, t. de herfstweek

D1

goetl d.oor.' vidgen
.. ";'".t-

bel 970154.

LENS E2 . '- GSC Houtzageri j 18.15 uur
it

r,Ells

ii de herfstereek vervallen-i.v.m. het
geen 4-tesgn 4 voetbal oP lens. '

- i : .1 .."'

.,1...
rè tiekànd lzortder Robert. Pronk ,.

f" u"t.rra àondét Fabian Kortekaas uet sardor
Is vór-ige weeP-. met cok zeller .(ook D4 )
.'BourjaIe' M,Koca, D'MabayoJg' T.ozdeEir, T
. TurkogIu, A.za1agh, C.ze11eï' R.Geerma.n, J
Is b ek end
1s bekend (zie zaalvoetbal oP 22/LOl
Is bekend ' : ' l- t '' i- 

-.

a
à
a
À

a
a

a
a
z

drukke plogfamna..
,, ,, 'l . ..: ,,

':, ,r:,.,., ;.1.]... ,

Mo1

. v. RossuE, R,

. Elkadi;i.'
söipio,

Í,ENS D2
],ENS D3
LENS D4

LENS El
LENS E2
LENS E3
LENS Fl
LENS F2
I]ENS F3

Ja u leest het goed' De
'cnder: .qoeaé 'tíe 

è r,s oms tan
Onze spqïÈieve tegensta
ceu brok gezonde .spoïti
r+anÈ ààar 'oíltbia.k het v
1e helft, vanab het'beg
jongens goed vast. I{e-'
'vie rd door een agressief

.btJ mààr 2 uitvallen oP-en scoorde heel fraai d
2-0 vöogsprong moeten s
ondanks, de 2-O voorspro
en voór, elke bal kwamen
ilo e lpiin ten naar Patrièk
van Ton re sulteerd.e in

,':-'i '; I . t -- i.r
spunten voor onze Pupillen 1s e.en feit.
DI weer met belde benen' op .ate grond.

ns zlen hoe Je met eeh 1oot lnzet: en'"i'
ook een pot voetbal kan winnen
deze -morgen aan biJ LenS, zeker in de
de talentvolle scheidls 'zetté 'VUC önze '

Lens zo graag.'speèIt, het combineren,
iet mogetijk geEaakË. Toch kwan Lq4S.
prong.. Hans Veïheil brak 2x goed cloor'
nt".r., m..t etgenlijk had vuc.aI op-eèn
rick.Bosch redde 2 keer zeer fraal.
betere pIoeg. vechtend voor elke meter
ust rrog. terug op 2-2.,Met-2 zeer moóie
veranderen, "In ale rust èen dondersPeech

ens in de 2e helft wel agressief sPeel-

1s bekindl met Raymond Sinke
ls.,bekeircl met Raymond Krens en Robert y,:à eost
ondcr ,Daniël de Elaas, MIscha Hage en Martin v.d-' Donck

LENS D1':- Vui Ot 2-3.
eeïste verlÍe

dlighed en s taat
nders Ileten o
eve vechtlust
o.Igé n s ni j oÈ
i'nsignaal van
èpelletje wat

spelend vUC n
een 2-0 voors

e beide doelpu
taan, naar Pat
n9 r,ra s VUc de
zij voor de r
niets aan ko.n

het feiÈ dat L

I



LEIIS-EEBIST-WEEK

Egrfstvatantle 1987 (naandag 19 tóÈ eq met later4ag 24 oktober)

Wat Eoeten ul1le neenenen:
e voet - en tra n n8s sPullen (dus het Lens-tenue, een trainingspak, een extra sporE-

broekje en shlrÈje), alsnede 6portschoenen zonder noppen (voor op het kun6Egrasveld of
de zaaL blj slechE weer). I

- een slaapzak en luchEbed of IlaÈrasje, evenÈueeI ,een zaklantaarn.
- een extra handdoek, ÈandpasÈa, Eandenborstel, pyJana, kam.
- geen brood (lunchpakket.) voor tussen de middag, Írant dat krljg le op LenS.
- E goed EllMEllB eu nool weerl!

ÈÍaa!4ag !9 oktober: Dl en D2 Dinsdag 20 oktober: Dl eq D2

16 .0

9.3
10. 0
L2.3
13. 0

t7.3
18. 3
20.0
23.O

0 u,
0 u,
0 u.
0 u,
0 u.

0 u.
0 u.
0 u.
0 u.

L2.3
14. 0
r6.3

Verzaroelen.
Tralnen.
Lunch op LenS.
Vldeofl1n.
Dl - Fellenoord (D-reg).
D2 - I'eljenoord (E-reg).
I,larne naaltijd op LenS.
Zwenmen ln de llat ertho r.
Avondprogranroa Eot 23.00 uur.
Slapen 1n Waterloo (kl"elne zaal).

Verzamelen.
TraÍ.nen.
Luchtkussea.
Lunch op LenS.
WedstrlJdr D3 - Engelse Club.
I,led8rrljd3 D4 - ADo
I,larne Eaaltijd op LenS.
DÍsco-zweuuen ln de WaterÈho r.
Avondprogranna Èot 2 3.00 u.
Slapen ln Waterloo (klelne zaal).

. 0p6taan.

. Duurloop.

. onEbljt op LenS.

. Tralnen.

. Lunch op LenS.

. voe Ebalvaardlgheld s Ees E.

. Naar huis.

0u
0u
0u
0u
0u
0u
0u

7.3
8.0
8.3
9.3

Bege!-elding: Ton GravendÍjk, Marco van De1den, Joop odenkÍrchen.
Scheldsr.
OnEbllE
Lunch
l.larxl et en
Vervoer

Theo Hoefnagel (Dl), Roel Jansen (D2).
Zelfwerkzaamheid .
Eaandag : Rlek Bosch, Paula Gravendijk.
naandag : Rlek Bosch, Paula Gravendijk en Carla Verhey.
ouders (naar en van zweEbad; gaarne opgeven blj Ton en llarco).

Maandag 19 oktober: Cl, C2 en 82

17.30 u.: Cl - Dle llaghe 19.00 u.i C2 - Dl
Verzanelen een half uur voor de wedstrljd.

ghe 20.30 u.: 82 - Dle Haghe,

Dlnsdag 20 oktober: El E/n E3 El E/m E3

e Ha

9 .00
9.30

ld. oo
12. 30
16.00
17.00
18.00
20. 00
22.00

u. VerzaEel-en op LenS.
u. Vervoer naar SVDHB (oekenburgh).
u. NKS-sportdag op veld SVDIIB.
u. Lunchpakke tten.
u. Einde sportdagi Eerug naar LenS.
u. Warme naaltlJd op LenS.
u. ZrdeEnen ln Mortens Eond.
u. AvondprograEEa ÈoÈ 22.00 uur.
u. Slapen in waterloo (klelne zaal).

7 .30 u.
8.00 u.
8.30 u.
9.30 u.

I.loensdag 21 oltober:

10.3 0 u.
12.30 u.
13.30 u.
16,30 u.

0pstaan.
Duurloop.
ootbijt op LenS.
Vl-deo en luchEkussen.
Voe tbalÈoernooi .
Lunch op LenS.
Voe tbalvaardlgheldt es t. .
Naar huis.

Begeleidlng: overdag :Robert Garskamp, Gllbert Steenttljk, Theo Eoefnagel, Roel Jansen'
:rs avonds rRob van Schalk, Ferry van KesEer, Jerry Hoernlg, RoberE Garskanp,

Leo van Rljn (?)
(tijdens NKS-sportdag) : enkele A-klassers).
zelfwerkzaamheid .
dÍnsdag : Rla Daarnen, AnJa Veraar, Itw. Cherry.
dlnsdag : Ldern.
Ouders (naar en van SVDIIB, zwenbadlgaarne opgeven blj Rob, Ferry en Jerry).

Woensdag 21 okÈober: D3 en D4 Donderdag 22 oktober: D3 en D4

Scheldsr.
0nEb1j E

Lunch
Warn eten
Vervoer

9.3
10.0
11.3
L2.3
14. r
15.3
17 .0
19.0
21 .0
23.0

0 u.
0 u.
0 u'
0 u.
5 u.
0 u.
0 u.
0 u.
0 u.
0 u.

7.30 u.
8.00 u.

0pstaan.
Duurloop.
ontbtjÈ op LenS.
TralÍren.
SporE-speel-ln 1n
Eporthal Ockenburgh.
Lunchpakketten,
Terug naar LenS.
Videof l1n.
Naar hul s.

8. 30 u.
9. 00 u.

11.00 u.

0 u.
0 u.
0 u.
0 u.

L2.3
15. 0
r5.3
16.3

--l



Begeleiding:
Scheidsr. :

Ontbijt :
Lunch :
I.larm eten :

Vervoer :

Joop Pronk, Cor zeeÍneijer en 2 Halo-studenEen.
Roel Jansen (D3 en D4).
Zelfwerkzaanheid .
woensdag 3 }ívr. Steenwljk, Suzanne oEÈe.
woensdag:lden.
0uders (van en naar zwembad, sporEhal;

Woensd 21 oktober: fl t/E F3

gaarne opgeven blj Joop en Cor).

10.0
r0. 3
11.3

L2.3
13. 3
r6.3

15.00 u
17 .00 u
19.00 u
20.00 u
22.00 u

Begeleldlng: Patrlck Bljlsna, PauI v.d. Steen'
Scheldsr. : A- en B-klassers.
Lunch : !lvJ. Steenwljk, Suzanne oEt.e.

verzanelen
SporÈ orgen
Luchtkussen

Verzanelen.
Tralnen (m,m.v. UarÈ1n Jo1 FC Den Iiaag

en John v.d. Lubbe)
lunch op Le nS.
82 - RlJswtjk 82
BI - LaakkwarEler 81

Lunch op LenS.
VoeÈbaltoernool.
Naar huls.

Vldeof 1fu0
Zwerooen in de I{a E er Eho r.
WarEe Eaa1lljd op Len S.
Bowlen in Ocke nburgh '
Naar huis.

0u
0u
0u

0 u.
0 u.
0 u.

0 u.
0 u.
0 u.
0 u.
0 u.

I,JlleÍo Blon.

Hoensdag 21 okEober: Dl

13.00 u. : Dl - Engelse club (verzanelen een uur voor de wedstrijd).
Scheld sr . : ?

Donderdag 22 oktober: Bl en 82

9.30
10.00

u.
u.

12.00 u.
13.00 u.
13.30 u.

Begeleldlng:
Scheider. :
Lunch 3

l.larn eEen :
Vervoer :

Edwin Coret, Jan v.d. Berg.
Theo Hoefnagel (81), Roel- Jansen (82).
Donderdag: l,ÍartJke TlJsen' ltw. Mansveld'
Donderdag: I{arljke Tljsen, !Í!í. l'lansveld.
fieEs en bronfle t s.

Dhr. llageraats.

Donderdag 22 oktober: Al en A2

14.30 u.:
Scheld sr l

A2 - ADO A2; 15.30 u.: A1 - Laakkwart.Íer A1; verzanelen 13.45, resp. 14.45 u.
? ; Scheidsr: RoeI Jansen.

Donderd 22 oktober: E-comblnaEie

19.00 u.: LenS E - GSC (zaalvoeEbal tn de Houtzagerljl verzanelen 18.15 u. op LenS).

Vrljdag 23 oktober: Cl en C2 Vrljdag 23 okt.ober: CI en C2

9.30 u. :
10.30 u. :

12.30 u. :
13.30 u. :

Verzanelen.
Cl - Engelse club.
C2 - Engelse club.
Lunch op LenS.
Trainen E.E.v. Fel jenoordspelers Ed Roos,
Peter Barendse, KenneEh Monkou en jeugd-
trainer
VideofllE.
Warne maaltljd op LenS.
ZweEEen in l{orgens tond '

21. 0
22.3

zatetdar 24 oktober: Cl en C2

: Bowlen Ín ockenburgh.
: Slapen ln Waterloo.

0 u.
0 u.

8.0
:opsÈaan.
r ontbljt.
: Verrassing.
: KonpetiEle..
: Einde.

r6.
t7.
18.

00 u.
30 u.
30 u.

8.3
10. 0
I2. 0

Begeleidlng:
Seheldsr. l
OntbljÈ ,
Lunch :
WarE et.en i
Vervoer 3

Ered Grens, Gllbert Steeflwllk, Gerard van Reljsen.
Roel Jansen ( c2)
Zelfwerkzaamheld .
vrljdagr l'Íartjke Tilsen, NelIle Spaans, I,Ítr. Steenwllk.
vrljdag 3 lden'
0uders (naar en van zwenbad, bowtlng; gaarne opgeven btj Ered en Gerard).

o0o
Let op!
=G--p zaterdag 24 oktober gaan de konpecitlewedstrijden voor alle andere elftallen en

zeventallen qewoon door.
- De tralners UufïEiI-trfft e nog nader Lnformeren welke nornale traLnlngen wel en nlet

doorgaan Ín de herfstweek (zle ook elders ln de Lens-revue). - to-



deenq,elkonknokkenvooreengoedlesultaat.NuzetteLenSzijntegenstan-
der vast op eigen he1ft. Dat resulteerde al vlug in een aantal riante moge-

liikheden àm.tè scoren, doch.nu waren qn?e spitsen niet thu is ' En wat weI

;:iÏï";.iï.-i"-i"I, voetbar;.vuc maakrelin ;;, van de zeer'weinise àaníai-
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was etgenlijk buitenspel. (

gen, vías.even de vlag kwljt
oo 2-1. In de' t$reeale helft
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"eÉ *i,ari- rommejlióe aanÍaI sc
aee ip",ii (o-nwi j,è- gro-te klas
team stéIlèn dat 'dit één va
oe. veiaealging -reàgeerde zw

àok niet écht eèn'vuíst mak
nog 09 hadden (Jongens vrat
nen en probeïen er wat meer

LENS F3 -" 'slcravenzànde sv.

snel op L.n .cttt.rst"rra v." ''r,o'--"t. tt5nt"
an de verd.ediging,, en het tweede doe.lPunt
getekende dlie op dat moment stond'td vlag-
ch kwam LenS terug. Rikkie brach!.:d'e stan'l
LenS, watt beter spelen en hi.e.I'l .QuÍck StePS
s op 3-11. Lens bteef moedig 'aanvallen 

-:t.n'
l,ticiraelr v Zandwíjk voor LenS het tweede-

: ) Evaluerend kunnen wi j als .techni.sch 
-' 

..
slechtere wedstrijdenItas van-l.ens DJ'
en rniddenveld was er niet en de aanvar kon
ok'waren er spelers bij die hun rs.laapmuts
er naar bed) . woensdag gaan wij ïeer trai-
te halen. votgencle week thuis tegen Gona

. Cor en JooP "'

S AI
out v
onder
) . To
ging
-STèP
oorde
se, ! I

n "de
ak,'-e
en, O

vroe9
ult

Had weer een
julIle met ze
gehad, j ammer

tegenstander dj.e groter
aIIen goed tegenstand
dat die gemigt'lrerden.

was. Ondanks
gebqalen. -0lan t
Volgende,keer

n ede r laag - ireUngn
hebben juI.Iie'Ée1

B,tom, ''l'. :' i - .

cle 8- 1

kansen
beter

ví im
Jll,-

J eugdk opg algemeen.

Afkeuringen. ' : , ":.1 .i.
.. :- -^- :- i^óà^Èv^ d.at het, h'èèr niet'oà:tiid van. het slechte r+eer is aanqebroken' Í'aten we hoPen

te véel sDelbreker z'aL zi-)n de komende maanden ' Toch moeten w-e -4Y 
wel -'::k:-

"i"rt"";"=i;;à;i.,-;"4 
afkeíringen. voor cle duidetijkheid, vermelden wij hier-

;;;:'";;;.Ià_É.ia.r."bii.,'=,,.;n.oftwijfeIachtig'/eer.'.;.'
;;;;i ; ii gii:t hooit 'rór.., wes' Denk'nooit-het zal wer afsekeurd zilt'I-'

dom.
Wat'íoet j
Bij heel s

. op "het j ou
afgekeurd
Kijk dan b
Is''slechts
B2 en C2 n

'lijÉt of b
we zeker d
en je .weet
Regel 2 I I
Dit schadu
LenSrevue.
spel.letjes
'ceàrag 

i.n

Dit is heel
e wel. doen I
Iecht ' r^Ieer s
rnaal van 

"deheef t. Dit .b

de1 kreeàrokalen

taat er soms oP
.TV meègedeeld d
eÈekeni voor À1 t/m F3 een kodpetitieríoetba

ij Àet s chàduwProi ramma achter in 
'l

I ensrevue.
'de afdelin Den Haa afgekeuril dan ' qaan zeket de wedstr
iet door. De rest wordt dan aPart g ekéuril .' Ga naar de af
eI even i naar LenS oP of je wedstrijd doorgaat. Dit Iaats
e speleïs van D1 t/m E3 aan. Ëven.naai Leís bellen (teI'
het,
Bij afkeuring rrr.erken we zövee I mo§e1Íj k hét sèhaduwprog

wprogramma staat veïmeId bij de a 1g eÈe n e__ j-e-uqilkopy.achte
Dus kon altljd naar l,ens toe' Het J<lubgebou!, 1s oPen. en

klaar. ,Kortom er zi j n altijd aktivlteiten.

vrijdagavond aI in de kr,ant
at ae (Nve al het voetbaliin

g

of wordt
Nederlanal

l..
ijden van
keurlngs-
te raden
66131.4)

ramma af.
r .in de
er staan

1

Eet schijnt mode te .zi3n op Lens om n' àfloop van vooral de trainingen- maar

ook ,na cle l.redstriJaen ,in de kleedlokaal'mede§pelers zo te treÍteren dat ze

uiteindelijk. maar. ueituiten om niet mee'r te koneir trainen en/of te spelen'
Dit vintten wij een. hele trieste zaak waàraan we keihard zull'en gaan wqrken Ín
samenwerking met de iiuin"rr'en reidërs'. r.li j zurrén vranneer heLr,vreer-vo.orkomt
beslis.t oveïgaan tot het uitspreken van straffen' DiE kan toch niet de be-
doellng zljn. - 11 -



wi j--+-r age n-- dë--ïÍ.n-1n9r-s--eF-de- I-qi-dgi§ - DÉ-'-cÍ) s hlerbi j' 
' t'a ' hel DeE-'- Iré4 "'ki nd::r- -

."t trs í"È.:o,;i. r.rr"Ë:tíï"t;i;lËt nooclzakeli jk te .zi jn om na af I oop- .-an--dÈ -'

rrainingen .n a. ,o"alí.lJà"itxÉretant tn netikleecllokaal .aanweilq;t.e :ijn.
t.ordat. ale,. Iaatste "p"ini-Jàitioktcen 

ls.' Dit moet .volge4s on! riirnen- eèri

harf uur,te doen ,lj;:=;.;;-;è:;;;;.;.àri.xt zetf saàn.'.trarnËir '.seri'het''
dan ÍDer. een vader of 

';r; i 
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' i.t"tLte"atotaal wlI bIijven; Eeus het'is'echt
nocllg. Eet heeft ons nu zeer waarschijnlijk aI twee leclgn gekosl' ,l ,'

In verband met .het drukke ProgramDa in ile herfstweek
iing.., van 19 .i/^ zl óktobei met'uitzon'lering van de

n-'í"rèr.tr" op maanda!atond i9 oktober '

TralnLn en herfstweek.

Stïafzaken.
Hqlaas horen.stra
afdellng Den H.aag
speler heeft ook
graag .doen hebben
moeten leggen. weg
r^Iij hopen dat het
ook het- elfÈaI .me
tocÉ riiet. !.j"91
GroÈe klubaktle.

aI het geld ter,ugkoEt van onze' jeugdleclen
doe dan nog evern goeal je, besÈ' Luk.t h,et

n biJ j e leider . wi J zet::l ze 
'l 

a1t wè.I 
,

':

verval len
traínlng

.a1Iè
van de

trai:
À-"en

fzaken ook biJ het jeugdvoetbal ' NaasL de:straffen
kan qeven n . a-. v . boek j-ngen 'o'f het erult ' sturen va

ae 'JeíqOformis§ie van.Lens dlt recht' HoeweI wiJ h
-*,rij'qé;"."d de raatèté-.2:weken r. spe\e1! 9"1- qttu
èrr.'onrèn"oit't3r gearag t.o'v' 

'le 
schei'lsrechter ' '

hterbij kan r1ljven. ie dupeett ntet àIlèen-JezeI
t je gèàiag. Een beeÉje EesPect voor de schelflsreg
gevraa{d. , '-. t ..'. , '! :i
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^qen.een

e! niet
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f nuàr
hter'is
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aUl v.d'
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volgende week, 5-n de herfstvakantÍe, zal het de hele week gonzen va

voetbalactiviteiten oP Lens' I'fe veruachtén dat al onze jeugdsPelers
zullen doen. Kan ie niet aanwezig zlJn geef 

'lat 
dan even -door..aan 

P

. steen (970154) Het volledige Progranma treffen julIte elders ln dez

'revue ààn. laartin JoI van -É. cl oén uttg hee'f t ons toegezegd op Qon§
';;;;;" à; B-klassers te zurrèn'komen trainen' Hij zar dat doen same

ï"ni=ï.i=u; ;;;;;;-;"-i..t'"r""r' coöÍdinatie van tens' op vrtjdasmld
Ien de Fevenoord-speleis Ed Roos, Peter Barendseflen Kenneth !'toukou'-

Ë_ilrI"";r'=-;"à", iàra"n nemen. Voor onze .B- en C-klassers een -get*eI

À.s. zaterdag vervlachten wiJ dat
Heb je de loten nog niet verkocht
niet lever. ze dan a.s. zaterdag i
weer uit. '

HERFSTWEEK NEt F'c Den Eàag- 'èn Fevènoord spel,ers.

ervaring. Konen dus I I

NieuÍre Sponsors.

vÍ'íJclagavond a. s. , 16 oktober, wil de Jeugdkommissie g"19,,Ït" voorbespre-
tini iróuaén ter voorbeïeiallng van de herfstweek' 9'e. verwachÈen dan graag

om l2:f9-g de volgende (beóe-)letders: Eàwin coret' Jal .Y.'d' Berg' Fred

crens, GLlbert steenvrijk, ceiard van ReiJsPn'' T9l GravendiJk' Marco' van:

DeLden', 'iroop Pronk, ,col'zeemeijer, Rob van'schaik' RoberÈ Garskamp ' Ferry
van'.Kester, Jerry Hoe.rnige rheà Hoef nagelr iloe:i Jansen' ' JgoP odleÍikirchen'
Peter'Perreyn,'PauI v.al' steen, PatÍick BijIsna'; - .

Tot.slot to! ""., "pt"àp aan.lde ,ouderb ons zoveel'mogelijk te willen helpen
ln dlie week. voor het idraaïen,i 'van een kantinedienstjè kunt u even contacr

o!)aemen-met ReÉé. van-dei ste.n (te1' 455434) '- \'g q rekenen boven'lLen op oude:

alie, dle jongrens will€n yiJden (zle het prograíma) . I i ,,' ' '.' '' ,', I ,,' i,

onder deze kop vermeltlaten wIJ vorige week ee
onze jeugdelftallen' Het gevaar van naDen no

" getenl oit: ovérkwam ons oqk. want ons.A2-e1f
'nonr fepr,rT gesPonsord. (rieu,t',e. shlrts) I Itrà3Í
' Ébne aan de.Dlerenselaan 125. Ben smulders'
'zag.AZ van Pr.achtige sPorttassen' SoÍr1l Ben'

';' rechtgezet.'overigens-moet A2 we1 vfeer eens

n aanÈal nieuvle sPonsors van
emen is dat ,Je. iemand .kuít ver'
tal vlordt niet alleen dooÏ- coM'
ook dlóor brogister'ii -RUSTEN-

eige'na-ar "van Rustenburg, voor -
maar bij tléze àebben we dat

gaan wtnnen I ''

72

.1,.i. ^



U its lagen j euqal .

LENS À1 - Gravenzande À1 2'4
LENS A2 - Verburch À1 l-4
LENS Bl - Gravenzancle B1 0-3
LENS 92 - scheveningen 82 0-6
DUNO Cl - LENS CI 4-O
RKSVM C4 - LENS C2 3-13
LENS Dl - VUC Dl 2-3
schevenÍngen D2 - LENS D2 4-0

De eerste weken hebben we duidelijk te h'

zaterdag een echt diePtepunt. 15 wedstrl
Iagen op en er werden maar 3 overwinnlng
horen biJ ale spoÍt maar ons ÍnszLens wor
r,re99egeven.

LENS A1 : ons vlaggeschip waar r', e helaas
kunnen schrlJven. Dat Ís echte
echt weI wi11en. Neem nou afge
eerstè helft resultetrde in ee
kwamen de kansen we1 maar een
ten verdienen. Door schade en

LENS A2

LENS 81 :

I,ENS B2

LENS Cl:

I,ENS Dl

zer. Dit hebben we nu gehail . ttàpen dat het ttj nu gaat keren'
kwaD nog vrel met 1-0 voor tegen koploPer verburch A1' verburch
was echter de betere ploeg en won verdiend met 4-1' Het veldsPel
van À2 lÍet echter zièn aàt jullie nog heel wat Punten gaan halen'
Begin zaterdag maar. I

kwaro toch eJeI wat te kort tegeh Gravenzande. AIs géheel waren ze

weI erat beter. ze zíin nieÈ vobr niets koPlopen' zaterdag Quick
stops r tsree punten voor 81. 

I

hield het goeà vol totdat schevenlngen 2-0 maakte' Daarna geloof-
den sonmtgà spelers het wel. vèeIal 7 spelers voor dus schevenin-
gen scoorde rustí9 door. zo hoort het niet'
heeft cluideli jk aanpassingsPÍoblemen in de hogere poule' ÀIu kij-
ken hoe sterk jullle als team 'àíin. zatexdlag beslist winnen van
HMSE. Doe Je best. I

vra s
Ge-

Qulck StePs D4 "- IJENS D3 3-2
LENS D4 - Laakkr*. D4 I -5
LENS El El 3-6
I,ENS E2 - BTC E2 3-1
LENS E3 - Ouick s'l 'r.4 2'7
LENS PI - BTC F1 3-5
LENS F2 - Gravenz. E'2 3-0
LENS F3 Gravenz. F3 1-8

og van de daken geblazen. ÀfgeloPen
den leverden maar liefst 13 neiler-
n behaalcl . Toègegeven nedeïlagen
en ze toch soms wel erg makkelijk

nog nlet al te Positlef over hebben
nLet onze schuld. Bre zouden het

open zaterdag. Een 2eeï slechte
o-3 achterstand. De tt{eede helft

óverwinning moet je in 2x 45 minu-
àchande worden JuItte hoPelijk wiJ-

is.
van vUC.
wat heÈ
echter.

nu kansloos myster ieu ze

naar Quick Steps . Daar verloren ze
erslag) met 3-2. zateralag vrel Gona

De eerste konpeti-
cllt soort tegen-

I

I

I
ó
ll
e
d

I

r
I
n

LENS C2 I scoort lekker door. Nu werd RKSVM met 13-3 verslagen. JamEef
het dat Ryan er niet was. Nie! denken alat het afgekeurd
woon koloen. I
won tot nu toe aIIes en aI eerlder alik vrienalschaPpeliJk
Een makkÍe dlus ' Niets lras minder waar. VUC "vocht" voor
waard was tegen koPlopeï LenS 'l tens verloor. Geen paniek

LENS D2:

I,ENS D3 3

LENS E1

LENS E2

I,ENS E3

I,ENS F 1

IENS F2

LENS r'3

Zte het als een waarschuwing ' i

won thuls altk van Scheveningen maar was
krachten in ale sPort ?? I

hoefale niet naar Gona maar wel
na een matige wedstrijd (zte v
clat worilt een overwinningr. I

moest z'n meerdere erkennen in Laakkwartier '
t1ènederlaag van dit seizoen' rGeen Panlek aan
standers heb je tenmLnste iets.
gaat weer wat beter. In de zaàI werd-al gewonnen van
BTc rdeer verslagen. Ga zo door.
was dit seizoen aI eerder kansloos tegen Quick stePs'
keer. Er $rerd met 7-2 vetLoxeí. Komen sonmige spelers
wel wat eerder ! !

: $rerd ult bl j BRC nog rnet 12- I van -het
veel beter. Door het missen van teveel
met de overwÍnnJ.ng weg.
verloor dit selzoen Pas 1x. H

garant voor J. euke wedstriJden
gen. Doorgaan zo.
verloor dlk van een fYsiek ve
LenSspelers klrame n bijna niet
zaterdag vreer een Í{esÈlandse ito.g. Doe je best !:

I

velËl gespeeld. Nu ging
kansen ging BTC toch

GsC. Nu werd

zo ook dez e
voortaan

het
nog

iet
I
t
e1

u

enthouslasme van d
Nu werd Gravenzande

ÈeaE staat
t 3-0 versla-

it
me

sterker Gravenzande
it ale modiler van vel

Sv. sommÍ9e
d 3 vandaan.

I
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DE I,ENSREVUE
ÍTEEKBLAD VÀN DE VOETBALVERETiIGÍNG LENS (LENIG EN SNEL)
61ste jaargang nummer L3, 22 oktober 1987'

o o o o o o o o o o o o o o o o oooo o o
oo
; oFFrcrEEL o
ooo oooo oo o ooo oo o o o o o o o

Boete
RegÍstratiekosten

Regi s trati eko s te n
Regl stratlekosten

tqÈt u.t oog op de
over het seizoen
Kontrlbutle.

1e

1e
2e

boeklng

boeking
boeking

f

f
f

Gr
H.
E.

25 1-t

10,-:
25,-t.

V. Könenann, r'4. e1 Àssïouti ' A. de
oot' P. BijIema, M. v.d. !4euIen,
Eloppenbrouwers.
RÍetveld
Erantzen.

Betaling vó6r 5-111-'87 aloor overmaking oP gironr. 33671.1' llY "'"' IENS t'e
Monster of 'banikrekeningnr. 129924229 Rabobank onder vermeldÍng "Boete".
Jaqrve!§Ijgeq.

ledenvergadering verzoekt het bestuur u de
87/187 zó spoedis mogeliJk bij het bestuur

,.!r

j aaïve r s Iage
in te leveren.

Zoals eeïder vermeld volgen nu de namen van die leden die kontributleachter-
stand oveï het vorlg seizoen hebben. zlj mogen vanaf konend vreekend niet
meer deelneqén aàn wédstrljtlen.'
Onderstaande leden kunnen weer deelnemen aan $reclstriJden aIs zlJ de achter-
stand èn de heLft vanidé kontrlbutie van dÍt seizoen hebben vol-daan:,
J. Blom, R. GiIIiot, r1 . Tikaii D.v.zetÈen, H. eL Fourqul , E.F. MulaleÏ,;.
T.- spa; ,G.A. v.d. weide, A. Kanun, 1."p. noossloot,.J.c. v.al'. Enale, À'c.
Janssen, tl ..f . *r.a. Knegt, Eh. Dikstr-a, J.G. v. Kesterr F.G.v. KesÈer, R'E'
Attlnger, H,e. op ten Berg, P. o.dinot
Tevens verzgeken Ylj die leden d.ie over dit seizoen
hebben betaald dit zo snel mogelijk te doen.

nog

Het

geen kontributie

Bestuur'j

Lensl(opy.
Len -onder-22 aar te en Fe enoord landell ke eu d

volgende week tlinsdag-,- 27 okLober, aanvang 19.30 uur, speett het Lens.-ondPÏ-
22 jaar- eI'f tal een -i'edstri jd tegen het landeli j.ke Jeuqdel'ftal van Feyenoord.
De wedst.ri jcl wordt op ons veld gespeeld. De oPsÈeIIlng is nog niet bellenclf
maar die zal- zo sboecllo mogetijk dopr, coach John v.d. Lubbe qp. h-et .prik-
bord worden opgehangen. De verzorgin{ii is in handen van Leo Riemen,. Gerard
flilama hanteért de'grénsrechtersvlag en_de iluko zorgt voor de .bege1èiding.
scheidsrechter is de heer.....? Í,I e rekenen op een grot,e schare supporters.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
PB: BÀRoPSTELíTNGB -'-- --- -- B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

zalerdag 24-!.0i87.
ochÈend
nlddag
Sluiten

Dhrr.. Lent.i.n'q I Leo
Riek Bos ch, A Ina
Gerard + Annie v.

Molenaar
José Christ, Jos KouwenhóvéÍi'.-

+ Nies je
Schouten,
d. Steen

zondaq 25-10-87.
- o cllt e nd

niddag
: Tinus + Cor
: An + charles,
, Àanvu 3.I ing 3e

Àanvulling bÍ
Frans + Laura

voor bardienst bi

Anj a Veraar. Re né
. eIftaI 2 nan
J wedstrijden van'
v. DiJk.

j René v. d. steen

v.d. steen.

de heren; Gerard v.d:- KleY,

reI. 455434AanEe I de n

1



ÍÀie zlet }:,e|- zo ????

op het moment dat u clit leest, zitten wè nidden ln dè bekeflde uLens

week". Tal van eveDementen zijn reedls"achter de.rug' l4orgen dan' nog

,;
ti-on e I e resultaten vI

or; ilegen tègen (de -w

n de her f s tvreek (slag
hardoD af waarom'clie

an slapén.(.i.'.)'
Àndré sPa vanaf 10

Eerfst-
bezoek

': 'a
Í. en'ook t 99r om'

inst vras voor Bl )

en ln tla t e.iloo )
jon§èís nou na'

; . r !- - {,

uur getracht. het
,r.i

voltà11ig :
'{,
J<waí er,tien
Èoch echt

van enkele Feyenoorders, vraaronder ex-Lens-eÏ Ed Roos

Dat alles na een t eek-end, v,aarin een geIiJk sPeI troef r''a; '' 
'; l'- - rr::'r.'

zowel ons eerste zateïalagteax0 als onze zondagellte sPeelden gelijk' waar- 
-

blJ cle prestatie van Petàr !'!eefout c's' het treest opvallencl was ln posl-
Èiève zln. Ook LenS 2 en 3 kvíamen niet verder dan eèn'g"Íijf spel. ' -'-'

Een overwinntng zat er tegen RKDEo best ln, maar enkele sPelers leken nlet
geheel btj .de Ies. 

^.s. 
zóndag zaI .ièdereen er voor 100t moeten staan" als

ià--àp-t.rÉ"t g;.r, .bt j. her steïke, D.r.r..o. r?ret een gróte dosis'gezondè stii jd-
Iust moet het lukken ànze toppositie .te behouden'
Uw steun ls daarbÍi onontbeeilljk. zqndag dus met of, zonder de :Prlnt:.:. ..

naar zoeteÍmeEï.. En laat je hoien.. Be't was zondag j'.f in. NootdorP lDaar 
-

een tamme boeI. De poiià"r,í"nuaàn 'zal ctaar weI 'debet aan gei"eèit z15n '" ';'

ir."-"rI-Untlf"5;è"1'., lcit s.lot nog even. téÍug naar de Jeugd..r*et*.'gaat Prima
,Ëi-oàtir"intj." 'rà". mÍnder met het grote.voorbee,Itl , À1 . Er vrordÈ. onier-
naatsgespeeldenmenisteveelbezignetbijkoursÈtgheden''f,ongetlsrconcéÍl-
treer Je,. oo het sPel. Probeer alIeen net voelbat (zo goedl mogelijk Id'ef st)
het'doel te.bereÍken. Bèruoei je alIéén 'daarmee; want tlaar zulIen jullie.het
à="x.g.no"q.mee hebbeh. Ge.raàg je als Lenser. Het zalihet kiJkplezier aan-
merkeriJk verhogen en niet alreen vooï miJ 

Frans van Dijk. -.1 ,_,.... ,..j.

bE!4oelealerniemee.

- Schoten bij u ook de tranen ln tle ogen toen'u -vor1ge.l'eek het kranÈje-in
'de bus kreeg. 1

- voor het eerst- lí
. I _,,,.' ::,.Í1.

vras heÈ dankzÍj eeà ve r.vangè nde ' nachine 'vlee r eens
r,l ek en

goed de lezt'ni - i'
- ovef ontroering gesProkèil, Ële rédak

- Drie gespeeld, twee Punten. drie vo
- Na bestuderlng van het ptrogramma va

vroeg eén moeder van een D-tje'zich
zo'n Iange-dag in Belglë moesten ga

- Afgelopen zaterdag haddlen Jan Eam en
tueede eIftaI komPleet te krijgen.

- Vla allerlel kunstgrePen kon on twee uur,
na?r Monster worden vertrokken. '

- TenliÍlnstè, men, dàcht dat men voltallig wa

.- minuten na hèt vertrek vai'r'2'iJh 'coIIega'r s

tenslotte toch nog

s vran t tlanà;olerael
achter dat .ze: hen

.actrtergètaten haclden. ''.-'". _' l',".'- i. ?. ; -'''!
- Gelukkiq was Ben osse b-éreià om koerlersdleils,ten te v.errlcttten- (bel Ben

gerust- .I" ,,nog zorn oakketje te vervoeren.heeft)" 
,

- íoq .i; zaterdaispeler'; gen v.C. Nouland ' v'ist voo^r. het eerst in zIn tocfr
benàald niejt kàrte öaitière'Ín' d'e ,àaal' te' scoren' .: - r ' :

_ voàraien was ,m aaÈ alleen naar gelukt als hij zich een half uur ee.rder
dan de rest omkleetltle en dan Ín cle lege zaal ;D heL doel ging dchieaen''

- Gehoord langs de lijn in NooÈdorP van een RKDEo-supporter nadat zij,n
ptoeg op 1-ó gekonen was:

-"Jongens, nog maar viJf hoor :' (... ) 
:'"1' i'it -='-: '. "'' ri, i 1'

- DLe van Delalen komt Éij kopbàllen zo hoog van de grond.'dat Í9.elgenliJk
z'n paspoorÈ en een ttc)<et,op zak,zou moeten hebben

- Berpl p.onlngs wist te ,meldén- dat .de ,Gro.te .cluËaq.!i è"rw1t .'le 
iverkool. betref r

prlma verlopen Is.
_ óe laatste loten werden afgelópen doriderdagnacht oE twee uur bij opbod

- Nog even terugkomendl op de personele problemen van de zaueidag '
- De eerdergenoeEde Jan itam- utt,a,tdré.Spa. haddlen de halve maandaiavodtl nodig

om het deïde rond lé r.ii: q.n , v<ior 
' .àÈt.àïa" zateràag '

- I,la gedane. arbetdl, is het gfed rusten, .wànt vergeàó.egd zakten ze achterover
toen maar liefst twaalf .rt oó papter, ston'len' .

2



En toen- kwau dus.Ina 'J.d, BeÍg net ale lranbetalerslijst
Ach, met negen..Inan nag je-oolL_"spelen l
In vervolg op de succesvol verlopeÍl-'autopuzzelrit van vorig-
dit evenenen.t dit; seizoen o-bnieuw plaats vinden.
zonalag 2 7-,..o-k.tobe r .r'Derde Kerstdag'r zaI Den Haag en.omstr.eken

seizoen zà1

rdeer onve L -
.1ig 'worden ,gemaakt door puzzelende auto I s.
Vakantiegroeten uit Zwitserland ontvingen vre van onze
reporter Frans Flumans.

RKDEO-tENS en het is nlet elke week feest.
1lèt, afgelopen zondag in Nootdorp een kostbaal, pgnt liggen. Tegen
bleef de hoofdmacht steken op een 2-2 creIijks9eI.,

LE NS
RKDEO

: tlar Èi n v.d. Lans.
i Percey Biekman ( Bïian
' zl.ran I Ronald Bogisch.

ràzende/relzende

overg?auw, latr i ck

. : r,íl

van RiJn. ,

Sruningsi r Arno

Pred.spa.
Delden, ],eo

r,lippolder
vros
R}iDEO

r,4§s .teg9a 'ioafè we gewend waren rnet agressief aanvallend voetbal. VIo.t kom-
binerend op de goeal bespeelbare grasmat kwam r,ENS tot: een aantal'goede kan-
sen. Na een half uur, norrDaal het tijdstip vraaró-p LENS de score oPent:, wisÈ
RKDEb u1È, eèir vrtjL tïap een vooxs-I;xong te nenen. zeven.mlhuten tater kopte
l.larco van Deld.en uit een ,voorzet van ncibert Pennings de geli jkmaker binnen.
Na rudt leek r.ENs de wédstrijd snel te kunnen bellissen. Na een schitterende
solo van Theo Dikstra prikte hij de bal praktisch uit stand vanaf de zes-
ti-enmeter schitterend Ín de linkerbovenhoek. Het verschil met -ale,vor.1ge
wedstrijtlen zat..rm.in het daarop volgende halfuur. glaar LENS in de afgelo-
pen.r,refen doorstoomde maakte het nu pas op Ce plaaÈs en Oaf het middlenveld r'
tompteèt uiÈ handen. Aan uitverdedigen kwan nën nauwelljks meer toe en
!.KDEo. wist tien 'nlnuteri vóor tl jc van een f outieve térugspeelbal ,.te -prof i':,
teren en de ?-2 eindstand op heÈ bord.Èe breng-en, Í r

zoals gezegd., een, kos.tbaar punt. LENS zakte,. doordat DeIfia met 1-0 van....
Vios \^ion, naar.. een gedeelde tweede,plaats.' zondag l.racht.de .Iood.zware uit-
wedsÈrljd tegen D.t,r.o. fnellicht kan LENS.in zoetefmeer. betrijz,en dat .af ge-
lcipen zondag niet meeï was dan een schoonheidsfoutje
Opstelling LENS.

doel
achter

midden "
voor r

Uitslagen

v,d

r Anclré KuÍper,, Theo Dikstra r
r: -RoberÈ PenningsI Marco van

derde klasse '8.
GDS',
Velo
ollveo

D.$t;O. i

Scheveningen
Postduiven

4-l
4-0

-t-1
0-1

-.Boek, v. Ëto 1I and
.:.oètria ; '.,

:.IENS ._ |

UI{ I CORN UNICORI'I UNICORi.I UNICORN UNICORN UN I CORN

Rlchard v.d. H6ek jr., nog steeds uitgeschakeltl (ook hij heeft afgelopen
weeic z'n' onderètel làten onclerzoeken door d.r'.' stri'kh,erda) , 9af . de punten' -

U}I I CORN I]N T CORN UN I CORN UN ICORN UN I CORÀI UN ICORN

KLAVERJASSEN KT,AVERJÀS SEN KLÀVER.]ÀSSEIi KI,AVE R,JAS S EII

Het is weer zover. volgende week vïijdag 30 oktober om 20.00 uur
jaarlijkse klaverjasdrive. De steuners, Ieuners, sopPers en tret
tafel spelende koppels kunnen zlch, voor deze avond, inschrijven
maandag 18 oktober. voor deze inschrijvingen kunt u terecht bij
Jansen (070-660204). De Ínschrijving is per ko5rpe1. De data voor
de avonalen zijn: 18 decetnber, 19 februari, 1 agril en 6 mei.

uegin! àe
het mes op
tot en met

t4arcel ,'1
de vblqien-

KIJAVER'JÀSSENKLAVE RJAS SEN KLÀVERJÀSSEN
3

KLAVERJÀS SEN



.Ï,l::'_ti_1:_a_r:-z_9 t s .{I[.'
Li e sk l ach ten '
Er bestaan vele soorten 1Íesklaèhten. Eén van de manieren waaÍdoor. lies-

tra kwetsbaà.Í. ;1 . -

klachtàn kurirr"n ontètaan, is a1s" gevolg vair'' een acute overbelàst1'ng van
één van de spieren, alie het been naar biínen bewegen (de zogenaande adduc:
toren); De sineririíg van één of meer spiervezels veroorzaakt een- scherpe,'
stekende pijn in de liesstreek, met nane bij het tÏaPPen van de bal met de

blnnenzljàe van de voet' De pljn kan ultstÏalen naar de binnenkant van de

clij. Dtréct na het ontstaan van de blessure Ís verder train-en of sPelenl
;;í j*"i ónmogétIit. Facioren, die biJdrxjeir '.aan het .onts_taan -van-'.deze: ty--
pisctrevoetbàIb1essure,àiin:]",,,.',,'..t]..'';.
.l ""r, 

te .-plotsellnge en te krachtlge samentrekklng van. de adduc.tor:n,ptl
. ' ;;a tn làe groncl [.=.pp.r, een blokkering van dè kapbeweg.ling do9.ï 

'le ;te-gèn-
r:'- stander.of een blocktackte i .; .,:: ..'

b..;ieen te' plots:eili!ge overrekkl-ng van deze spieren-biJ een jYt,tk.-=tl ult.99;
,,-voerde",sI1ilr.ngophettehoog.traPPenvandebaI;
c. spelërs '!oeÈ verkorte 'ailf eettspieren en een be.en.Lengte.fer'schÍ1,.1iJn.?x

lr

Hoe
i--,'

voorkom ik een liesblessure?
Naarmate:: iemand sti-jv
daaïon: van . belang vóó
utt te voeren.iom de.s
met de binnenkant van
maar helaas bij veel
- zorq voor éen goede

ginqen.-. Draag voora
aanvullingr vlorde n t
uP vervangen.

- ca hierna verder me
bloeding en coördi n

- RekoefenÍngen noe te
loop'van de traLnin
spannende, losmaken
de douche ul t{evoe r
miicler Iast zal heb

er is, is de kans oP een liesblessure groter' HeÈ is
r'ieqere, trainlns "r ;;à"4;ijd.een 9oeÉe'íàrroins-u1'
pieren soepeLer'te maken en tIeT van 'grodè afstand
de voet kàihatd op doel te schteten. .Een,slechttl.. ,.

voetballers ingeburgerde gewoonte
doorbloeding door rustig lnlopen en losmakende bewe-

I bij kou, een
oegepast, maar

tralniilg§broèk,r Massage kan "slechts i als
kan nooit dé normal-e aitieve'warming-

t diverse baloefeningen ten behoeve van e,en goede {oor-
atie,
n eveneens worden toegePast ln de cooling dot'n Ea af-
j of wedstrtjal' De cooling down kan bestaan"ult ont-
àe oefeninge, .n reioeÍenÍngen, die biJvoorbeel'l onder
d kunnen worden. Het tesultaat. i-s, Èlaè 

'le 
voetballer

beí van spierpijn, stijfheid en veÍmoeldheÍd '
vtat moet lk alo €Íl r wàrl]eer ik toch een lies b1 essure kri:jq?

Hfervoór -gèlden deàelfde voorschriften' zoals u die heeft kunnen 'lezenÉbiJ
het oplopen van een 2weePslagr dus:

. Niet oP het geblesseef,de been IoPen

. Koelen.

. Een. grukverband. 
,

, Been omhoog.

of steu,nen.7

2

3

4
5
6

. Raadpleeg een arts.. , t .

. Eervat traÍnlng. en ,vledstrijd wanneer.
belastlng van de aangedane spiergroep

lSlachtenvriJ"ls

RLemen.

bijmen voLledlg

Leo

sssssssssssssssssssssssssss
qS
: SENIOREN ZONDÀGs -- S

sssssssssssssssssssssssssss
Ultslagen zondag 18 október t987.

-.LENS
- de Mus s chen
- velo 3 ..
- s ch l;Iu ide n
-, LENS 5

-vDs3jLENS 7 '
-BÍc3"..

z-2

3-3
2 't-4

3-7'o-2'
afgekeurd

" 2-2
- 4'-

RKDEO
I,ENS.'2
I,ENS 3
LENS 4;
HBS 5
LENS 6
RKDEO 6
LENS 8

')

l l;

I



Programma zondag 25 oktober 1987.

14.:00:
10.00

r11 . -0
13 .00
10.00
13 .00
11 .00
11 .00

1028
| 092
201L
2055
27 40
21 13
2 t28
215 3

ruur,. DWO 1 ;
uur Papendrecht
uur LENS 3

UUT LENS 4
uur DWo 7

uur LENS 6
uur Esdo 2

uur ,LENS.r B

o stellln en,
bek èn d
bekenal
bekend
bekend

afschrijven
afschrijven
afschrlJven
afschrijven

2

- I,ENS 1

- LENS 2

- Den lloorn 2

- Scheveningen 3

- LENS 5

- Voorburg 5

- LENS 7

- Den ÍÍoorn 7

v2of3

V2of3

Kouwenhoven
DuyvesteLn
R imme I iwa an
verkljk

Dijk H.P,.s
Lambrègts
Aand.euiel
*,am-o e Í s P.
Hut tmann .
Taal J. t l..
ioiía',r.w.
Fabriek s.

D

299855 . -
01891-1f443
or7 4í-7 734
45 49'12 . .. 

"

vl.v1
v1

J

LENS
LENS
Í,EN S

LEN S

5
,6
7

6

aIs
als
als
aIs

blj e,

bi j G

biJ H

bij L

teI.
teI.
tet.
teI.

* LENS 3 2 man bardlenst.

s ch aduvrp roqramma.

12.00 uur Dwo 3

12,00,tuur. Dg.Io' 4 .,.,
11 .00. uur "; We s t erkwart ie r-
12 . 00 , uur ',vígsterkwaïtier-
14.00 uur weslefkwartier-
Prog ramnia'Zondaq i november 1987.'

LENS 3

LENS 4
LEII S 8
LENS 5
LENS 5

14.. 0P uuri I.EN9 1

11.00 uur LENS 2

l1 .00 uur oDB 2 
,

11.00 uur ArchiPel 2

11.00 uur LEIIS 5

ti,30 uur Gr.t.l. 11 vac
13 ,00 uur LENS 7

.- .f 2.90 "uur wiPPolder 5

Schevénlngen 1

Neptunus 2
3

4
t
6

LENS
LEN S

Paraa
6- LENS
- Den
- TENS

3

Eoorn 4
I

To coorder s

15 
'doe 

I5rir Itèn i,r. v. DeIden (r,ENs 1 )

selzoen-'1987-1988

1o aàé ràuhtèn
11 aeé IÈuítdn

" 10, doe lp-unten
9 doe lpunt-ed
7 doe lpun ten

A. Kuypers (LENS 8)
F. Disseldorp ( LENS 5)
C. Foelstra {LENS 5)
E,, lBeitenÈ (LENS 5)
H, Kóoyenga (LENS 2)

tt t t 7 - a

, Dinsdag'27 .,o k-t o]l e r
z z z z z z z z z z z' z z z à z z' z' z z z z z

z1 zaer,voÈtger,z,tL
z z z 7, z z z z z z z 7' z z z z z z z z z z z

19.30 uur LBNS 21 j aar FeyeDoord ràndéri j'k:

Prog ramma 23-10-L9A7 t'/n 6-11-1987.

Vriidaq 23-10--1987.

21,15 uur LENSí"1)"'
e, i.r.í'...r41. .

Houtrust velil 3

oranjeplej-n

Duin I aan
Duinlaan

G.V.V. 1

I
!ta an d aq , 26:LO-19.87 ,

21.40 uur''iàatiwartier 2- LENs 2

Dlnsalas 27,- lO-1987 .

19.00 uur iaaó: 2 "-'
19,40 uur Aalo 1

woen 5 dag 28-10-1987.

LENS 3
LENS 1

21 .40 'uur Cromvllet 5 LENS 6

5

zuidhaghe



D.ndordaq 29-70-7947.
19.00 uur LENS 5 .

Vri jdaq 3O-;'10-1987.

22 .20 ,tnr nsào 2 .

$oqnsdag 4-71-19A7.
LENS 4
LENS 3
LENS 2

vrlJdas 6-11-1987.
22.20 uur LENS 6

Ultslagen; ' ''i i' .

Rava 4 -LENS 4

Rava 6 - LENS 3

Laakkwartler4-LENS5
B-Scheldsrechters,

B.T,C. 2

IJENS 4 'oranjepleln

ouinlaan S che ids re ch te r : J.'Ruylers'

.. tloutrust
wièIersshóp 3'
2 Houtrust

.veld I
Houtrust.

veld 1

c,- .

j .r'

'r.,tr

20.00
20.45
22.15

q.u r
uuï
uuI

- POG 2_

- Bert I s
- H.D.V.

I

v'Y'P: .4 De BIlnkerd 'i.scheldsrechter: . '. ..:

1-3
0-l
1-3

De laatste weken worden weer blJ veel thÉisr,redstrlJden van LENSr': B=scheldls-
rechters toegevrezen. DÍt houdt in dat LenS voor een scheLdsréèhter moet j.
zorgen. om te voorkomen dat d1t steedls d.ezelf de Personen worclèn,'wlI ik.,J
de heren aanvoerders dringend verzoeken biJ hun'teàinS te iífoÍheren wiè.ei
eventueel bereld ls af en toe een wedstrljd te flulten. Eoe meer mensen....,
beretd ztjn ttlt te doen, hoe Ínlndeï f!. qp.dezelfale Personèn een beroep" j--

moet doen. SliIlen de aanvoerders alit aan-nii alóoÍgeven? JuIlie helFen ë'1-'l
kaar hlermee.
René Keus, dLnsdag È/m vrtjdag 17.30
zaÈerdag, Zondag en Maandagavond ben

18.30 uur ÈeI.
op LEN9.

René Keus.

601.541.t/n
ik

COCKTAII,TOERNOOI COCKTAIITOERNOOI COCKTÀ ITTOE RNOO I
zoals reeds eerder vermeld. wordt dit ,toernooi' gespeelcl op .7. novenber a.s. r

Ín sporthal OranJepIein. Eet toernooi begj-nt orn' 19.00 uur. l'ri J .ver.zoekeq .;.
ieder€en om on 18,30 uur aanwezig te zi.jn. Evenals vorig jaar Ftjn cle --. , 'shirtjes veÍzorgd door LENS i Gelieve weI elgen broek en kougen. mee te.nenen.
Na afloop zullen we onder het genot van een hapje en een alrankje de, prijzen
ulÈreiken. De kosten voor dit Èoernooi bealragen f 6,- Per persoon,. ;ttt, ,,

wit je .dit bedrag betalen aan Je ,aanvoerde.r of een van onderstaande pèrso-
nen. Indien Je opgestelal benÈ haar om de één of andere redeh nlet ken komen,
wtI je allt Clan zo snel mogelIjk melden aan onderstaande 'person.eIJ.,..i: :!§ir:l;.:-.

Tot ziens op 7 november R.Keus 601541.'.,, .. :,

De opsterttng voor het toernool zijn ars vorst' ::{t"t t:t'1'1ïo'1","t' t.,'i
Team 1 Team 2 rea'n i : i-:. :--:.:'_S,.:':*

cdàóË: r,i,. w:...,'.i,.." i.:'j
R.Keus;,...,.- t i:; l! i:;
J. Kuypers
lr. .e1 Àssióu!{i'.rj-:1,-
c. v. al . K,lev. .- ,.. .- . is
M - Jans en
'o ..wiÉternari !-, i i- * .j .;__,,

B.Brunlnks-... ,

i -,' :-r: ,'"{:'I

coach: J. Kuypers
R. Bergenhenegouvíen
E. TromÍoe I en
E. Giphart
L, S lnke
D. Bij l sma
r,. Eb1é
A. Schi j f

Coach: R. Boglsch
iI . EoernÍg
M. v. d. KIey
F. eI Hadclioul
iI. R Íeme n
G,Sinke'
À. ale R.ulter
J.t{eltens

'ilJlj -:!'
6



McOonalcl S.r I ZOETERMEER. IIl1lAAR ANDERSI'

Zoetermeer slaapstad? dat ha.d je gedroornd !

Zoetermeer sportst.ad , groeist.ad, bloeistad eri een mooie st.ad.
En bovenop het nieuwe(nog in aanbouw zijnde) winkelcenErum
' "Het SLadsharttr
wappert. de vlag van McDonaldrs !

Daaronder bevindt zlch Uw McDonaldrs resLaurant.
Elke dag open van 10-22 uur jst.aan onze vriendelijke medewerkers
voor U klaar om U heerlijke warme hamburgers en brood3:es Big Mac
te serveren in een kraakhelder restauranL, ( ook een bovenetage
met voor de. kleinEjes Ronald,s Speelland).
Hoe de afloop van D.[d.0.-Lens ook is,U blijfL velkom om ons
resEaurant te bezoeken
l,rl i j maken het U gemakkeli jk met onderstaande coupon.
[^li j wensen U een prettÍge-en sportieve- wedstrijd en daE. de
beste ook mag winnen

Uitslag: D.W.0 LENS

Graag tot zÍens.

t

F-
@

I

lJ
o
IJ

'rlE
FI
o(J

GBATI§ portie FRANSE
FRIETJES tegen
inlevering van deze
bon, B lJ AAN-
KOOP VAN 'N

WINKELCENTRUM " STADSHART "
PROMENAOE 30, ZOETEHMEEH

,,BIG MAC"

I
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KLOPPEND HART VAN DE RANDSTAD
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E. ^: ', '_. i

Coach r F . F IuEans:-
.Krol, '
. de Nennie
.BijIsma
. Ke.us ;'
. LanceI
. verboon
.N.:. ,

Team 5

Coach: P.v.DiJk
w'. van Mersbergen
À. Kuipers :

P, S chu I ten
lni . KlOnnen
T.I,anceI
B.v.d. NouI.and
R. Houwaart

P
s
P

M

F
M

N

COCtr,TA I LTOE RNOOT coCKTAILTOERNOOIcoCKTAILTOERNOOI

LENS;4.: ,RAVA 4" ( zaal )

zonder haar'vèdettesr- Loek Eblé en PauI schulten, stond LenS lahge tijd met

de rug tegen "tlé mui:r om in ieder geval één Punt' I n de wacht te slePen'
Zondei wissel -tukte -alat Ín de. eerste helfÈ uiistekend' dloc dliÍekt na het

3-1.

h

beging van de 2d helft leek het moegestreden vij ftal te zÍI ichten. RAVA tik j

te de veidetligiíg voortdurend uit, m aar wist slecht's 1x de ultstekende
keejer Peter KroI'te'passerèn' Een u itval via Geard. v'cl . KIey leverde zo-

waai" aetts Èle geltjknaker oP' Nog zwaarder werd de druk oP de ],ens goal '
En toen kwàri Barencl van HeykooP aanw andetren. Iti j ttas bereid in te tal l en

voor I astspeler' Peter oalinot I raakte tweemaal tle bal en trot evenzovdel keer

doeI. De humor was comPi.eet' Groot vernaak I ang s de kant .en "
tvree Punten voor

het Ie egge sP eelale LenS 4. Mede hierdoor is LenS àan de Ieiding 'gekomen in
de reserve 2e klas i Barenal en Peter nogmaals bedankt hé I

Pau I en loek a.u.b. geen vedette neigingen meer , vratrt we spelen in het ver-

volg puur oP res-ultaat en juIlie dus ln dienst van het tean.
I'lede- namens de Euro Drogi st "Rustenburg",

reserve coach F. v. D.

z z z à z'z z z z z z z z z zz z z z'z z z 7' z zz z z z z z z z z z zz z z
z

f,t ^nq., 
de sporten van de zl4 ladcleÏ z

zzizàzzizzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzz zz zz zz z zz

Uits Iagen zal-erdaq 17 oktober 1987.

Ras ''

MoDster 6
sv -'35 .7

SV PTT 9

Pro t

- I,ENS
- LEíJS 2

- LENS 3

- LENS 4

l-1
4-2
verschoven naar 20 oktober
5-1

amma zaterda 24 oktober 1987 '
14.30
12.00
10.30
12.30

LEN S

I,ENS 2

LENS 3

LENS 4

uur
uur
uur
uur

- Dorr ( 1)
- Kr.rD 3 (1)
- Honse Ieï sdijk 6 (3)
- P.c.s. 5 (3)

O.v
J.v
N.N
N.N

. Beï1o

.VeIden
000/0.03
009/048
or7 / 125
o23 / 167

te1.

verzameltijden '

LENS 1

LENS 2

t
LENS 3 9 ' 45 uur
LENS 4 .11'00 uur "

wordt door de trainer bekend gemaakt'
Vrijdagavond 19.00 uur bij P 'trteefout
. tt"r.. t.t. 679687, kantoor '1972f 1 '

De opstelling voor LENS

ÀfbeIlén voor l,ens I en 2

936337, kantoór' 420841 of'
Blj eve ntuel e af keurinq.

Op stellins LENS 3

13.15
11 .00

uur
uur

7 eaZ
voor
bij J

schaduwwedstrijd oP graffel' KSD-LENS 1

Bil i"1n;-n.te afkeuring tralnen om 12'00
14.30 uur

uur.
J. Kouwenhoven, T. SPa, M'SPa'
B, v, d, Berg. P.Ax, F.Multler.
N.N., N.N.
vr i j alag avon al voor 19.00 uur

,f. RoosslooL, E.Merghart '
R. Sanders ' F. Klaassen,

Afbeljlen voor LENS 3

7

bij A. spa teI. 291737.
;...



aD .otel ltnq LFNS 4 c.Llpman, P'.Pi1on, H:Kouwenhoven, M'Frls, D'v'Essen'
r,.Uunt.I, D. d.e RÈiter.. G'Kuyper, S.Ypingar, tl;-"1"1f - --bergen, K.v.d. §tée, u.'Jànsen, D.Bosman. - ''' : ' " ?Ir (-'Í

vriidagavoncl voor - 19.0o ,uPr bl j R. Ptlon te1. 93-,5888 'Afbe 1I en

Programma

voor Í,ENs

Zaterdag
4

31 oktober 1997, 1 l

14.30
11.00
11 .00
14.30

- LENS
- LENS 2
_ LENS 

,J

= LENS 4

uur
uur
uur
uur

Íakdier Boys
scheveningen
Takcller Boyw
Duno 6 -.

L. Looye
F. Krrakkernaat
N.N.
}I .N.

i i j;:

000/006
oo9/049
oL7 /.t24
023 / t63

1'7- 10- 1987 RAS -1 LENS ( za) 7 1- 1't. -i

ons team heeft zich afgelopen zaterclag gerevancheerd voor de vra-nPrestatie
die.tesen S.V.G.W. ,.ró g.-I".rerd. eLlè ipelers toonden.Legen 11dS een -uitiiJ
stekenÉe inzet, waardoortde' tègenstander. slechts incidenteel gevaar-Iijk kon
,.rà""1-rà;;iij ;;; voortref fe.ii jke aktie van Michel ,Fortman ihadlclen,-wi j. .-''
eiqenlijk voor de rust oP voorsprong Àoeten komen '- Na de.thee 'scoorde de-
;:ï;i:'l;.i.!.';Ël eiu=,oir", aoerpoit dat heraas werd arseker''d.doo' a" ,.,,
uiterst ,*.ttè schèldsrechter. in de ta.htiqste minuut w'tst' nAS toch 9p
;;;;;;;";;-i.:r.i"i na een "sll'ppertje"'van irrans Pauri' get was echqer, .'
aezel'f cle.' óoèf .r dlie me't een schièteïendé voorzet onze. centïumsPiÈ-s Freq . .--,-----'-- ltachtigste'''minuut de 'verdiencle 9e-.I Lancel 1n stàat st.elale'.om in de negener

ï,.f i jfmater-in te kntkken. Àls, 2aterdag wacht ons de.zw?re wedstr.tjd tegen
DoRR. Als ledeïeen dezeLfdd' inste:lIing heeft aIs tegen' RÀs' daq 1: g,en ver:'
r.àsfnq zekex. mogelijk' 'l . - ' .-Peter liteefout' -. . :. .- ile'elftal}éh -De bespreklng op Woen§ aag i+,oklo!èr,ove1 ile "vóortgang vaor"
van t,eirS I en q he.eft niet hei gewenste .resirltàat oPgeleverd I ' " l

De opkonst van het 4e elftal was.goedr maar van het 3e waren'er'maar 2; '' ''
Bedroefenal mensen' rs dit nu de mentaliteit van het 3e elftal van de

zaterdagaf atellng. op papier bestaat.het, elf taI ult 10 lal m9.aT d:o9l::'ït,,yqIe
afschriJvingen moet "met veel kunst'en vliegwerk" een beroeP op het 4e

van de ,atatdag en het 8e van cle zoàclag gedaan woÍden om dit elftal com-
pleet te maken. Afgelopen zaterdaq Iulité ook alit niet en moest deze wed-
strijd verschoven vrorden naar dinsdagavond 2O oktober ' Mljn vraag en ver-
zoek ópeciaal voor het 3e elftal. Schrijf of ,be1 nièt t9-gluq af ,- e.r_z{jn
namellJkookledenvanhet3ediegraagleenpartljtJev'iIlenvoetballen'
maar dàn wel met e1f man. ÀIvast bedankt voor de tredewerklng' : ':rri ''

" secretaris van cte zaterddgàfile-

Algemeen kontaktpersoon: Paul v.d. stéen,
TeI r 970154 (b. g

wedstrlJdprogramma A-B-C-junioren.

Iing.-

chopinstraat 103' 2551 sv Den Elaag,
q. 97 767 4 Peteï Perrevri).

., JJ JJ JJJJ,JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,JJ.T
.T" , vnn HET JEUGDFRoNT :

J "---- ir

.T J J JJi JJ.Ji J.IJ J J J J JJ JJ.T J J J J JJJ J J J

Kontaktpersoon: Paul v.d. steen. T.e1-.97O154 .(b'9'9'
AfbàIfe; voot'd"'wedstrljdlen bij.PauI v.d; sÈeen kan
17.00 en 19.00 uur' UtterIiJk voor vrijdagavond voor
In uiterste nood nog oP zaterËlagmorgen op Lens bij lemand

97167 4 PeEet

iedere avond
19. OO ,uur.'

Perreyn )

tussen

van de j eugdkom-

Dontlerclag 22- 1 O- L 9 87 .',\reId- Schei-dsrechÈer sàmànkoós t LeÍ

uuï LENS'uur'LENS
uur LENS
uur LENS
uur ],ENS

Scheveningèn À2 V1 ?? .

82 - start trainingsdag
Laakkwartier B1 v2 . Th. -Eoef nagel-,-
Rijswijk 82 vl R.Jansen

(vr)
(vr)

(vr)
(vr)

15.30
14.30
,10,00
13.30
13 .00

at -
A2-
B1 en
B t' -:
s?-

I

t 4 .45
..13 .45

9,30

uur
uur
uur



23-10-198?. veld scheldsrechter' SaBenkoErst Lens-Vï, I .:a'-l

vr
vr

(

1

i'ri, i '' 10 ;00 uur Í,ENS c 1

) :1,0:30:uur rLENs ; c 1'

); 10 ri3 0 "'uur . LENS;- C2

"ri, 
c z Àta rd tratíiígs

- Scheveningen C1 V2

- scheveningen c3 v1

.i:r.9..30. uur "twéetlaagse
? ?.?

???
i .:i .r

z ate r alag 24-rO:!987 veld scheÍdsrechter samenkods t
' 336

36s
342

14 t 00
14.-30
L2 .45

480
405
57 I

14.'00
10.'30
12r: 15

uur'BI. zwa.rt À1
uui . LENS À2
uur vredenburch

= " LENS À,1

- BI4T A1
B 1 -I,ENS B 1

tlas s en aar J, v. d. Poel-370 ,'.,-. 12.30- u

Éur Oran jePlel-n BI-LENS 82
uur. LENS" C1 r. ' - Den Hoorn
i:uÍJ oynamo r67 c1-rENs c2

!'taand.aq 26-1O-1987,
(vr ) :1 8r. 15- utr L.,ENS
(vr) 1,9.301. uirr LENS

oi.n=alq - z.)11ï- r gez .

(vr)"19.30 Éir,r rENs t/m 21 jaar-Feyenoord Iantleli jk
Í/ronesdaq 28- 10- 1987 .

(vr) 11 8.0O.uu:r vios c1 LENS C1 Helis Stokeln.
Bi J zondèrheden.

V2of 3 - L.Hartman:l?8- 13.45' u
vredenburchweg

r"r.Noo.rèFoon":341:.:-i ! 1 : 45 u
Buurtweg. !l.v.Eeesch-183- ' l2r4! u

c1 v1 R.Doovè-495 ' ,'".-9.45 u
?? 11.1'5 u

c1
B1

9ueensburY
Queensbury 2

V w.v.d.Lind.è.n
P. Stein . "*"

17.30. u
18.45 u

'18.30 u

'1 7.30. u

19.30 uur

v2 w. Pletèrs

- koDen de nÍet
- opste I I ingen

geselek!èerden junioren.vrijdag trainen. Àanvang
ais bekend tenzij de trainer anders vermeld'

:t ".t
't "'l

verslag LENS 82- Die Haghe B2 . 19-.1.0- 1987 .

om hali negen begonnen lre ale vrealstrijil . we zetten de tegenstander qelijk
onder dïuk en scoorden al snel door een mooie lob van Remco D' Maar hoewel
we bleven drukken kvram de tegenstanèer. toch op gelijke hoogte' Niét veel
later scoorde dle Eaghe nog à-1. l'tuut door een mooie voorzet ían Maurice -'

sI'ierèntlf echt, scoorde géIfjk. Tenslotte' was de iuststantl 3'-3 ' ' 
. - ','

We Èwamen weer enthousiàst het veld op.en scoorden aI -we-eï snel 4-3 {oOr
sllerendrecht. En door een nooie voorzet van John- scoorde Renicó met een--
kopbal. Maar dle Haghe was nog nlet verslagen ze scoorden nog tegen': 

.

;;;. 17" okrober , L3 .42 uur , kleedkamer r,nni' ci . tnàL .à' "Lit "itront 
j è^s

,f i"-r.'"a,rIijk mo'gèIi.j,k verdeeltl . oe itèmming:is bedr'Èkt.n Gilb'ert- 9",:1:d
p=ób.r.n lals zinnigs'te zeggen. spetertjes hangen op 9".b:"I"n' .cl e watg-r:-
'zak wortlt bijgevuld. Dennis is zwaar geblesseerd geraakt'vIak,'",??T f"=ll."t
kàn hiet meeilverdër. spelen. Na het gips (R-amses en l,larti.jn) en ale hertst-
vaÈantie: (charles)..rakàn we de vierde' basisèpe1er kwijt' Barry olsthoo.fl 

,..

moet ook de tweede helft spelen, da.t worden'dus' twee voIIe wedstrljden te-,
9en- C-"spéIér.s'voor' aeze pu!i I. Een andere jo.nqe1ing,.ïtgl!f.-t'"í'doorn'' moè t
ale.- rèchtèb.a,ck, pl.aats van Dennis bezetten. É.t í- g.ràf f iS ':.s 

\9{ airs ,nieï in
die klelne ruimte, zeker als je weet dat C1 ook nog Bet 1-0 achterstaat'
Dan , opeens, gebeurt het - Er komen verwijten r" en oilos s ingàn ' uit'de gioe'P'
vario gaat laatste man spelen, Jim kan' naar het middenve'Id''' I!1e-f t lt?1t .'
rechts. Barry tBoet dan tlà gevaarlijkste en Iangste IIMSH-aanvaller uitscha-
k.eIen...Ondlanks zi jn, bégri jpeli jke angst, "aie is .veeI te. g robt"voq r 'm!i'l'-' i

i;li r.,"e nem uitsiet""à. Àino pakt weer'eéns een paàr prlma ball-en, Jim- 1

"ri. 
r.f iïf ; 'Iaien de bal lopen, en sa'scha wordt 'gevaazlt jk'. Uiti tl'ee mooie I -

;;=;;'d van eeïst Jim én à.urn. Niels scooït sascha twee keeï. De derde D-

[it;;é.,'ndn"' vëtt"v, .komÉ in heÈ verd' Na een paar goede aktles legt hii
' 'MlH-keeper dood o§ 2ijn hoofd, goed voorziJn: rechter'-een .uttÈr.aP van . de H -

voeÈ, -en'kgalfraid in het net. LENS l,int met 3-1' Nèt op'tijd t,,as er af en

toe voetbal te zien. iater6àq de ongesla(ën koploper den Hoorn.'
' Trio'HaPPY coaches--i 'l

-9-



wédstri d ro ramma D-E-F- eu d. -

Kontaktpersoon: PauI v.d. sÈeen, teI. 97,0154 (b.g.s'

AfbeIlen voor de wedstrijclen bij Paul v.d. steen kan
17.00 en 19.00 uur. Uiterlijk voor vrlJdà§.avond 19.'00
nog op o.aterdagmorgen oP T,ens bij iemand van cle jeugd

2.2-tO-19A7

97167 4 Peter -Pe rreyn)
iedère avond tussen ..
uur. 'fn uiterste nood

komm'iiiie ter. 661.3.14.

Sameíkónst LenSDonalertla ' Veld
(vr) 19.00 uur'LrNs e2.- Gsc (zaaI) !{outzagerij
zaterdag 2 4- L o- 7947

16.15 uur. ..

581
a42
873
(vr
911
or7
977
997
103
!07

- LENS D1
SV D2-LENS Dà

- IENS D3
- cona D2
- ODB E2
- de Jagers E,l
- Duno E4
- IIMSIT P 1

- Quintus El
- vcs F2 ''

1

1

1

)
1

1

1

I
I
3

0
1

1

9
0
1

2

0
1

1

. 00 uur. Dl,íO 'D I

.30 uur DuindoïP

.45 uur Vios D2
,15 uur LENS D4
.00 uur LENS El
.00 uur Í,ENs E2
.00 uur LEIIS E3
.00 uur LENS F1
I.00 uur LENS F2
2.00 uur LENS E3

' sp.park l,rest z ttrèer
sportln/MezenPln..
lrte 1i s s toke 1n
v1 of 3

v2
1,.

'v2
v2
v2
!'t)

9;00
10.30
10,45
8.45
9.30

10.30
11 .30
9.30

10.30
11 .30"

uur
rr9Í
uuI
uur
uur
uuE
uur
uur
uur
uur

t4aandas 26-LO-1947.
(vr) 1?.00 uur LENS D1 -

D in s tlaq 27-LO-7987 (Ler
(vi) 19.30 uur LENS t/m 21 jaar- Fèyenoord landelijk v2

BiJ zonderheden.
deze week geen 4 tegen 4 voetbal'oP l.eís.
opstellingen :. r :

zonder Robeït Pronk
aIs vorige week zonder - J. v. Dieinan en I'f . v ' Diemen

Hilbre F.C

infoïEatle:
. vz

kom kl jken).
16.30, uu'r

LENS D1
LENS D2
Í,ENS D 3

LENS D4

E2
-E,3

F1
É2

' 
F3

Is - 
vorLge 

,

. Bour j aIe ,

. Tu rhcjg lu 'vorige
vorLge
vorlge
vorlge
vor ige

a
À

A

e
a
a
a
a
a

wee
M.
A.

k. ' :

Kocà, D.r,labdyoje, T.ozdeilir,. T'.v.Rossum, R.scÍpio,
Zalag}:^t C.Zeller . ! .r,'.,. .i' .r

LENS
LE NS
I,EN S

rEN S

LEN S

week
week
week
week
week

Is
ls
Is
Is
Is
1s

met
Eet
met
Ínet

P.v.il . zalm
I.Taknl en D.Beijersbergen v' Henegouwen'.
J.Buis, R.sinke en J. BIom.
R. Krens en R.v.d' Pest.

vorige sre ek met A.Ramhièt.

AAN 
" DE LETDERS,/ TRAINERS / SCHEIDSRECI{TERS VAN DE D-, E- EN F-TEAMq 

'
Ter vergroting'van het voetbalplezier van onze D-, E- en F-sPeIeÏtjes (en
van .ilàt-van hun tegenstanders) wlllen vre graag dat er steeds na afLoop
van elke wedstrtJd penalties worden Èeschotén.. EIke speler-,één Penalty op
de keepei van de tèlenpartij. De stand ook hiervan graaqr. doorgeven ?qqat

,we dlie stand in de Lens-revue kunnen Publiceren. "
Neem dit steeds van teVoren ëven op met de leiiler van de- tegenpartij. ,,

Hocht er op het veld geen tijtl/plaats ïoor zijn i.v.m. een volgende wed:'i
strijd,- wijk dan,9]t naar de tralnLn§sstrook-
LENS E1-Laakkwartier E1. 10 r1D-1987.
De eers"te helf t.'
Na vijf'gewonhen wedstrijden kregen we Laakkwartier thuls. We dachten'alat
de tegenstander zwak was; maar dàt was niet zd. Na vijf minuten $risten we

wel dat Laakkwartier goed yas. Want toen de edrste hetft af wàs, stonà het
aI nul-drie voor Laakkwartier. In de rust zei Rob van.schaiki laat de bal
rol1en en harder vrerken en ook steviger moesten we gaan spelen. Dus de 1-'

tweede helft Eir.gen we betei spelen. Na vijf minuten was het één-tlrie.
Toen we zo aan het voetballen waren moesten Èe wel vijf keer stoppen omdat

": ".""U.= 
jongens waren die ntj"nu:U;Ë._

'..':{d,l!:

!;



Daarna kwam er, nog een
j ongen. i Toeh de tweede

P.S Rogier Otte schrijft het volgende verslag'

LENS E 1'' ( 17-10-87)

JeuqËlkopy algemeen.

v. cl . 'steen (970154).

jongen en met één Laakkwartier
- rui tr"t drie-zes.

JackY.

het waren slechte sPelers

ruzie
helft

met een LenS
aigelopen was

we hebben'zaterdag gbvoetbald tegen E'c' Ki jkcluin
want ze.konden aIle,en maar schenen schoppen '
Maar toch hebben vre g'ewonnen met 1-14'
Dat komi dat we -mooie voorzets hebben gemaakt ei ze

maal in. We moakten in de tweede helft niet zo veel
i" t.t doel van,F'c. Ki jkaluin een hete goeie keePer
Die hieltl àe.er.itina aIIemaaI der uit'

gingen
doe1s,
in het

er bijna aIIe-
Dat komt omdat
d.oe 1 stond . ,.

Rogier.

F3.
Ëifo"A met 7-5 vàn westlantlia, tereijl r^' e met de rust
Heà was.een sPannenale $redstÏi j'l' DoelPunten 'kwanen van

ï;-";-à";-.;o!- ".n 
heer màoi doetPunt van Mickael ' Heel

zrn allen. De volgende keer rloèten we weI winnen hoor

voorstonden met 3-1.
Evert 3x en Àrnold
goed gesPeeld met

l:
De ÍJeiclers.

rt de IM een
oor Bert van

ember a. s '
hoven naar

vrijdag 6 no-
rover op maan-
op t of 9 no-
or aan PauI

Op'vri'jdagavontl 6 november a's'r aanvang 19.'00 uur' oxganisee
trainlngsderoonstratl;16;l-eï-íros-terrein die wordt gegeven d

Li.ngen àn.xof 'de Rulter (bondscoaches) '
InvèrbandhiermeewordtonzeoorsPronkelÍjkoPmaandag2nov
vurtgest.fae maanilelijkse bijeenkomst van jeu(ldtrainers versc
.""nà.o 9 november, aanvang 20'30 uur'
Í^l e Ë[ 

=;"p 
dat aIIe jeugdtrainers en kun assistenten op

vember de trainingsaemonsiraiie zuIIen bijwonen' omdat :''e gaa

a.ö-ó no.r.rber a.d. i,, r'rNs"erband kunnen napraten' Mocht Je

vember a.s. ziin veriinaera, geef dat can even van telÍoren do

Het programma voor maandag 9 november Iuiclt:
6/77 var- Bert van Lingen: NoI d-e Rulter

de trainíngen en wedstri j.den (m'a'v'nabespreking txalningsdemonstratie
begeletaling Lens-Jeugd vóór en na
wat gaat er nog zoal mis)
het beheer van de trainingsbalien'
aan trainingsballen (terwaal:de van

1

2

of tewel het schrikbarende verlies
miniïaaI ! 60',- Per stuk l)

Ruud de Groot bi i LENS -leugdÈraÍners.

Maanalag 5 oktober ga.f Ruud de Groot' hoo
traineiscursussen KNVB een zeer geslaagd
c-selektie. In de stromende regen werd e

werkt. Passen en aannemen en Positiespel
die dogr ate C-jeugtl enthousias+' t'erden u

clubgebouw volgden de LENS-jeugdmensen m

ren. Ín vlateïloo volgde nog een nabespre
up (biJ welke IeeftijdsgroeP)
v;ijda; 5 november gaan àtre LENs-jeugdm
bij VIós, gegeven door KllvB-trainer Bert
voigt dan àe eigen avond, rnet nabespreki

filtralner van t{ilheImus en docent
e, de14onstratietraíning met onze
r,een uur intensief met de bal 9e-
waren de belangrijkste onderde len '

itgevoerd. onder het afdakJe van het
et aanCacht het sPetterende gebeu-
king, o.a. over wanneer een warming-

ensen naar een denonstratietraining
van Lingen ' t4aandag 9 november

ng,

Ultslag en Jeugd.

LENS A1
HonselersaliJk
LENS 81
LENS 82
HMSII C 1

LENS C2
LENS D1
LENS D2

DSVP A1 3-1
LENS À2 2-4
Qulck StePS 81 1-0
celeritas B1 2-3
I,ENS Cl 1-3
Quick c4 7-L
GDA c1 4-3
GDS D2 1-5

LENS D3 - Gona D2

LENS D4 - QUiCK SIFPS
Kijkduin El - LENS El
Spoorwijk E1 --LENS E2
guick E4 - LENS E3

Duindorp Fl - LENS F1

Postduiven F1- LENS F2
glest lanalia F4 - LENS F3

A1

I1

1-3
D4 2-2

l-14
2-3
7-7
1-5

10-4
7 -5



Zo dat zlet eï beter uti. Ne.gsn óíèrwlnningen-,,' twee gelijke sPelen en vijf -

nederlagen. LenS scoorde 63 'aloel'Punten miar kreeg er ook 49 tegen' AIIe "- '

LENS A1 : vlon na een nlet aI te beste wedstrfla met 3-1 van DsvP' Doordat -'
vUC ntet speelale staat LenS nu met .scheveningen :oP een- gealeè]-dg .i

""i"i"-pf"àtÈ. 
rrlet vuc en Scheveningen strtJden,.julIlè- on'de. - .,

rENs À2 , ;:;::ï":tË3tX"==." o''r".wi'nins ir,.a. ,,re*;e pouLel t'ans rrgr n;t..
'- eroP ctat heÈ 1-1 bleef -I0àèr Lens À2 had de 'langst.e adeÍn' Ga zo

door ! I I

LENs B1 i *.ituà-"oor.lederer.nieÈer. _.I{ooi .was het voetbà1. niet echt naar,de.
lnzet was hartverwarmen'l . Í)ulck StePs werct meÉ 1=O verslagen' '-

Volgende f""i ,at beter de kansen benutten dan vóeÈbal Je wat ' "

makkelijker.
LENS 82 : kwam net iets te kort om het eelste ountJe te halen' De eerste

teq;nao.f Éunteii vielen terwi j I r'ens Ce betere PIoeg wa's 'r"ens
kwamterugtot2-2maat.helaasmaakteCeleritasertochnogéén..,

LENS c1 ';Ë,r""i g"ha"end naar EMSH toe' Aangevuld met 3 pupillen en'

1 speler uii r,ens c2. vrerd HMSH op eigen bodem met 3-1, ".tt"],"g",:'
Keurig hoor.

I,ENSc2:versloegnugulckweermetgrotecljfeÍs.zaterdagnaarDynamo''67
de koPloper. Doe Je best bij wÍnst staan jullie eerste''

LENS D1 : speelde vrlendschapPelijk tegen GDÀ c1' Í'Jàt een giote jorigens ''
h.oorde :. ,i à"nf.e^rr- "r, 

i"rrS itond net 3-1 achter'. Na rusÈ speelde
lensmetGDAenwondewedatrijdÍret4-3.KeuÍ:19jongens.,.1.

LENS D2 3 is.de .kIutS lrat.ktrijt' Í/lat is'er aan cle hanil jongens? Toegegeven
GDS D1 was een =t"tit tegenstander maar de uitwedstrijd wonnen

Ju1Itetochook.Probeerelkaareenbeetjetehe1Pen.
LENS D3 : won uit met 9-O van Gona maar verloor nu met 3:1' Hoe is dit nu

mogeli jk??? vrt j beqriJPen 
'lit 

niet ' t'Iat geef t het ook zaË.erclag

tegen VIOS. succes. - :

LENS D4 : speelde ge1ljk Èegen guick steDs' Dit' v'as -een 
hele SoPd: Prestatle

zateïatag teg;n cona waar o3 van verloor afgelopen zaterdag' Doen

j u 11Ie het beter? ? ?

LENSEl:verPletterdeKijkduinnetl4-1'Ooka''s;zaËerdag.zuIlenjulIie, tegen oDB wel wàer de dubbele cijfers halen. .Tot nu toè nàakten
'iuiffe ln I wetlstrijden. 102 doelPunten' Arme keepers

LENS E2 : ls helenaal terug. Dooï de overwinnlng oP Spoorv,ijk-siaat ": -''bovenaan in de pouIe. zaterdag tegen het sterke ile Jagers' D-o e

je best.
tENs E3 r maakte er een echte voetbalhaPPening van' Lens nààkte zéven iloel-

'PuntenmaaÍ8uickook.Deeindstandis.teraden.
LENS F1 , -stond door tíee late afschrijvlngen slechts met vljf"spelers

op het veId. Gelukkig k!'am er nog een.sPeler van F2 bij' '"-.-

. ' oirinaorp sv-werdl met 5-1 verslagen en Andy schoot een cor'n"er..er
' lrieens ln,; Goed zo jongens'

LENS.E2 i verloor teer eens, Dat hoort eï ook bij hoor. De Postduiven waren
--':' i diot"r en àchciten hardër. De winst was verdiencl . l.r a afloop lekker

LENS F3 : Stond door de VeIe afschrljvingen Ínaar met zes spelers' Geen pÏo-

wel wat moe en westlandla won met 7-5'

72
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2544 HX Den Haag; "
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I

,1,.r'il '
1511 A.B. Enze wordt Seza,

jï. t'Boete.
Reg.iStratlékö§ten i 1e boeking
RegistratÍekosten 2e boeking
Betaling v6éx 22-! 1-'87 door
te Monster. of bankrek.eningnr.

, i' I.

De Herfstweek bi'i Lens.

z a.teI dagochte nd !
- i z,ete rda.gm iddag :

ítl r- | i,'
s Iu i ten
zoíClagochtend
zondagílaldag

f 25 , -:
í 25 i - z

overmaklng
7 ?992 4229

I{e rma n Lenting, HairY Douw
Heinz Geuits, PauIa 's-Gravehdijk
Gerard en Anile v.d. steen
!eo'ltolenaar + hu IP'..
TÍnus zilfhout ' coï HolPenbrouwers
Laura van .DiJk, Aad schiif, corrie
suzanne otte + aanvulllng 2 man 2e
José en Antlré Christ.

-1-

Het Bestuur.
:i.i:i - ..:,

beurd was. ' vèfe akti-
evóig is, dat tle'ver-
nen ;ijn.' ' ::' ;' I.it volclàah.- r :rrr 

"(r ï
verlopen en, IJe.nS toah
r een succes. . l.
"op, Lensr de herf s tv/eek
daan' werd en, j a .hoo.r7
" vanaf maanda,gochtend
tr'ekken gekomen_.' én

e V.qor. z,i j" konde"n oP
geaccePteerd, 'een tvre e -
:erloopt. E! Yat iheet
-konmissig.+.'-.r.:i .;
èrker.s en daaTdoo. ï , i.
Tot in de puntj.es..was
ToÈaal er een . stukje
in zo.'n verer,rigj.ng -

eer:d "stukje in 'Qeze "
- ieder., diq heef t.9e.-
de deelnemers die door
n. ? : '1 '-'"' 1' '
volgende aktivitei
Eet Bestuur,.. .: --

o9 gironr . 3367 ft
Rabobank onder-í/€

tnv. v.v. LEIIS
rm el4i!i?i 'lÉöeiè-r .

'Vorig: .jaar konilen. we ons afvragen vlat er met Lens ge
vit'efèen wèrden g.eörganiseercl. LenS Ieef de:. oP. Het I
wachtLngen voor een nieuw seizoen dan ook_ hqoggesPan
En wat gebeurt er. Aan deze verwachtingen wordt volu
Eer5t 2 h,oensdagmiddagen, alie buitengewoon geslaagd
weer een tvrintigtat nieuwe leden op levëren, vooïwaa
En dan een herfstq'eek. De jongens, die verletlen jaar
hadden meegemaakt vroegen aI weken of er Í'rèer wat gè
er was weer een fantastisch gebeuren op poten .gezel,
t,/m zaÈerilagniildag zijn aIle groepeí op tens aan hun
natuurlijk hadlden cle kleinsten onder ons een streepj
LenS blijven slapen I Een eerste jaar worden fouten,
de j aar wordt er vo@ra1 op - gelet hoé f outloos lets ..,v

foutloos. vlekkeloos was de organisatie van de j.eugd
Hun enthousiasrDe is overgebracht oP tientalfen nedew

. heeft Lens een week beleefd, buitenger,roon _geslaag.d.
atrIes verzo\94.r zo zelfs dat de redaktie van voetbal
aan gaàt..wijdenl fiet is -een voorrecht om als bestuur
te 'mógén weiken. De Juko sèhrijft ee'n'meer gedetalll
revue r maar aIs bestuur zeggën "we r ''Pet j'e af vooln een

"Éar$en déze vreek töt1 een-succes te makea.., zeker ook
hun gdede 9edÉa9 dit soort evenementen ul99!1i jk make
.Ièdèrèen. bedankt.voor zo!n geslaagde week en tot de

'':-l'
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SINTERKÍ,AÀS - B I NGO/DAI.ISAI'IT ZATE RDAG 2 8 }I'J íE}ltsEIt ;

Zaterdag 28 novénber,. a.-s.'. - org aniseren dr i e;,moe ders van J eugalledlén, (Carla

Verheij, Rlek Bosch en Ria Bi'j lFIna.), in ,samenwer[ing me t ale JeugalkPmmissie

een gewelclige Sinterklaas-BLngo ríet na a floop dansen. !tre hopen dat cle Lens -
Iealen, LenS-donateurs en LenS-suPPorters in g rote getale oP dit festiJn'af
zullen komen. vanzelfsprekend nogen ziJ hun kinderen meenemen. 4-- en B:
klassers zljn zoncler begeleicling van hu n ouders welkom. .Er zijn Prachtige
Prij zen te winnen, hetgeen met Slnterkl aas voor cle tleur inoolt 'v,eg is
Í nmi tltlels hebben aI vele sponsors prijz en beschikbaar I esteldl en nog vele

PTlJ zen zuIIen - woïden(I ekoch! ult de ve rkoop van bl-ngof ormullerén;
Maandag J'1. ziJn 'caÈIa, -nl'eÉ èn'Érd légdnnen meL de voorverkooP van de

blngoboekj es. In elk boek J e zltten 1O bingoforrnulieren waarEee'op 'cle avoncl

10 ronden I àng àèèpeerd kan wórdeinl De' Ëoe*j es koÉten f 10, - Per stuk.
U nag natuurlijk loeer dan één boekJe kopen' Naast deze lO.ronden wordt nog

een 11e su erronde ge sP ee1d, waarvoor aIIeen oP ale avond zelf cle blngofor-
mulieren te kooP zlJ n. De opbrengst van de bing o ls bestemd voor -de jeugd-

afde1lng.
Na afloop kan men tot ín cle kleine uurtjes zLjn energ ie op de dansvloer

Fxl j !.i ?P. tle klanken van Disco zaratustra. SPongors A1e prlj zen beschikbaar
wille
Bosch

j-r-r
KTV .,.9

n ste I I en, kunn en ko'ntakt oPnèmen' met caÏla .verhey (2556?3) ', Rlek
(912329), of Rla Bij1sEa '(643s2'rl

:j'- 1:!:',- . -, ,:: .i.;.. :..
.:-
àud en dus niàt"al te best meer'
afspelen verandert die in een z1'art-wit Tv
wel ienand binnen Leqrs d.Íe overg'eegt een
ziJn hutdige KTV het nog' goed doet''

trr-ii; màai teet 'een selntje aaí de kantlne-
'a:isàlal'of aàn dle :Je ugalkonml s s ie (Ge.rartl
lËf l,en's claar' uitstekend. mee ' 1 "' r; l, ' ; . -

:ri

evr.a.agd ,:. Í. :,'" Í. I

De kleuren,-T,V 11 de kantine 1s
'ÀIs vre er èèn video-recoraler oP

Vandaar deze oProeP. Er Ís vast
andere., Tv. te gaan koPen r , hoewel
ze.t-clle àan' 

-niet bi j het gróot
kàmrnlsste'inené'v.tt.. §teen, teI
van Reijsen,'3e1' ss3244) .,ur,f?
(vèrvolg. iekst SiÍnterklaas-Bingo ' ) . '-:- ;. t' ,' ' -'

De vorgende sponsors hebben. ziàh reeds- qènqla. (huÍl Ír am-e-n- f." 1I,t" Iu:'aé''"iétén steeÉs ln de Lens-revuè vernelden' ) ; ' r

. D'rd9ister.i jj,Rustenburg, D-ieren§ere1l- I25 
'.

i'r.Spoitfruis' Ex'ce Is i o.r,r WeiÍtarstraat l0J:.
j 'Mcdonald ' s zoetermeer,. u l;Bel c entrum'. " S tgds h.-art " '
. "Eiokke; Loosdulnen i", - ' ;, 1,' ;:. .. , :t t .'
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- A lme lop Ie in -.70.

-r' :..i: ',:.' 1 il,j, l-: .:r
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omqà.r.n is door hoÉe dijken'do
naà oof nlet veel gescheéIA'of

eze .Ieeuwenkuil -vef latqt' . :. 1

ét
L
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het
ENS

and
Dar
Lee

t'
Ka

ein
ir'u

D

cl

IIl

sterk
haal'

.N; 
il"ï pontrarirà= vqi iolidg"week-'te-geii RKDE.: kreeg_de À-selektte afgelo-

pen.week e"n-nl",ri.'déreut=[efflng'ttiiverwétken'' KoPloPer in de stand otn

- dle uNrconw_trofee i=.à.ip"-"a;ptè-ora persoonlijke redenen met onloltldelrijl
. lngang met voetbal-.' ». oi."g"oàtt"n piaats op het middenveld werd opgevul'

door ex-oMo o"..r-,r.à. l-aar., a.t werà niet bePaal'l een goede wedstrÍjd'
LENS Probeer.te Dwo weI onder druk te zetten maar dè- vleugeIs..,ware4,,:{oor
hetgrootsteceelvandewedstÏi.JdnauwelijksaansPeelbaarzodateroPlos.

. singen dooï het mitlËlen u'erden gezocht' Dwo kon vriJ slopeI het fanÈasielo:
aanvalsspel ontregelen zotlat de wedstrijd al gauw Veivlakte ' mede'door'lat
d.e schetdsr"ct ter-t ài voortdurqld notlig vondl blj de,meest onbenulllgè k1e:

..ó-tèit?ëël.tngeà', t,e fluiten .en 'zodoende hËt t"'po.i'".q11,a1 aanwezig wàs)'

vorredig uit de wedstrljal te haren' B;lde bi;eàen hàaaén'in de'èèr'dtè her:

slechts één opleving. ríeo Dikstra had na een kwartièr een opgelegde kans

vrij voor de keePer schoof h1j echter dle bal nèt naast' Dl{o profiteèrcle

, ,1" rg.nÉ dg, a,pe minuut .van- d.e on'àpr ettènahe ld van de IENS-verdedigtng. toen eel
" - ri't1" ira'p sner gfzrJ í.ta s."i:,gg en Ha.rttl I:u'-']1" kansloqs v'as oP het

lage s chot.

l:



NaderustwaserweinigveranderinginhetsPelvan,beicle,Ploegen.LErys-zai eigentilx "àéën 'doment in de weclstrÍjcl en had een bevlieging """ M:::9 
-.r.n ».iden nodÍg om op gelljke hoogte te komen. Na goed doorgaan van Robert

eenàings' Iàg aè:fat ideens voor zijn voeten en hi j.'opspeel'le zljn dirgkte
teoónstander'èn'ae DVIO dÖeIman (65e ninuut l-1) '. ;' :

rn-cle 92'e'-ninuut (l)J toeh zowel LENS.en Dwo zich aI hadden verzoend lnet
een puntendeling, zorgde André Kuiper (net als Marco van Delden-in de hele
wedstrijd vrijwel onzichtbaar) nog voor een toetJe,' .HiJ deecl zijn oude

club dle das om door uit een onmogelijke hoek cle bai hoog irr de touwen' te
jagenenbombardeerdezlchzeIfdaarmeetotmatch-winner...,
LENS had over geluk niet Èe klaqen afgelopen zond-ag' De tv'ee punten bleken
achteraf zeer belangrijk want oèffia rekende, met t'IiPpotder af en Delfia'
LENS en Velo (haar weaitrfJa tegen de Postcluiveí wercl afgel'às!) -hebbèn nu

een gat geslagen met ile konkurrentie.
Aansiaandle zonclag moet LENS het opneoen tegen hekkesluiter ScheveniÍrgen.

op stelllng 1ENS

aloe I
achter
nidden
v99r.-
Ultslagen

Martin v. d. Lans
Rona lal Bogisch,
Oscar v.d. Laaï
Robert P enn l-ng s

de r:de klasse B

Àrno Over.gaauw, Patrick v.d.ZÍ{an, Percey Biekman '
(Bïian Brunings), Theo Dikstra, André Kulper''
(Marco' Encllich) r !'taïco van DeIden ' Leo van Ri jn '

1-1
2-O
3-3

- VeIo
- GDS

--LENS

vlos
DeIfia
Hk:v. Eolland

RKDE O

t|lippolder
Oliveo

UNICORN

UN I CORN

Postduiven
scheveninqen
DT,'O

UN I CORN "

UNICORN

UN I CORN

UNICORN

UNICORN

UNICORN

afge,E.
0-3 ,

1-2

,sècretaris Aad)schijf gaf ale punten vooï de uNIcoRN-trofee. Doordat Fr'ed
. spa uitvalt komen "l oít.t.utà verschuivingen in de stand''over erikele'
r/eken zal er d.a4romlweer een tu.senstand worden gepubliceerdr

UNICORN UNICOR,N

UNICORN UN I CORN

bEMOeJederniemee.
RealakÈionele resultaten :' 3 gespeeldr 0 Punten.(;ie had wat anders ver-
i.iacht).)- 13. tegen en 7 voor
zàter.dag 4'trad zaterdag voor hht eerst -aan in de nleuwe outfits.. beschik-
baar gesteld. door autoaiarmbedrij f "Mach"' :' I

De te!enstanders (PGS) was alleen de eerste helft onder 
'le 

lndruk '(het
was na 45 minulen ,.4-2 voox LENS) , maar liet zich in het tweede gedeelte
nl.etEeerafbIuffen;(-einclults19g9-5'voorPGs),.-'
Í{at een ophef iover die Vreende caPrio"Ien van Àntlies Braaf van Excelstor'
Hadden ze Piet 'v,d.-. valk moe,-t,en zien toen André.rKulper voor 2-1 

,had 
ge-

i!lti;, RiJn hooPt dat desene die afgeroPen maandag 3lt,stra 'uit de kleed-
kamer heeft geiatt een niet nader te o'=àhtli""" ziekte'aan z'n dàad -bver-
houd.
Een black-out is niet alIeen maar we99elegd Voor een speler ult heÈ be-
taal'le voetbal ook even een vlaag van verstands-
verbi j stering.
In de aankondlging voor de autopuzzellit is er blljkbaaÏ iets fout gegaaÉ'

datum vraaroP dit evenement plaals vindt is ni-et' 27 oktober ma-ar rrderde

keïstdag" 27 dlecember
Een ander eveneEent dat alit Jaar voor de eerste kèer op LenS v'or'lt 'Öeor-
ganiseerdl vindt plaats op zlterdag.28 novembeÏ ' ' ' i

op deze avond ts.t of-1."s eLn grànaÍoàe Bingo-avond met na'afloop-de
màgeliJkheid om de benen los te gooien op de dansvloer'
Vanaf a.s. zaterdag kunt u langs de IiJn een setje bingókaarten kopen

à r 1O,-. Iroe ,."t .un="t kaarf'.en des te mooler (groter) de pri jzèn'Èortlen

3



- t"?- ,.tllzan u er nogmaals op alat

- Lens B1 woniafgeloPeÍi naandag
'--t't-íi"st"t'ot' zciiëts)'. ' ' r' "-: r::r.).j'

ale opbr eng s t van deze bingo bestend is voot

óet: 6-1: "van .eeq Enge lse i.g"rrt't.rrd"T (149n-

een mooie Passeerbeweging

,.i
i ,r

'lr-'

j- I n
''df e 'wéàstii jA maaktè:rmidclenvelder.: Maurice

ss
S

s

waaruit na een voorzet gèscooïd werd. jEdvrin' compllmenteer{e.'hen waaÏ9P
;;;;;;;'l"rI:;;rrt-n.u rr'r.itise hetrstu€et .,an ilagti.n uoI..qét-eérà" ','. ,
roérit<àniÉawiri.weerru5tig..terugtle,dug.ou!in.l:pl,-...".',..
ssssssssssssssssssssssss.. r ..1 '';r:'!'.: ,'.. .-- r., _r. r, ;-.,. itt- _.qj, .- i.- .t;;r,

ssssssssssssssssssssss -1. l
t,,

Uitslaqen Zondag , 25 oktober 1987 ,

LEIIS 1

LEW'b, '2r':'''r' ' ' '. '
Den Eoorn 2

S cheven l"nge n 3

I,ENS 5
Vóor.rtiis
LEIíS. 7 - r-r
Den. Hoorn

.! -2..-.'.- , -
.r: 0;0 ': :l ,'"

l-l
0-1
3-4
.2'5:' , -'

. 9'0 .. r .

2-7 ' 2''.: '

,tj ;-'í_,.:.'!: ,-

DW"O. 1_ 
. .

Pàpenilrecht
I,ENS 3

LENS 4
DVJO 7
LENS 6 "''
Esdo 2 ' '

"""a 
16' 'r - r;

2

ï '.':,r' ,

..i i , ,r.'- .i- :..

Ultslag,t,rt, Dinsdag 20llO LENS 3/4 comb.- LENS 5/8 coÍtb' ''l '2-3"

Pïoqramma zoídag 1 notè6ber '1987. '!a e' t,-

v1
v1. ".. -

clL.LaDÉÍegÈs'i . . 1026

,i
14.00 uur LENS 1

1 1.. O0 uur IENS 2

1 i . oo. uur" oos 2 ';'l:-: .- -..
11 .00 uur . ÀrchiPel .2 -.
1 1:: 00 uur ' 

LENS . 5,.
11.30 uuÍ Gf.9r.rI.ves. 6
13 ,00 uur l,ENs 7

i2-. OO-'. uur trigpöIder'-
I;ENS 7'uret A'B.o'snaÈ"

op stellingen.

SchevenÍngen'1
- Neptunus 2 -

-; I,ENS 
" 

3

R.r{
P.P
J.A
b.u
iI .cl
J.E
N.N

. Flinterman. .-.. 1-094
, .Mul ..,2912
,wezenberq .' 2057
eyer' Jr. 

'1 
-'.;t,;. !.,' 37

en DUIk. i:"; 2.1'12

- irrs
- Paraa
- LENS
j Den Hoorh 4
'- LENS 8 -'--..-'

ven bij
ven bll
ven biJ
ven.,bi j

4.
t'3
b

.'v2/3

v2'/'3 ' ' .Lamb ' '.t t:2125

5,, ,a_ls.b,ekend
6 als hekend
7..r aLs bekend
8 als bekend

n.rr.tiiÈà.i
ODB
Arc.hlpe,I { ,r-.

G-r.W.IIr "Yac
Wippolder

'' SchaduwP rogramma;

W. Kouwenhoven
c.Duyvestein-
Il . Rlmme IzEaan
'L.verki jk .'

' ,i

2r53

tel r 299855'.:
Èe1:" 01 891 :17443

. tel t- o.L'142-7!34
, -.teI : ,45497 2 '

r-.r. .)i..4 *;, *1r 7-

i" ,' r l A. - r , ' , . '_ .r J ..1

- LENS
I,ENS

" " ; :LENS
I,ENS

af s.ch,r i J
afschrij
afschriJ
afschrij

f

I ' ri : talbàrdastiaai 15 ' ; ' ' t"'t t ozo- 236952' ' ':r ''": "-r
;;;;;;ds einde wqal-sdorierlààn' teLi'o'7o-2473.48 ",' : r'r
guuitwèq .,1 was.senaà}' ' Te1:i o1?51-79083 ' ' : '"' :'..

"oude laan" te"D'elft i I tel: 015-560311 'j ",'::ï':i

: r: 't 
"-_

.L,

Í:,

i! i
4
d
5.

6

-11,
'; - -r:[2;i

14.

T.ENS
I,ENS
LENS"
LENS
I.ENS

12.00
-, 12,.00

uur
uu!
uur
u_u r
uur

Dtno 3
qqo4- t.-i.
gle s te rkwartL er
we s te rkwart I er
t{esterkvtarti-er

00
00
00

lr'.ËËo.Jr.rrà Zondaà' I notember 1987 . .

- 'rËii' i r
- LENS 2

'- Do.o= i ''

.,-. con cord 1a
- "LErts'' 5 '

i +i,' iil.r.

Postdulven 1

Heïmes 9.v_..S..,
LENS 3
LENS 4' . .., .
B I auw ,. zw art ,- r.
LENS-6, - vrl.J
Dzs 2, ,;r;..
LENS 8

Iieul z"
gulntus 3

14.30 uur
.1. 10.00 uur

11 .00 u.rz
j'1'3,00.: uur
10. 00 uur

. l:'í:._ .j .i
l'r. 11 1 ;00 uur

11 .00 uur

?-



Dinsda to-11-1987.
19.'30 uur EENS t/m 21 Jaar - s'v'v' Lanclelt jk'

16 cloelpunÈen M. v. De.Ialen (Lens 1)
13 (loelpunten F.Disseldorp (Lens 5)
11 dloelpunten C.S!,oeIstra (I,ens 5)

z z zzzz z zz zzzz z zz z z z z z z
Z zaalvoETBAL". . -.. - 

z
z -""- - '-'----" ' '' * Z
zz zz z ?,2 z z z zi zí ï d z z z z-z z

T',',qcoi,lriiers se lzoen 1987-1988.

' Pro r amma - 29-7.O-7..9A7 t/n 6-11-19e7,

Donderalag 29-10-1947.
19 , 00 uu:t f ENS 5 B.T.C. 2

vrlJdag 30-10-1987.'
LENS 4

10 doelpuoten A

9 doelPunten H

7 doelPunten It

.Kuypers (Lens. 8)

.Bertens (Í,èns 5)

.Kooyenga ( Le í's 2)
,,-i.-,.,.i'.

r_i g''-' _

Fq:.,i.

-..:

Duinlaa; .' ScheiAsrechter: J . KuYPers

22.20 rur
Woensdag

Esclo 2

4-11-1987.

vri i dag 6-11-1987,
LENS 6

OranJePleln "''

Ho"uÈrust ve 1cl 1

wielershbp 3 Houtïu s f
2 ràuÈrust- veld I

co ck tail-Íoernooi

de Bl ink e ril scheiclèrechter:P'KÏoI

20.00
20 .45
22 .15

uur
uur
uur

LENS 4
LENS 3

LENS 2

- Poq 2

- Bertrs
- H.D.V.

- v.v.P. 4

week.

veld 1

22 .2O uttr
uiCslaqen afg e lopen

I.DNS
LENS.
I.ENS'
LÈNS

6-2
7-2
3-3
4-3

- G.V.
- F,V.
-!rl,

1.
2'.
4'
6

v. I
snoekie 4

snoekie 5
Snoekie I

zatelidag
A anvanq
voldoen

7 november :

: 19.00 uur
blJ: R.. Keus:

Aanwezig: 18 ' 30
te1.601541,

uur rnschrlJ fgelél: Í
P. KroI: teI 235507'

6,- p.p.. te

Graa zo s oedi mo ell k :::

COCKTA I LTOE RNOOI R COCKTA I LTOERNCO I

Opstelltngen zlJn aIs vofqt:
cocK

Team 2

coach : R. Bogisch
J. Hoernlg (A)
M. v. al . KIey
R. e1 Eaddióul
J. Riemen
G.slnke,
A. cle .RuYter
Tè aro 4

coach r F.Fluroans
P.Krol. (A)
s'.he Nennie
P.BljIama
t4.Keus
F.lance1
M. verboon

TAILTOERNOOI,.

teao 1

coach : BÍ. KuYPers
R, Bergenhenegouwen
E . Tr oltrloe 1e n
E. Glphart
t.Sinke
D,BlJ1SEA
L.Ebl-é . .:.
Tean 3

(À)
-J,.',.'

.co ach : M,eI
n. Keus (A)
G. v. d. KIey.ti'. Jqnsen
o. Witteman
B. qrunings
R.zijlstra'

.Assroutl

5



TeaÉ 5'
.i. ':i'a'1, . i , :r.í::,::; :r,\lj

i:-. t
I

öoach-i ; F -.-v._Dl j k., .
w,v.Mersberqeh (A)
À. Kuypers
P.Schrilten
i{. KIr: nn e n
T. Lance I
B. v. d. Nou Iand

tÍ
l:i":

.-ii,i-.'! i"r I

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

..1jilt:r'

,- t.j

coCKTATLTOERNOOIcoc KTÀILTOERNOOI coC1(TAII,TOERNOOI

ii....- ..'-.'- -,-t* .'nené.;.rierl_s. ._: ,:.:

i- r-',r-
"I

z z z z z z z z z z z z z z z z z ? z z z z z z z.z z z z z ? z ?iz z
z
zz

Langs tle sporten van de z'M' Iad'ler

z z z z z z z z z zz z z z z z zzz z z z z z z z z z zz z z z z z zz z z

Uitslaqen door de weeks gespeelde wedstriiden.
' (20

(2L
! 1,.,;;

oktober )

okiober )
s.v. '!35 7

LEN S

Uitslagen

- r,Ells"
. .- .Oud

zalLe].dag 24

3

LENS.

oktober

5-1
2-2 "

1987r.

LENS
LENSi 2 r...r.t
I,ENS 3

LÉNS 4

- Doïr
- . Kr'lD 3.

- Honselersdijk 6

- P.G.S. 5

o-2
3-2
0-4
5-9

Í,ENS"3
LENS 4

Proqramma zaterdag 31 oktober 1987 .

14.30
11.00
11 .00
14.30

uur
r.lu r
uur
uur

LENS
I,ENS 2

I,ENS 3

LENS 4

000/006
ooe / Q4e
ot7 / t2a
o23 / t63

Takalier BoYs
scheveningen 4

Takali e r Bolts 3

Duno 6

I.LooYe ' '-
F.Kwakkernaat
lI . N ..'
N.Nt . ,.

Vérzaifleltiiden.
LENS 1

Í.ENS 2

.!n Terreinen

13.15
10.00

uu!
uur

10.00
13 .00

uur
uur

-. Li
' TakalieÍ Boys'- sportpark Ki jk'luin'' inga{Ig Machie]

i.r,.t.t inqËn-- Hóutrust, irigan§i Ítoutrirstweg.' -

Duno - Mgr. Nolenslaan 9 bij Thorbeckelaan

De opstelting vaoï LENS 1 l rl-la wórdt door de tróiner
Afbellen voor deze . ÍEïfTtlqqr. Vr i J dagavonil 19'00
ter: 936337 kantoor 420841. q{ biilJ-' Ham LeL ' 679687

Í r.l j enhoèkIaan.

bekendl gemaakt - . .. -
uuÍ bij P. Meefout
kàntbor 79l2ll.

uur.
BIj ev èntue Ie afkeuring.

Op stelling LENS 3:

Àfbellen voor Len s
Trainen tíoen sd ag om

o stellln Lens 4

Schaduwwedstrijd op graffel KSD-LENS 1 14'30
BiJ algehele afkeuring tÍainèn om 12'00 uur'

t.sia, M.spà, J.Kouweíhoven, P'Ax' B'v'
aerl r'. KIaassen, R.sanders, E'MeÍghart'
N.lI ., N.tl ,,, tl .H.

3 Vrijdagavond voor 19.00 uur bii A'spa
21.00 uur I i,i.Afmelden bij R'PiIon'

d. BerÖ , F.MuI-
J,Roossloot,

t'èL. ?911137 .

Afbellen voor Len s
Trainen woensd.ags

n.pifari, 'cl.t,iPnan, M.Jansen, D'Bosman' r"ManteI ' D'v'
Essen, G.KuyÉer, 14.Fris, Ë'Kouwenhoven' J'v'd'Stee'
;.y;i;s", íi-ètuirlersen, D'de Ruiter'.- .',-'-vii:aíg""irnd voor ró.0ó ',t" bij R' Pilon tel' 935888

21 . ó0 uur I 1 1'r Àfmeltlen bi j R ' Pi-lon '
4

om

6

L

I í-1:..,

i !':



Proqranna Zaterdaq 7 novenber 1987.
14.30
10,30
10.45
11 .00

uur
uur
uur
uur

(za)

H.P.S.V.
Ornas 2

loosduinen 5
P.D. K, 4

J.RemmerswàaI
M. Enter
N. N.
N. N.

0 00,/002
oo9/o4s
ot7 / L2s
o23 / L6t

LENS
LENS 2
LENS 3

LENS 4

LE NS DORR 1 0-2.
Het zlt ons niet Eee tot op heden Ln cleTe competttie. Behàlve de reeds ge-
blesseerde Ed schouten (uitstekend gevlagal ecl) i misten wiJ tegen DORR óok
Branko Driessen (griep) en doelman Fred. CorstanJe. ondanks deze tegensla-
gen heeft (bijna) de gehele ploeg getracht een goed resultaat te behalen.
Belaas hedden wlj geen geluk btJ een goed schot van Mlchel Fortman, waar-
bij de ba1 via de boven- en de onderkant van de- lat weer het veld in stui-
terde, anders haÈl er wellÍcht een puntendeling. voor ons lngezeten.
Door deze neclerlaag zijn wtj in het bezit qekomen van de "rode tantaarn"
in onze afAeling. De koEende weken zal blijken ln hoeverre t{ij in staaÈ
zij n ort ileze plek te ver laten
Bgdankjes: 1. Aad Enze bedankt voor je steun en inzeÈ (Àaal keepte de hele

.. wedstrljd in het. derde, voetbalde één _helft in het tweede:
. ",en was de gehele wedstrijd wissel biJ het eerste). -.

. 2. Hans DieneI (twwe wedstrÍjden gekeept) | Jan Zoutendijk (één'
wedstrijd gespeel.al en de winnende treffer gescoord + één wed-

; strljd ln de wissel annex vexzotgexl en Frans pauli (2x een
halve wedstrljd gèspeeld).

, 3. Eet tweede elftal voor de tvree punten (Jan Ham is inniddels
ontslagen van de Íntensive-care afdeling) .

4. Het bestuur voor de nieuwe kousen + broekjes
J'J,].'JJJJJ!TJ.'iIJiIJJJJ.]JJ J J . .,..

JJ: JEUGDFRONTJJ
JJ iÀ] J JJ J JJ.7J.' J J JJJ JJ J J JJ
Algemeen kontaktpersoon r PauI v.d. Steen, Chopinstraat 103, 2557 SV Den-

Eaag. Tel z 970154 (b.S.g . 97L674 peter perreyn)
WedstriidprograEma À-B- C-junioren.
Kontaktpeïsoon : PauI v..al. Steen tel: 970154 (b.g.g. 97L674 peter perreyn)
Afbellen voor de wedstriJden bij PauI v.d, Steen voor vrijdagavond 19.00
uur. In uiterste nood nog op zaterdagnorgen op LenS bij iemand van de jeugd.-
koomissie telefoonz 661314. voor avondwedstrijden teI: 970154.
Z aterdlaq 31- 10-1987 veld Scheidsrechter Samenkomst. LenS

1

336
364
342
483
404
574

14 ]30 u,
14,00 u
l2 .00 u
14.30 u
11 :00 u'
12. 00 u

LENS 
,A 

1

Voorb u r g
LENS 81
LENS 82
DeIft'C1
LENS C2

Maanda 2-11-1987.
19,30 uur LENS 82 - Rljs$rtjk 82 VZ

(onder voorbehoud )

BiJ zonderheden.

tgi.lhelous A1 v1 T.Boutens-63- 13.30
LENS A2 Bernardln M.Mulder -598- LZ.3O
Vios 81 V1 F.TimmerEans-475- 11 . 15
Dwo B4 V2/3 À.wlssink-z30- 14.00
LENS C1 Kerkpoldervreg c.Versteeg-504-. 9.45
RAVA C2 V2l3 ?? 11 .30

uur
uur
uur
uur
uur

uuÍ

(vr)

- vrl Jdàgavond
- op s te 1Ilngen
Jeugaltzatners

training LenS BZ en
aIs bekend tenzl,j de

opqelet ! I
Op vrijdag 6 november a. s. , aanv ang 19. 00
ningsdemonstraLie op het VIOS-terrein, dte
Llngen en Nol de Ruiter (bondscoaches). we
al onze jeugdtrainers en hun aasistenten,
van harte we lkom . ' -7 -

19.00 uur

C2. Aanvang 19.30 uur Komen Jullie ???
trainer anders vermeld.

uur organiseert de HVE een tral-
wordt gegeven door Bert van l

verwachten daar ln eIk geval
maar ook onze jeugdleiders zlJn

Al -



eer=ti zaL'er.eén demonàtratie plaatsvinden met. een D-puPiIIen6.electie;' "
;;;;;.-;;" àènonótratie met de- Haaàse B-selectie. Iia de demdnstlatle wor'dt

";'iÏ'n"i^'"ïrl;;;;;; van vros een roelichrtns eeseven en kuhnen.er vrasen'
,l;à;r""."i"iàl'óà*"uà"iui:-".i""chtenlwíJ 'eËn-actieve''ihuréirs ian ónze 

^

j;;;À;r;i".rs.: oenk" claar!ii een beetje.PR-sericht (gublic .rerations.).r clat.
houalr .in alat je bi j i;i "aÉrr.t 

.rrur, à"n. (natuurriir'intelligente)'-viaag:, 'r

iÈ.iri-íë.;i.'.r.rnÉn wie iè béàt éh" dat;5e jeusdtr'ainer;,va4",Lens !t1!.i '
ói'-a;;àÀ. 9'rro,réiu", ".è'. tóuae'n- viè vèrvo19ens oi LenS, onz.ë paandelij.ksè".
i'e.uqdtraiierè,bi,J.eenkomst; aanvan,g'20.30 uuï. Dà'àrbij bllkken we o'a. .terug
j,;.-;;;..;;;.i;i,;;í;;;;;ï'àir"l.:,.i.1--,:,-:,'-..,.:
-.5. -.-.: .-.;i-i.;..f :-:'r'.... I.:;. r'-:,. . '.,! '.. '- z--l ' : :u: i '.;' r.,. .; '.-.,i :..,:.': r. . ; .,'.. ;::

vred.str i J dprograElia D-E-E-lunlören.

AfbeIlen -voor..d
uur. In uiterst
jeugdkomlDissle

.- .i, r r.. 
j,r 

.. 'r:1

b wedstriiden bij paóI v.d,. steèn'voor

" "ooa "oó àp zaierdagmorien op, r,ens 'b
teL 661314' voàr avondwedstrijden teI

. l,r t.

«ontaktpe.ièàon à puuf-.u'.a.i steen tet:$ZOtS+ (U.e.q. 9.7 1674. pétèri Perreyn)
. 1, :" r r. r

vrildagavond
i j ;1 eBend v a-n

.'t 97 ot.'54 , ' '

i9.oo
de :

i. .i
198?r 'vélfl.. S am e.nkomst I, enszaterdag 31-10-

j - vli thd rmus
: ou i'c k 'Drz

'- Lsxs o4 .

r-- ,LÉNs D3 :
- LENS 81.'-r lENs E2:''- 1sN3 s3',.^.t

F.l - LEN§. F,1]
- DVC F2
- LENS F3 i.

Dl .rvl
'ii 'v 1! ' 'v3
i" - v3

'.8 ..4 5
10.30
10.30
9.15
9.. 15

uur
utlr i :.,,. .

10.00588 1

844'
(vr ) 1

(vr) 1

913._1
9 3'1- '1

980 ,1
:999 1

'( vr.) 1

1075

0.30 uur''LENS D1 ,

9-15 uur LENS D2 '

1 . oO "uui .LENS D 3 '

I .00 uur' LE'l,Is D4'
O . OO uur ITCS 'E 1

o. bo t.rrr vcs E2 ,. '

0.00 uur HBs. E6
O.0O uur cromvl ie t
1. OO uur LENS F2
10.00 uur vIoS F2

D aa I en, Bdrg s'è lri
Rederijkerstr 'i.
y.?.- .;i, .'j'
LIeII-s'stokeln r

Hé,nge1o1'aan ':-'i
' Heii'getotÉdnr'';"1
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..3:0.., .PBï.",..: I
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uuI
uur
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o
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:l
zondas 7-77'79A7.
12.45 Éur LENS, ó1 t D2, D3, D4,

4 tegen 4 voetbal oP
rornen julIie",3???'

El | É,2, e3, rl, .rz
LehS."Daarna n.aar senloien 1'kijken..

12.30-uii!

Í,ioensdag 4-11-198?:
i .,

(vr ) 16.00 uur Gona E2 I,ENS F3

Eij z-onde rh eden .

jBére ste in 1n 15:. 15 uuf ::

hebben . bereikt ls

.).

: opstèlllngen àfs bekend.

Een tweede belangrijke zaak d.ie we

de enorDe gooclwlll en publiciteit

HERF.SIEIE,K- o!_ !r x§-j- oNw.IJs GLAF::: .,: i.rt - . ,:.;" l::'.:.r.:.: ::. :

pra.chtig. we-er.r. groot enthousiasme en eeï. enorne inzet'."11 .,","-,I " 
n.t (oude-,rs ' '

i.;;;;;;i.ili==rÉ, jeugdreiders en Jeusdtràiner's) '1 Pij erkaar,!t-l:111n:-tj"-
rljkste f.aktore4 aià ge I,ens.-herfstweek-1987 tÓt een- grandig'os succ.e§/ maaK-

ten,.DeI,ens-jeugdg",'oo@metvoIle.!:}9"l.,Il9:{-:Íl.
deze Lens-revue geeft Bert Penni'ngs naménd,he't bestuur- zijn indrukk'eh Í'eer '
Hier .zullqn wi j er dus niet nogeens uttgeËieid. "p i.t - g.à4, ,AIs .-j euddkoiinis-
sie wi.Ilen we echter tvree zaken nader bellchten'. '

Arreréerst wirlen r., e een paa.{ .mensen .,.,.i1"ïi=i."t zo4net je piàttó""' i l: :. '
we .wlrreri daar ni emanà 

-r"Ë -lln.r-a- À""i-i want veren he'5tíèn.:on9,:(bqte-t'': hebb€

àé r,ens-ieugalleden) ger*eldig geholpenli apdrte ve"yyrqldlr'g' verdienen"naaÍ
onr. ,.r,inq tn eIk géval anja veraai (moecler van.I,,eslie) en René )/an- ger

§legn die Éiina viji d a q e;-Ë;T;E;;Ë;; íh-touw zijn seweeéÈ om het kqntine-
gebeuren ",en het .eter voórtref felijk ,te laten v:I]-opeÀ' o.ok R9!er!.GaTskamp
én Martin Brooshooft. noeten we noemPn. Twee A-kIas.ser.s nog, d'le' dinsdag-

"ï.ffir]ig.-;r.ktevannolvan'sctr,atïla:Yg1t..veràn.two,or-cleliJkheid kre-gen tè dragen vooÍ zo 'n 25-E-kIassèrtjés':tijdens.het'e!en.i,
tiJdÉns: het beàoek aan hét zwembad en bij het avondspel .op oís, complex. ,.

En da,t 2tj. clle verantwoorde.Ii j.kheid aankonden'' maakten-zij volledig v'aar I

ltedErotD ÀnJa vonden we beield on die nacht van,dinsdag op \roe-nsdag een oog-

met deze
die we eï

herfstweek
vooÍ LenS

o

nnee hebben behaald.

- .'...''.:

: -. ,:,i



Oiverse dag- en ' hu i s-aarl-hui s -b1aclen. besLeedden e.r aandacht aan. Àf
rDaandag zelfs met foto in dle Haagse courant(BaI Na) en bl-nÏrenkort n
wach€ing ook inr hqÈ-landelijk kade-r.b1ad van de KNVB "voetba'I Íotaa1
Redacteur, Ger,. stroIk ..vertoef de op woens-tlag 21 . oktober q"*r.p"nd' rtrët i
camera.'efi fototoestel enige;-uren,op,: ons 9.om91gx'en foeiFtq gerFqt.,"4
wetrjn zo'n "weeki biJgeenr'andere voetbalclub.ln het Iand werd .gèor§an

j.eugdkoÍnmigsiè va
aantal ei'ithou s 1a

gelopen
aar ve'r-'
.:, ..^...
ided-'
àí iiià
Iàëeia.
,i"vàre
ste re-

Ilaast de zeer"vele posÍtievg Íeacties die wiJ 41s
Lens-Ieden kregen, ontvingen wij, ook een opvallend
actiesvan- ouders. waarvèn'de kincleren (nog?) op
I{ant opvallend was die vreek vlel dat elders in
bi.tter-weln19'ge.organis.eerd werd,. .

andere ,c 1ub! àirien.
s

Tenslotte bealaíken rrre 2- sponsors van deze herfstweek, te' weiËntàràËntÉrrËnhe r
dé, buurt. bij dë. ïoetbalc lub

!{e't Kaï.rewLeI, AlmeloPlein 70, die bananen beschikbaar' stèIale
zoete'tmeEr' dte bijna:onbePerkt limonade-beschikbaar stelde'
!iar is rLet ve'tiLirir'i ussen Schevehing en C3 en LENS 82?

, en i"tËaonaÍais
: ,. :,aLr, i:^

T.weè bpvallendè. àaken tijdens ale Heïfs
:: dacht' aan., !e schenken.. qP.'donclerdagmld

vrÍenclbphappelijke lí.edst.rijd tegen RiJ
82 hfèt. opdagèir'. Daar ko-nden wij en 82
'Lel6er"'Jan. irad den Berg, die voor die
de aI:§,.alternatief 'voor 9m onalerll,ng 6

bI't jkèí' er bi j B2-'daï 'èèn a.antaI. sPeIe
nèer rhébbèn, ,sIe.chts wat'rond "bIi jven
wachttng :.' ehige .xre.n lateï, -. v,an de o

die weril geserveErd. Het kom! kennelij
zij imsg- hun houding zowe'l hu$ meclespel

" st;:'1"1en ". wij...vihden_de Eeactie 'van le
pe1lJk dat hij stè,LF..dat:het voor hem
op zich verder ,prima, verl.open da9. met
als_ Gasttrainer en 's avonds na die ma

die houding dan toch -een,-bittere nasma

],ENS.-HERFÉTV'EEK'(D3 EN D4 )

Leidèrs .:'. Joop Pronk-. Cor zeemeyer-
lloensdag: We noesten om half tien v
naar beneden,. g.!.dat is natuurllJk
zin ln en kwam druPpe1s gewijs aan
nog veel meer. Atle spullen glngen
wë-.É€t- de tr.aining. Daar waren teree
ti.sch. Daarna rond half twaalf kon
het weer ook .f Iint o-pgeknapt. Rond
d.aarna, stontt d"e'ivedstri jd Lens D3 -
wat uii ondat ale engetsen laÈer kwa
Ueq-f iinen. Er. werd snel en vri j .hardl
Durham city' sdedlde Puur oP kracht
onder.. Nà- een ààntal kansen over en
punt van M j-chaeI Pronk dle lteer van

i-.'"D aarn'al,iwerd het., 1- 1 r maar.. het. goede
.Iof e1I jk:.- (dénk aanverleden week) .

tweek verdienen het hièr 'om nader'aan-
d,ag 22 oktober 6tond voor s2 'eei
swijk 82 geptanal .'ttetàas kwam Rljswijk
vai rens 

- pituur 1 i j k-' àf 
"-t"" 

a.an ].a.oe-1:l
dlag een vri je dag haël opgeriome.n;'stel-
tegen 6 te :gaan voetbalLen.' HèI-à31-

rs iond te tànen die riari geen'ziir;l
hangen in en -om 

d.e^ k'a;tlil'e Í1'-,.-f -* t t

veiigens uitstekenàe rndls.chd 'inaalti jd
k-;;í;;" niet ui: die sperLiÈ'-"e!,.S;t
ers aIs hun teidér .gÍgantisch 'teleur-
lder iran van den nerg.vblÈom.en. be{rij-
op -die manier niet meór n'oef t i; neh '

's morgens Maruld ,rol van Fc Den Haag
a1Èijd zwemmen en bovrlèn' g,eèf t "dodr'

,: 
'-.,.. 

., ,:,- .1.,.,a'<' ,r '.. . rt
veel gositiever blijkt ale jeugd van het c3 elftal van Scheveningen te zijn
ingesield. op vrijdagEoïgen 23 oktober'zouden zij "tegen,LenS C2-'spe. Ie-q1.";
;;'n;a-r;;t=i""ruoí"ni kan kennerijk hun leicler.sèen.vriiaf Ériisil ,:itflt:-
veà ook.3 medespqler.s weg. Met hun achten oncler leiding rvan".huri 13-Jarige
aanvoetder. kooen pij op de fieÈs naar Lens I'want t,e wilien grààg voetblll"n,
merieer,'. op IJens vonden we Hans verhey (D1) bereid de.scheveningen-geIede.-
ren té.vergteÍken; 'waardoor Eet 9 man een hele leuke pot voetbal !99"n '..-

LénS:c2''wèral.,gespeeId. Het Iaatste kwartier vreïd SchevenJ-ngen nog versterl(t
met 2 c1-',speIeÍs alie.tegen LeÍrs c1 hadden gespeeldr waardoor uiteindelijk
clè iriróIàg 6-5.voor schÉveningen werd. .g-et aoge duideltjk ziin'alat Ae-n!!-
=iaqt"ièi.1ró belangïijk was, maar weI dat dooi tle,, instelling van tle'sénève-
n,iniers.. er..§evoetbàId kon worden. . Ze hadden .i.mmers pok vIeg kunnen bt+ jY.,en.

RoeL Janse
erzamelen e
nooit leuk.
Iopen bepak
naar I.taterl
HaIo-stude

men op het
half'één 9t

Durham Cit
men. I,laar r

g e voe tba 1d
maar LenS d
weer nam L

ult de rech
s.p.q1 en de

9-

',--,.,i ' -rï:.,-,

n- Peter v . ' àanàÈi3 t<, '- " .

n de regen-"1"I.1.:t bakken
l,taar iedèieèn hàh er rèuze

t Det slaaPzak, Iuchtbed en
oo en rond tien uur begonnen
nten bil en dat gÍng fantas-
luchtkussen r intugs.e'n '.w-a s .'

ngen we, aan de lunchl:en-l'.i.;
y op het pr ogramÈa,r,;'h e t rIieP
ond drie uur kön de; wedstrljd'(op sportieve manier) en.
eed claai zee}. 'zeket niet voor
ens de lèiding door een doel-
terh oei:< werd gescooÍd'. -;.;.'.'
kÍacht dIe Lens., had -was onge -

, ,r.r') \ .i
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Door_. een.wi"""i lrJ de Engersen kwamer.l we met 2-1 achter, aliè Jongen riep,
o."nàiào= Èe,voetbàIl.n. Àt met aI een helè goede wèdlstrlJd waarbli ,hèt "

í-t .roor Durham city bleef. Daaïna.sPeelde D4 nog 'tegen Ado, een Ieuke
,"àdtrijataie heIàal fiet 4-2 ,i.reró íerIoren. De doelpunten werden'gemaakt
aóor'ltaittjn ,fansen 2x. Helaas is er nog geen lëicler voor D4' kon op men-

sen vrie o ,ri.a, het ls best een leuk'etftal waar een hoop van te maken Ls'
Rond zes -ur kregen we de warme maaltljd dat bestond uit patati bonen' '

gekeken 'eri om'16.30 uur ging iedereen naar huis'
ie hdren heeft ledereen het reuze naaÏ zljn zin

appelmoes, ktp en een'vIaflip, (oh wat lekker)
He,t avond p roqranDa bestond o.a. ult z$remmen, ook daarin Ieefdle . iedereen
zlch I e kker uit ( f antas ri s ch ) (Hè RoeI) Daarna werd oP LeíS -nqg een filtn
gealr aa ial alie Schatj es heette (nou dat *as ne wat'hè jongens) Daarna zou

er nog een spel gedaan worden. met monoP olie getd r IIIààr de leider daarvan ,zat
heerlijk onderuit aan de salade, (lekke r hé RoeI) en de har,lng. gtng er ook

, best 'íeI in hè cor. Na het sPel was he t s'L apen geblazen'???
'Dé volgende- dag .oPstaan om, ? .30 uur, om 8.'oO uur eèn duurlooP ( Írarha) en

oni 8.30 uur ontbijt met 25 gekookte eleren van Roel. Daarnà nog wat ge-traind
en . nog ..oP ale foto net Martín ,Io1 (Hè Mike) om" 11 ,00 uui SPorÈ-sPeel-in;
op ockenbuqqh', - ook alat was best l'rel Ieuk. sr Èàs daaï Ean a'Iles te Ëloen en

ze .hebben zich. best geamuseerd. om 15..00 uur t erug naai LenS. noq.$rat. fi1m
Jongens. aan de react i e s

gehad. .Vo lgend j aar- moet
het zeer zeker weeÍ g edaan $orden. Jongens volgend jaar'Is, ér ook',weer een

week spor tkamp in zeist, dan gaat heel D3 toch -zeker mèe?.Ja toch'
aÀ nàt verslag van twee zeer gestaagdlé dàgen op Lens.

Verdler.wil 'lk iedereen bedanken voor hèt veÏvoer naar het zweDmen en de

sporthal (ouders van D4) Ro eI Jansen en Peter v. Zandwi kr voor het. blLjven
s l=ai:el en de "begeleid'ln9. En natuurli ik ook cor zeemeYer.
Verdei- dle nensén die vooï bet eten ge zórgd hebben (o.a. M w. Steenwijk en

Suzanne otte) iedlereen bedankÈ. '

.Ioo-p Pronk (o ja dat.l{as me wat met

spoÈt I ( voetbal ) daq bi LenS van F3.

cti e lunchFakketten ' )

.:J'

od 1O .uur moebt-er*worden vèrzàmeld.l tlet regende oP-

beetjer"maar dat'kón tle Pret niet drukken, wànt we h
kleeà. rn.de àchtend werden we,getraind door onze- Ie
Na deze zèex zware trainlng gÍngen'dd jongens oË het
toch nog steeds hét leukste vinden. Toen ze hadden g

2 uur het toernooitje. De eerste tegenstander was V'
speeld oirdanks dat.ze moe waïen van de'trainlng, ze
oàarna.kiegen ze Duno maaÍ die wdrd verloren net 0-2
rust kreqen ze voot de 2e helft weer v'c'S' en dat w

wedstrijà rvas de 2e helft van Duno'en de uitËlag tlàa
(víeet het niet Deer zeker). De cloelpunten zlJn gemaa
Jacky het andere doelPunt was een elgen doelpunt van
ik niet' te "gctrr,iJven alleen nog diL, er wórd goed ge
teuke en sportieve dag' :

De resultaten waren aardlg in balans.
Er werden 68 doelpunten gemaakt en de

dat moment
adden ons
ider ( F 3.)

luchtkuss
egeten, be
c.S. er we
wonnen met
. Na wa t. t
ërdl. 0-0. H

rvan was 3
kt door Je
Duno. §lou

spee I é..e n

De IJelding.

LENS D3
eonà, o2
o. »'. B. F;2,

de Jage-rs
Duno E4
HMSE', E 1 .

Quintus Fl
vcs F2

Àcht overwinningen en achÈ. nederlagen
l-enskeegers moesten 49 keer ,missen.

een klein.
sóel omge-
oDle wim.' .

en ' wat ze,-
gon om
rd Ieuk',ge -
.2-7 :
è ,hebben ge-
un Iaatste r,

-1 verloren
f f r.ey en
meer weet

het was" e.en

Ults Iag en i euqa.

Bfauw zwarÈ Al
LENS A2 { ""
vredenburch B1
oranjepleln B1
LENS C1

.' Dynamo ' 67- cl
, .-. DWO D 1 ..'i

Duindorp sV D2

- LENS A1
- B.M.T. A1
- LENS 81
. LENS 82
- Den HoQrn
- LENS C2
- LENS DI ,
- LENS D2

1-3
2-L

" .3-?
4-2

c1 3-2
ro-2

- 3-6
0-6

Vios
LENS
LENS
LENS
LENS
LEN S

I,EN S
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D2
D4
E1

E3
F1
F2
F3

j 1lo '

L -J
15-0

Èr o-z' r2-r'",, r.-to
J-a

'1 0-0
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I,EN S

LEÀiS
..

.È.1 : .speelde volgens de leiders eindelijk eeís een goede we'cls'trljd.' r.

BÍJ rust nog net 1-O aqhter maar aan het èind éen 3'1'voorsProng.
--'"'Met'de bËiangriJke thuiswedstrijden tegen !{i1héImus en vUC (:::)
,-. i".het. vooÍuitschiet een'goede opsteker. - "i';':- i '' l:i:'

.A2 : is'duidelijk gewend in deze'pouIe. Bl4T' Al werd met 2-1 Íérslagen.
" Toegégeven glaT miste aarilig wat -kansdri' maar d.aaï hacl. A2 gèëh'bbod-
i schap.-aan.' zaterdag voàrÉurg.-.we rekenen op eèn'overÍinning.:r'r''81 : moesl'even een kwartiertje wennen dat 'Jaco er niet'vras. Hélaèsl '
' ' hi.Idtviedenburch hiàr'gàentreÉening mee en Bl étónd.r"g 3ig:r'ir

.. ''achter...ze kwamen tog 'nà1 tot 3-2 terug maar verloren tóch:'!' '

. ; zàterdag Vios.' Revanche'l ! t. r^\''''àZ , speetae één -van^de vele uithredstri jtlen op dé Buurtweg. wéet:'rkwan !

..;,. .Bt iets te kort én verloor met 4-2. zaterdaq thuis-tegen D!Ío.

. 
-. 

-De eerste puntjes ??? i I Í' '
c1 :'had net een zwaar 2-daags trainingskamp op Lens achter de rui en

ilan iegen ge ongeslagén koploper Den Eoorn.'Dat zóu waÈ r'rorden j '
. ilacht' menlgéen. En tllt kwan ui-t. Lens c1 won velrd1ënd iret 3-2. i" ''

C2 : had het hóeilijker. eèn gevecht om de eerste Plaàts vrat DyneDo': 'ji
. -toch vrtj gemaikèriJt won'. zaterda! het stexke RAVÀ' Gevloon vieer'''wínnen hoor lll ; 1 -" \ .'"- ': '-j'i '

Dl':. won met..3-6 bi j DI,ro. DenS kwani'met 0-4 voor eer'DÍIo wat terui - "

... mocht.doen. Zes ipelers van D1 mogen'proberen'bm lin dè'Haagse "-r '
','." 3eogd te iömen. Doe je best maar Èedenk wel'dàt er àoln 10 spelers

,' .. . íoq-'af moetèn vaIlen. succes l ' ' ]' '

won gelukkig sreer eens. Doordeweeks werd FeyenooÍd vexslagen'en:
nu wórd Duindoip sv met 6-0 opqerola' zaterdag weèr een zware ' ''
tegen guick thuis. Succes '; '

*r"itooi àa eeri Ieuke r.redstrijtl met 1-0 van vios:;Lènslwas'beslisf .

niet kanslooÈ maar vergat te scoren' ' ;Ír-r'Í " ''' '"i
s-o.àId" een Ieuke weàsirijd op veld 1.'Gonaiwas échtérrnét'íets".''
beter. zaterda! een wedstrijd t.egen Lens D3. vJlI'dën vàdér'Lëider

deeà wa.- voorspetd was. oDB werd rnet dubbele ctjfdis Vers'Iàgenl '

zaterdaguitbijvcs.v1erekenenweeroPdubbe1e,bijfer§.,wet .:, 
!a- :. i.'ove rb I,l J ve n sPe ren.

moest' z I n , meerdere eïkennen'in de Jagers E1. Dit'íÍs géén pirobleém.
De,JagèrS..F.aSgewoonietSsterker.':..-,''
verpLetteide DgNo'met 12-1. Janmèr is het dat FrdhÈ eh rlyas stéeds
te laat Ëomen.'Kom voortàan op tijd - Í \Ir ;:" i 1 "
moest h,eer 't'n meerdere erkennen in - HMsH. ult wertl";ineti g-O vei- {

. loien . er"'n, mèt 10- 1 . z
: vèrloor uit met 16-1 va

begon goed en kwam met''; rnài]<te 
-.acÀt 

do e tpuii tèn
best §etlaan hoor,

: $ron rDet 10-0 van vcs , K

LENS,

LENS

LE NS

LE NS

LENS

I,ENS D2 ;

LENS D3 :

rEirs D4':
'--...: i:

LENS.E,1:

LENS E2:

LENS E3 :

LENS F1 :

TE NS

Í,ENS

E2
aterdag rveer èen'zware biJ cÉoÉvIiet uit".":
n guintus. Grote en snelle jongéi1s.'Lens'F2
i-O voor (Ray). Tocli 'liép Quiitus uit en '+

en'Lens scoorde nog:2x.' (Frans)i rGoed- je
i : "''r' í' :

Iasse longens'. voldende iieeÈ'uit bij:vtosl
Èie weet. Lees de verslagen van de Ieiders ook no!'Ètèn door'.- '

P.inksterweekelnd in Silkeborg.,
Op dondeïdagavond a jirgi 'j,I. ca. twaalf uur 's nachts verzameldén 25'À-"r '
en B-klassers en 15 "jeugdige" senioren, waaronder het leiderskwartet Leo.
RonaId r l,iouter en Gerard t ,zích in de Lens-kantin"e in afwachiing vaà'èen bus
uit Rucphen (waarvan n:.enand wist waar'dàt Lag, maar dat 9o1d bok voorl:SiI-
kebofg, waarvan menlqeen'slechts een vaag vermoeden had dat het in Dene- i
narkàn zou moèten liggen) , Uiteindelijk met enigè vertraging àrriveerde om

1 , 11' uur chauffeur tàn net een waarlijk geweldige bus (bar, toilet,': video ) .
eIlLen-cle vlàeo ÉI".Ë .en ireek eerder in Rome te zijn gestolenr'hetgéen :' '
met zlch nèebracht dàt'goop, Richard, Martin, trIouter en andere sèniÖ.ren de.
jeuqcf mo.esten bezighouden. Dat vlel voor hen op de heeàweg nog h'erl- mèe,- ''
vant a1'. spoedlg nadat- vle Den Haag achte.r ons hadden gelaten, l'ag he ríéuÈe
aI grotendeels, tà piiten I 

. 
óÍe heenrels verliep dan ook zeer. vöoi spo èd i g 1"' "

.. , . " ,.* 
,
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-Na-++r€€4(or 
Le--s.èniLal r e stops ln Duitsland en. bi j de Deense gf ens (om 8 ' 30

uur). e,n een wat I arrgere -stop.-Èn:-Í(oj-ctl-l1g{'Í[J lt í1lÍ} .'rutr'in(l). om nlet ,te v-roeg. iu
Stlkebbrg.; te tarriverenl, kwamen- we om ca. 14.0d uur ter-besbedd€ p.l.aa+se, te
weten een gLgantisch sportiompLeÍ met .2 ,.sP.9rtha I l en ,. ca....12 .voetËalvelden"
een ktUbgpbouvl en.,tennisbanen. Na ontvangs! door de.organisatie weÏden we

verv-or.s.ens n""'.o^Jloï;;;;;;;i';:;.Ài""'e"l'qcht, te"weten ó"n sàhool'èven' '-
buiten- .Si-t](ebor_g . wàar we de beschikÉin$ ha-dden'over. drie klasIokaIen, die
blnnen.ide kortst.e tijtl wèrden omgetovértl . fo.t slaapzalen'à 1a waterloo 1n
de her,f.stweek.-, o-Dval.lenal dlaarbi j was wat . er cian ai zóaf ln 'zo'n senloleíI 'i
sIaapzEl-,r1lt,.ile tassen .kwan. Naast de noà1ge diank "(Oen'emirken is wat dat.
betrèft immers niet goedkoop) een hej.e batterij parfuns, van'eau de toilet
tot a.fter shave, van body Iotion .tot intiem.sDrayr dat laatstè ls natuurliJk
met Jongens. aI.s "Joop, Hans, Àrthuï en Henk geen overbodlge luxe.is. OveriEens
was de lucht in tlie slaapzaal na eníge clagen duidelijk te prefei.en boven clie
van de À-kla.sseïs,,'naar onze. stellige overtuiging rs. dat. Iokaal ,.zeIf s.-thar"tq
nog n1ét ,geschikt voor onderwijsaloèleinden (maar. di!, terzi jale).
Aan -het toeïnooi n"r.r, 25:À-eIftailàn en 1o . B-eiftallen aerj!.''.
Een waarlijk. glgantische klus om dàt. allenaat organisaÈorlsch in _S?td:, b?-l
nen .te ,l,eiden, _"I')at lukte evenwel wonderwql, AIteen het. weer had de'oríanl'-
satie duldelljk nÍet ln de hand; regen èn nog eens regen, vooràI tljdens de
vredstriJden. i Aangezien..r,ens met zi jn voltatlÍ9e a1td.àtnur, .hàdàen ,". h99:,,
verwachtlnge4, h_oevrel wè wisten .dat' Ír'et eèn sterk bezet .toernooi" was: -' "
DIe vervracht+ngqn maakte A1 voor een belangrijk deel .Haar.,In-.de-voorronde
werd de eerste wedstrijd tegen het Deense JyderuP wèIlswaar... irog.gelijk ge-
speeld (2-2]r, r, maar daaxna werd gevrqnnen van tvlee'Duitse ploegen.!F.c:-'94 ,
oberursel 3-;0 en Bl,nger!r§ck 5-0) en van het Deense Sllkeborg IF.met''1-0'
AIs winnaar van haar poule kwan A1 daarop op zontl4g in de halve fJ,nale-pou-.
ie uret aIs1. tegenstandàrs twee Noorse pIóegen, te i,{eten Odds BK, waaïvan Eet
i-r--*"rÀ=s.;;;;;;, en skerd uit oslo.rvàn-deze (tevèns de latere winhàai-' '
van hèt tàernooi) Írerd. kansloos - zÍj hët geflatteerd - met 4-O verloren:,.-
Dat was overigens geen schande, want,dat 2eer profesioneé1 aandoende eIftaI
kwam het afgelopen seizoen ln ile hoogste [Ioorse Jeugdkompetltie .uit
r,ens ."A1: $reïd eus 2e 1n ale halve f inale Poule .t ,oe!È claaro§ , uitkornen . il. . ,
cle "kleile],, finale,on cle 3e en 4e plaaÈs'tègen het Noorse FV. Vldar ult ''
Stavanger. ,fammer'gènoeg bleek in die wèdstriJël tluiclelijkdat. tn À1 helaas
ook.ee4,aantal .spelers meedeed dat (nog?) niet over de jgibte lnstè11in9.....
beschlkÈ om op een hoog jeugtlnive.au mee te draaien( vrellicht ook dé oóraaak

i.. van heè.4ieÈ:promov.t"r, nuui ile.iegionale'afdeltng?) ..Volkbmen ongeinteres-
seerd werd er gespeeld en dus. Volliomen onnodig. Uerd er met 4-0 verloren:
Hieralooia.hielalen we onnodig bittere nasmaak a.an -dit toernooi over. -.í\:..1
Ëet Lens-B;,teaItr bleek.niet,oPgevrassen. 'teien de meeste teg en s tand er s ' Dat '

'' kvíam vograi,,.omaat ons..team een samenvbgeind waslvan g1- àn-g2r.siere1s, l::t
wiJl de tegènstanders veeral.met,hun. sterl'ste B-team Deededen: Kansroos -
einaligèe LenS in-deze klasse dan ook a'ls.1aàtste. oe,s alnl eÈteml n. hebben'de
B-speIers, naar vJiJ ult hun reacties opmaakten, 3+9h flat weekeinale uitste-
kend geamugeer-d.r.hetgeen toch ook belang!ijk is. :

ceamuseerd teet.t à""iiq;".-i;a.i.";tri"t'rÉt a.t *"Lk"1rrd"..o" ="ntoiÀr,' 'l
hadclen In het algemeen snel door waar de kroegen waien, inaar hadden wel ?:.er
moeite om dle terugweg te vinden. GelukkLg waren dg'taxi's lDiet,zo duur r.a zodat
Ledereen !s nachts- zij n Iuchtbed we.'I. vreer vpnd , , $raaruit - zoals vlel te ver-
wachten - de.B-t-(Iassers de lircht hadden latèn ontsnappen. r" {:. categoïie
:'.toerlstlsche attracties" werd door de sgnloren nog deelgenolaen, aan een. -
boottochtje op het meer.van silkeborg. De juniorén zagèn dat.niet zo zi-tt-en,
zij. gingen niet mee, mrà, nisten -daardoor wel één van de hooltepunten tij-.
dens het weekel"nale, want steI. je v.oor, 15 Ïaagse seniorei en. een eve.ngi"ote.
groep Amsterdamse l--klasseis samen'.oP een,óbtorboot onder, aanvoé r lng.. van" ';

iloop en. Leo..Àlleen de kapitein had een anderg opvattin,g over $rat leuk is'.
t{at voor de xgees.ten enigslins tegenvlel was het. ètefr, iif tfrans hét óntbr'eken
van groenlen. wat alat betÍeft, ziJn we,.In- qns 1àndl'!.en-.bpzlchte varr'het.,bui-
tenlans !lverwend.ï. ook in Deneaarkeh is groenten bljna niet te. betalen.-'
zeker niet voor 35 "iitirr"n. 

óns petje íf.overiqen! .root tle wijze:ru"rài'
de organisatie er in slaagde om driemaal per dlag' aI die elftallen gerouti-
neérd van eten te voorzl,en.
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DE LENSREVUE
VOETBALVERÉNIGÏNG tEIiS (TENIcf. EN

nummer', 15, 5 novehber'isà2. - -. ....,
SNEL)

In BaI Iota

te l{ons,ter or

e

te1.'251459

D e.n

257 |

.qen ..Ha.ag .
TN Deí'Haag i

Eaag ,

.BB :Dèh. HÉiàí,

Djun, 241175, L.v.lfeerdervoort 473, 2563 4T Den Haag

Sezo,I10650, otterraCe 16, 2544 -.JR

2418 P..T.Simon,
Le.647606

2419 H. Buytelaar,
|-el . 672983

2420 !,t.R. siïieé--ïé,' DJd;r, 090676, Loosduinseweg !023, '.i

2421 R. leguri, rjul,.:010681",
2422 S. Rarnhiet, Ejun, 130879,

teI. 465385.
' 

": ,] 
'1 'iBoete. .. .

RegistratieËostenr' 1e b.oeklng f
Registratiekos ten ile: hoeking ,
aetafing',\Oir

Randveen 269 , 2544' RL
Kocksiiaat' 300, 2571

19-11-"87 door
bànkrekeiiingnr.

t ri
25, - z H.,Kooyenga,r. B..oiies.s-ep,. rJ'Z.outgncll jk.

overmaking op glroíi,"'3367t1 C.n.v j. riv.' l,gNs -

I 2gg 2 4229' Rabobank onder"'Í'erme'Iding :-" Boete !' ;

Het Be,stuur..
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sANr ' z"atBnpec 28'NovE!'tBÈR -: " I r: + 
"':'x'

28 noveniber a.s. aanvang 20.00 uur groo ts Bin o/Dansant -festí n
ét.een geweldig PrijzenPakket.' Boekjes met 1'0 bingoEornulieren
,i !bans -reeds.verkrijgbaar in de voor,verkoop (o.a. aan de batr)

.1..
XXi(i(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..-l'. J.

ï -.ixxxxxxxxxxx
X BINGO/DAN
x

x

xx

2 a,té ra'a§
oI) LenS m

vèor f 10
'-.:.
xxxxxxxxx

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -.

B: BAROPSTEL],ING :B 'lr -.R

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

sluiten
Zondagethtend
zondagmiAdag".
Sluiten

Hernan Lenting +
José Christ, Riek

, HuIp troepen. .
Heinz'Geurts

: Tinus en Cor . : -

: Geraïd en Àn vrd. steen en Anja Veraar.
:" René en l,tarl-an

Í'

zaterdaoochtend:
zaterdagrnldclag 3

i vrijwilliger . : :

Bosch; Jos xouwëirhoíeh , tlau§ rcorèUi + '

Bar ebeuien.
vermoedeli jk.ilsinds de. oprichting van onze vereniging is er aI een tekort
aan barmedei{erkers.- ook nu. ulij hebben de volgende vakatUres : , . - !
op de, zàteridagen enkele vaste medewerkers (sters) vobr. i'n d'e keuken.en ach-
ter'del barl. ook voor de zondagen geldt qeze oProep. zeker een Paar mensen
die .eén ,paaï uur in tle keuken- v,,ilLen staan zijn zeer,.uelkolh ' Momenteel.
zijn het bljna elke keer <lezelf de nensen clie dit do9n. Het is.zeker niet
zo dat u elke week achter de bar of in de keuken moet staan, daar met uw

wensen wordt rekening . gehouden. vele handen naken licht werk'
trerder..zoeken zL) voot de dinsdlagavond iemand die die avond achter de bar
wlI staan. ÀNiA, alie ddt dLt seizoen tot oP hede'n deecl i; :ran " gèen' oSrpàÈ '- ''
;;;.-k;ii;"" .""or haar kinderen. ooÈ wiIIei KLUNNEN wll op- wbensdas eig'eh-
iiir. "ir'iriii-.t'riài""=È àf. u zieL dat u' senoeg keuze heèft'. zeg nlet te

"nll 
,r..' ,uàx geief u' op voor één of meerd-ei:e van deze'w'erkzaamheden ' Bel

nie?'vooi René' tan- a.ei àrpaN ' Tele6oon 455234. : !'
^'' -,,j'-: -.', il.^ '!,. ,..'

1
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KLAVERJASSEN KLAVERJÀS S EN , KLAVERJÀSSEN. KLÀVE RJAS SEN

spanning, bÍer, snacks, kaarten en een biJzonder agressie-ve,.Iotenverkoop
( Ina v.al. Berg en suzanne Kouwenhoven) waren de lngrediënteh vàn cl'e eer-
ste avond van de LENs-klaverjasdrive. 28 koppels kwaEen aan de staft:.-. '.
Het duo van oven-Brouwers bevestigde haar kwaliteLten door op deze.eeJs!e
avond aI genaaleloos ult te ha1en. De elnclstanal:
l. v
2. v
3, v
4. v

. Oven,

.d. Eoek

. cl ., Berg

. schaik

BrouÍlters
M iddè nclorp
v. d. Be-rg .v.d.'Burg

5697 punten
"'5535 punten .

5411 punten
, 5334 ,puhten " i:,.i i

18 decembér a.sDe' volgende l!-Iaver j asavond -vinclt plaats. oP vri.Jdag

KLAVERJASSEN " ÈEAVER.]ÀSSEN KLAVERSASSEN T ' J-] :;KLAVERJASSEN .

ziet u fret óót< zo

Er ls wel het een en ander gebeurd ale afgeloPen r*eek. Urenlang í's er nage-
kaart over het BoD-Incldent, sraar ook het amateurvoetbal de klappen van
zaI krllgen. Eiddlé'IIjk zat het Neder}àndse .vöetbal weeï eens ln ale 'Iif-e en
alan worilÈ ilat verkBald door één màf fe'dwaas. Itet isi elgenll jk, të,rgek i .alat ,.

dlt .scort.."guppíes" :het. voetbal on zeeP kunnen kfijgen. En m+ssd's ueÍrsen 
.

trappén.':dlaar rledere sreek weer Ln. Eindeli jk zlJn we -dan zo.eet, dat -cle SPe-
lers hun werk serleus.gaan opvatten en een klacht lndlenen biJ de voetbai- .

vand.alen. ,HeIaas'zi jn ze 'daar wat erg laat achter. Bij ama teurveren ig I ngen
en .zé.ker. bij 'ons'wortlt zoiets 'onmiddeIIiJk aangePakt. lij Z,iJ,rl ,bezig heq,..,..
votetbal aIs spoÍt beter te benaderenr..,dàn.we1ke 'prof cltb dan óok'. , . '.'
Wi j.ziJn bezil voetbal in.zi jn tcttëili_teit bf J Èe breingen biJ dle Jéugd) dé --,,senLo'reir.en ook Iangs dc'Íiin:' er nodt'plezler àan de I0ooiste spört'beIeef,al ,'
wordóniria]..i'nfa;eÈten"ía.thebbenve1eamateurcIubs.beterdoor:dan
haat' proffessioneie zusterorgani6aÈles. Ik,durf gerust te zeggen, daÈ LEIíS
daar'leen..g::gqt. vggfbegld, ln .is. .Eet artiliel.,,ln he! ry9ekblaq., "NU'i. bevestÍ9t...
dlt ook. J.ohn v.a. r,uÈue"werd daarin ievíàaga naar ziin Índrukken ófitrént "'
de nleurre zeister vlsie. I,ENS $rerd alaarblJ als soorbeeldl gestelal;. Pure ,.:', ,:.,,
reklane voor onze vereniging. Dik vercllend voor aI die mensen,-dlie.vele -, '
uren in onze verenlging stoppen en alaarbij nog ulÈerst dooralacht en vakkun-'
dlig te werk gaan. zo zíe je van die hobby nog Lets terug én LENS vaar €r"..':
wel bij : zo neemt het aantal leden nog altÍ jal toe. en dat ls hard nodig 

-

on het een.-e4'. ancler, +e kunnen bekostigén. En-.à1s '3è aan 1eest,i'dtrt, hét 2! í

mÍIjoen gulalen kost oE het F.c. Den Eaag stadLon veilig té makén'; ddn viaa§r
lk me toch af of het geldl niet op het verkeeróe.paard gezet wordt
De toekoEst zal het ler'ein.
t{at ilat betïeft kunnen we bij LENS sportlef gezien nog het nodlge ve'rirach-
ten. vorlge week Dinsdag sPeetde ilong LÉNs tegen de Iandelijke Jeugtl van '-'
Feyenoord, versterkt met 2 spelers uit het c team (2e elf tal) . r i-:r'.
Het plepJonge Lenselftal (6 spelers van 17 jaar) versloeg ale minLmumloners
*r.r, Éeyènoord met 3-1 tn een uitstekende weàstriJtl . Doelpuntenmakers voor'- -

LENS waien Màrco van Delaleii''(aanvöerdér),'Robeit- Pénnings en, Edwatd End-;
11ch..De volgendle 'iegenstanàèr ls S.v.v. U- inoét daar 2eker. blJ'ziJn'en ,' . j-.
echt genietén': r,aten we'hopen, ààt Nedérlànd er volgend'jaar lin DuÍtsland
toch blj "ls.'Dat zou- eén prima zaak zljn voor het'gehele Nederlandse voet- I
bal en íooi f.nns' eé'n ÉeveÉtiglng voor de'julste bènaderlng van. het,tsP.elte- '
tje.'Eet doèIgertcht' beztg' zijn: : '' ' t. ' ':. ': : .

Ik dulm Ëet u mee . .'. . . . : . . : . ' r-

..i,.J."i.,.|.,'..-.|F.r.an.§vanDijk...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
X ,BINGO y'-DAN
X zateldag 28
X olf LenS r8e t

SANT. - , , ZÀTERDAG 28, NOVEMBER .. x
november a..s. .aanvang 20.. 00 ui:r groots Blqqo/qa4§tn!:fest:!Í
ee4, gewelàig . pri j Lenpakket. Boek j es net-. 1- uTfio-Eóifiu f lerenx

X voor f 10,- thans reeds verkÍtjgbaar in. de ,voorverkoop (o.+. 'à4ade'.bar) x
xx xx xxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x x xx x x xx x x x x x xx xxxx xx x xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx
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Í,en S (onder 22..)aaxl t'evenooro ( lande Iij ke jeu,ld) 3-1'

vorigè .week" alÍnsd
wedstrijd. tegen ih
de betaalde sectö
heef È, ook de'. spor
j eugdteam ' dat. éé
pIeet" r+as (b.a'.'"h
van Jong-Lens. toé
uit de. glgrietiJ d
trainer .Wlm van-.7
teus ),over dit .Ton
DeIden r 1-1 dooï_
Edward Endllch he
ons hiex nog èe o
LenS a.s. allnsdag
te am ,van .§ ..J. V . u
o-pstè rrlh'g.:' RoFg"r

k van
iper
l-clen

aIs wissels Marco

bEMOe j edernlemèe.

LENS. -f,SchéÍenin'gen. ( 4;1 ) .

agavo4d speelde ons.'!e.nS-ondet-2? 13l,t, E." u j-tstekende
ea landeli j15 jeugd!eam..v.an FeyenooràI'ari.wef .het team,van;'"
r.- (de sÈichting) vqn Feyenoord. zoals wellicht bekeí'l'-. - '

tclub. Eeyenoord ( ' a" àràt"urseótor) egri lantlelijk 'sper{rid.,'
n,klassg Iager speelt.,Hoewel Feyenoo-rd niet heleinaal com-
et, talenÈ D!.Iight .B,lackso;..ontlrax).,meöph we de iiàqtati9,, .,'
h,.hoog' èans1aan. .iej-der Frens van de xeijde (no9.bekend,..
van het voormalig HoIIanal spórt'etnil jàren zestig) en '"''''

iiivàn rèyènoora waËèn' nàt ailooi'dair'ooË rzèer -compJ'imen: 
"'

(À1), Pa!,r_ic
3). endré ku
Marco van De

q-LënS-team. u'et aoèipuntèn verlooP1l-0 door Marco van 1 I i

íèo Vó=;"r, an, 2-L aoàr'"Èóbert Pehni'ngs; ' rÍrst; 3;r1 
'loo-r 

: Í, i

eft-u' inmiddels aI àit. de Haagse courant ver'nomen' Res!"-'r
pstelling te vermelden en de medealeling te doen da,t Jon.g- .,,-.

, uunturrg 19.30 uur op ons veldl tegen het IantleliJkè' jeugcl-'l
1t schiedam binnen de kri j tli jnen zal'' treden. Í ' ': :' :''-{
t -van Es' (r,ens 2) ,'" paílíck'Bij1ànà' (-r,ens 3):, 'BrLan Brunings
dà zwan (Lens 1):,'MicheI 'Koning 'r(41") rr Í,eo Meeuwisse (LenS-r:

(rLn's 1 )'i Robdrt Ga'rskainp (41)-;'iRobext Pennings '(LenS 1) ' ' '
(LenS 1) , Mohalcmed eI ÀssÍouti (LenS, 2) ' Na rust .t'rerden
en Edward Endlich r;s;;;t.--- 

''':'. - rr''' ' 
" 

'- " "
','l - l' .i ,-.;

- necactioËdt. 'i"=rrtt.len : drie gespeeld, dr'iè (l) punten, zes voor en -v:-
' vljf tegenj
- N!ét_:s,rééh.t -dachtenr'lwe : .. j , .ii,':
- erreèí-zondàg à i"a"-bl' bièef ook na 1o wedstrljtlen puntloos "'r -.:r'.'

-.lan Ln .Marqaiet zoutèndi jtc bedanken iedeieen voor de belangstelling bij
---:.-.-i; - -. .:. -.t. ,, ,.....-. .,hu trouk'dag.

- -- Àfigelope,n qÀa.ndag werden de schroeven uit hét Ë'een 'van JooP i:or' verwi jde'rdr''

- Het.:ger.u.cht gàat. dgt- Jàóó cleze kldinoalen- bèsch'lkbaar stelt -a1s hoof tlpri js '

--' vàrr óe binqoàvona'op'zg'november'a-s.- ':.' '|'-
- Sincls paul Schulten in het progf àmma ttintls, treef t ofg.etr.aen wli hi j...r'";.

leen noq maar vla qebarentaal communiceren"''
àËti. dan ook rulm een half uur en een niddelzvrare spier-- Het kostte uw Íed

àèÀeàï.irr.g:om hem .uit,te íóarg-en ae ^puïten.voor de uNIcoRN trofee. te: geven.

- Scoort''.Èówara eídtictr eindelljk éqns eén lkeer'( hil,*u.La" 3-l tegenr
;;;;;;";àt; .tuut er tot zijn ve=àriet ln eIk kiantenversraq clat' z'n' 

" ' '
br-oer-uarco de! treffer voor z'n rekdning nàm' !

- eekeiwedstrtjà top-r'eyeroord : total-!öSs: r "" '\.-' -''r 9'30 uur LENS oider 22 t'egen S'v' 
'- vergeét u-Èet'iiiet j dinsdag à.s. om 1

ranóérrjr.,'.--. - : : '

- P.!,.i.Iigf q"t -wejgd door .,de scheidsrechtér bi j dè rie'lstri jd Takdi-eË Boys '-
. Le;s jvi-iénqgJ-i jf ïerzocht achter-,de. omheining Plaats'te nemen ' ': : 'j ' '

- nènf<-è.àf eI', tàgen del,"scheids. : "Uí jnneei, echt wàéii .l Overdl vraaÍ ik met
die'màil1naà!.ioè,ga.'zetLe.1revoorsChl:.'

r
waniréei r.etitb' óen, op'pàóier, zwakke tegénstander ontmoet vraagt de aanhang

"i"n àt hoeveel tàt-n" vreer za1 wórden, I,Íen vergaat-vaak dat de tegenstan- I

der"niei íàui à. 'ííenqelolaan komt om zicÈ riret'grotelci jfers'af ,te laten ,:
slachten. Wè Àebben iu at'een aantal tege-n"stanalers gezten die Iiever de

;;i.à. zo repeikt nogerljk.wilde houden, dan" dat zlj'echt voor een goéd '
resirltaat'wiiàe .p.ten..'Ook Schenèiiingen de rtegenstander van afg'elopen

et uit de tent f'o:<f eni De gloeg vah liartln'van Vianenzonda-g, . 1iet. z.ich, ni
offeràe uunlrfitr."Ët op o* de dàdenàraàg tan LÈNS te 'b'eteugel'enr Patrick
v.d. zwan me-È'naFe had fe dag van z,n leVèn: dooïd'at h'!j öngestoord kon-"
bliiven' ookornàn.,'bit"f eiàae na een kwartiei: tot de ee'ràtè1. kans van de;'wed-.
strí5a.'Wà eeà-ïèeae combinati'e verscheèn v:d. Zwan alleen voor de keeper
maar líerd goed naar buiten gedrongen zodat ale openiàgstre'ffer nóg op- zich
Iiet wachten. IIa een half uur l,Ias het dan wel raak. IIa een vl0eiende aanval
oveï ïechts tíkte Leo van Rijn de bal in de voeten van l'larco van Delden die
zijn directe tegenstander schitterend uitkapte en koelbloedig de schevenin-
gen doelman kansloos llet. _ 3 _



,I
::i r l:t- .{;as. b j.nnen tree- rlnuten- de wedsLrt jd Èe
van afstdnd de. 2:9 binneri. Een' kwartier' IaÈer w

alè beruchte IJ.Jneà gevloerd:ën -vtirzilveidle zè1i
ste instantie qoq cloor de'.keepei'wdrd gekeerd.
dekkinqsfout in à" r,BNs-véiaéàiging afgestràrt.
r,.n", àt" ovérigens' eeà:aantar keren foràidEibeI
rn de.laatstè minuut L6r9de Marcd van Deldén, o
Robert, eenning!l tngevailén- wyÉe.-íi'àts.,'voór de e, 

' ,:.:r 1.-\

àir=t. Leo van'RiJn: schoot.-
érd uarco van Delclen.. binnen
dè straf Schop, 'dle ln eerl ''

Tien mlnuÈen later werd een
De topbal 11ets. Ha!tln v.al .

redldle, kansloós. ' :, ;
p een voorzèÈ van. de voor'
tnAstand van 4-1.'. : . ,.'".'. :

nàus gaatJe g"Ëta-Doordat VELO'-van<Eoek van'EoIlanil verloor .l's er nu een
gen tussen Delfia',- LENS en-de.achtervolge4de groep. Zo
bezoek bij ?ostdulven.-D"e vJeek daaroP, zlJn we vriJ qn.
streek'se'conf ro.ntatle. .tegen concurrent Delf ia oP-het P

o
'; 

j 
Í.stellin . LENE . 

.

ndag .mo,eg ÉENS
daarna staat .de
ÍogrerD4a..". _ .._

oP -'recht-

cloel
achtèr.':
mlddeir.
voor /

. ,:f,Uitslagen
. +-',
derde klasse B

: !4artin .v..d. Lans ,rti . .. - :: .- 1!.
: .Percy Eiekman, Àrno overgaauvrr ' Patrlck v.d. zvran e

--r.' iIan, "Bultelaar, .Theo DiksÈra, Anclré KuLPer (Brl-an B

. :...Roberit .Pennings (!,lybe. ÍraIs), Marco van Delden, Leo

n René v.' Bemmel
runlnjs).:- : "
van. RiJn .

Ve Io
GDS
oliveo'.-

- Hoek van EoIIand
- Postdulven
. 'DeIf la ,.

1-3
3-3
1-2,

vlos "1-1
D9lO 0.:1^..
Schevenlngen .t

4-l

UNICORN UN I CORN UNI,CORN UN I CORN UN I CORN UN CORN

De eerste 10 van allt .selzoen is gevallen. PauI Schulten dlchtte deze toe
aan Martln v.d. Lans ilie tnilerilaaal foutloos keePte en met
cilàtre reddllngen ,sons. zekere doelPunten voorkwam.

enkele'spectà-.
q

UNICORN UNICORN UNICORN UN I CORN UNICORN UN I CORN

Graaf :iÍi 1l.eu "VÀc LENS 
-'6 ' : 'tg"Og,51', .. '-

odóLwo-ninó- "
lep mijn Fad
paclalestoelen

elnvloeden'

am ik nlet ' '
wàaïvan twee
lfs onzè ''
at ik, zà9 ',

spelwljÈer,'
at geéf t'- nl.et
lk naaï àe.' ' .

n"toch altlj d
r toch.- alleen
naar_. het" më-
kÍp, dlle ze'

lt hebbèn 1s'
n '': I Tussenàoo:
ntlere"bal in
ben zi u die-'
de rlng laten
derè' op èen
atr)peí orl de
sÉiratÍes '

dkamer.
nber.

Na mIJn'zondÉgsë Plicht deed ik mijn' schrealen zetten naar de R

oÍt Iiens daar' in actie te mogen.zien. Voordat lk daar aankwam 1
aloor heÈ oosterpark waar de,blaËleren .van .de boroen vlelen en Éle"

ln volle'9lorÍe met'hun kleurengracht mlJn geest trachten te b
om te zeggen, dat allé kunstschllders^,toch maar Prutsers zlJn'
ile zou lyrlsch worden blj het zien van alat alles, maer daar kw
voor, uaar voor hct- elftal Eet de l' kale kruinen"' Negen man,
reserve alus dLe kwamen niet' Voor de rust glng het nogÍ welr'ze
plerre. Eeynen wist-er'een !e plaatsen maar Cat sras ook alles w

2-2. Éet ls een moelltjk "elflal"'met een eigen lnbreng en een
dlj-e.door'geen enkele oefenmgester noq wordt, onderHezen; ruaa! dl

alleen allt hou je maar een iralf uur vol. Tl jalens de rust..ging
kantine voor de gebruLkelljke kop fóifie en daar ontmoet'Je da
nàg bekentlen van vroeger Íuet a1le gebruikeltjke humor, dLe daa
maàr .te- proèven 1s. Jezuttén sfeertje' Na,Éle rust gtng ik neè
teriaàlhok, en daar struikelde ik zowaar.over een dertlg stuks
daar aI Jar.en rond. hehb-en,IopenI dus als men een bro.ocl jè el wl
dit het aangewezen aËlres. vers.e hokeieren vqn.loslopende klppe
keek t'k . Hel even he.t - ve lil op, naaï da.ar. zag lk het ene na de a
het net vei.alwi jnen. b1j Lens.. .Een erqr,."wanke1e" achterhoede heb
oudle , Glorle'.f van. weleèa. 76res zoetetrelk heèf t'dle hanilcloei in
gooien. Nu even'een oProeP... Een ieder' die vrlj .ls of ergens an
reservebànk noet. zltten, kan' btj hen,,'alttJd nog een balletJe.tr
spleren'-'soepel te houilen, want dat itoen zl j. oo^k, vrant andere a
hebben:.zt j. toch nlet.meer 'wat bleek na de weds'tït jd- in de klee
Dus zo triest vras het ook weer nletT-al was het de eerste. Nove

F

'tl.' ,,r,i,,,--.
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wippolder
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senloren zonda

llitslagen zondag 1 november 1987.

- scheveningen 1

- Neptunus 2

- LENS 3

- LENS 4
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- LENS 5
- Den Hoorn 4
. LENS 8

LENS 1

LENS 2

ODB 2
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LENS 5
cr.w.11 vac 6
LENS 7
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Ultslag D 1n s alag

4-1
1-2
2- L

3-2
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6-2
2-2
2-5

27/lOLENi1-reyenooid
8 november 1987.

,, ;'*--3-r.;-.;, '§

§ïu.i§L§s s :.-"§\ ï s-'i1- 1 ï !. ;:.

r'.:ï. r,.jlp.ri:. - ifi
' i ll ,

l.:: F.,ri.{J!- {

. ^l.r^' 'r r.j
, r] i:'*:.r:r

. -rÍl' ,,..1:1; i

!

I.J-
tt
TJ

c

§ *...r: 3:1
1:J l"r

lanclelijk

1. :)

Prog ramma zondag !,'?l-.iI"'.1 -rL 1 i 1r..,_,i - ,t_..:,:
c. J.14. Sluis
P.,l .14eerder 'i-:.5 L

i-; . 
-. ',rt\'i:'7026 - -- '-j,; I r.Q?5'J..I.r

2011.. -
'2056 "'
Z1lqr'::.:i'

2t25 -

L4
10
11
13
10
13
11

.30

.00r

.00

.00

.00

.00

.00

uur
uu r,
uur
uuï
uuï
uur
uur

11 .00 uur LENÍ; I
LENS 7 met H. Buytelaar.
opstelllngen. tafschr

afschr
afschr
afschr

Postduiven 1 -
.He rm-e s i.D-V S., 2^rr,!,, .. -
LENS 3

LENS 4
B l.q_q!rj Z-r{ aIË,J r I I :q:,
LENS 5
DZS 2

LENS I
LENS 2
D oc os'"3 'vlr- À.!|.G.Y..!v.dl . :veJx; Lr
concordia ? vl I. sPlit
I,ENS 5 IrI. Prosman. -:-1.1 -.r.-'
,.r.;::'lr-riLI:::VZ/3I .r:,:-J..;.,,r _ f Zí,;- r
LENS 7

Puintus 3 v2/3
í:i:,.-

À, MiddléId
P. Po ed ai '

'. :,1

.verkijk teL 454972 i:;

orD
r -. tr+rr r2 151:'-,rri

IENS 5
LENS 6
LENS 7
trENS 8

bekendl
bekend
bekend
bekend

aIs
als
aIs
aIS

bij t^I

blj G

blj H

bij L

Ijven
. $ lt :.-'-:.:i i- -t.t " t. l t-:

{(óiiwenho'ièh'-te1.,,299855 \' :':.,. :i,_. .!. r.
.Duyvestein teI 01891-17943
.Rimnelzwaan te1 o174.2ai.ti'q.:--l i-t:.i..'-1. ;,

''r'Jlt.1-{,} Ín-t i,. i

, r')r,rJ!] ?

^

ijven
ijven
ljven

l. I
X x x x XX X X x x x X x Xx X x X X x x xX Xx x XXXx xx x Xx x x x xXi x Í Xxxx xx x x'xx Xxx X.X xx XXX X Xxx x X X xXIë

BJNGO/DANSANT ZATERDAG 28 NOVEMBER;

zaterdag 28 november a.s. aanvang 20.00 uur g
10- b ingoformu lierenpop Lens met een geweldtg Prijzenpakket. Boekj-esI ,Jtx

fl

T
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a s 'Éur a'Löósdliiineh .5

0o ;Éur: P'. D. K.. 4
r1 i, :,.1 i:.

ver z ame 1t i I den ...

.í f t .-i ,: . ..1.3,; 1 5
lJr I 9.30

- T,ENS

- LENS 2

- LENS 3

- ,IENS 4

J. Remm et sl, aa I
M.v.Enter

N.. t! .
1

'" ". !'i 1,'i 0_QQ70 0 ?,
009/045.,
ot7'/ r25
Q2 3./ 1.61-

ir : l.:
1'":.!(rt:

de

., 'I

rti
LEN S

LENS
uur'
uur

1- 
.1

2

LENS 3

LENS 4

- LENS 1

12.00 uur.

9..45
10.00

uur,
uur.

:, !. t.-.".,
Ligging Terreinen.
H.P,S.V. ,:11

ornas ' Ii''
Loosduinen
P.D.K.

1 .'- 't 5r' o:,
Àfbetlen voor LENS 3

Tra.inen woensdags . om

opstetllní 'LENS 4
.,1

rlfbeIlen voor LENS
Trainen' vr.oensdags

, Í.! a.ï " ',r , í hart, " N. N. , N.

"zui-derDark!' Henriëtte RoIand Holsteinweg
' 'i -r +:,

bi j ..Loe.vestgillT. . ,
iverl' Í{aarsdorperraan hoek Euurt'we9''[lassenaar.-
"sporÈpark Maalestein" i{adesteinweg Í,oosduinen'

'sportpark "Bohemen" Duinlaan einde Sport,::nl.
bekend gemaakt l r -:, .,

uur bi j P. lrteef out
. kantoèr -?9ila-l:-t-: .j.

i{.í : /_r1,'.-i i, ai_1

De opstelling vó6r LènS 1 en 2 worëlt door de trainer
AfbeIlen voor deze elftallen voor Vrijdagavond 19'00
teI: 936337 kantoor 42084ï of biJ J. Ham. te1: 679657

Bij evenÈueIe afkeuring.
'-,. ri i ,-r

Schaalulyvíealst.Iljd op graf feI K. s.D
eij alf ehè.le- afkeuring trainen om

Op steiiiriq''r,rris 3 : T. Spa' M.SPa,
'rB.v:d. Berg, f

.Kouvrenhoven, P 'Ax,
ulder, F.Klaassen,

uur bij
R.Pi1on.

J.RoossIoot, .4.E1r9,"
R. Sanders , E. Merg-

-is.:o uur re,r. .::t'

R.Pilon, !{.Jansenf c'Lipman' H.t(ouvlenhovèn, M'Fris'
'G..Kuyper, K.v.d. Steer s'.Ypinga' lí,. Stuif beFge.l , D'.
Ruiter, D. Bosnan.

Vri j dlagàvond. voor 1.9.00
21 .00 uur. Afroelden bij

'rri j aaqàvo"a voor 1Ö .bo
21 . OO uur. Afmelden blj

' r.. . '.sll .i: Íi1!'
À . Spa';' l-eL . 29.17 37.. irr:.1-r;r

È !. .-..

') "Í

..,.--
14.30 uur NaaltlwiJk
12.45 uur, D. F. O.. ' 5
14,30 uur Die Haghe
IENS is vrij - geen

Prog ràmEà z'atèrdag november 1987 .

- I.ENS
--LENS 2

5 -LENS 3

competitieÍ,redsÈr
Tàkdler Boys 1 -.-LENS'(zdl I 2-t

. , ].., ,r tv
. Ellesrrijk 

''-' ' ' o0 O / o'O 3rl r' ' ' r i" 'l . í; I 1
aal r .,. a.g69t/O-47.. ,:-.1' Í"r:,!_!."

, i. ' , i.yrc.I1/1.26 :-,i,,-j i&..
maar. w.e I trainen ori; 1'2 .00 dur .' 1!i:t,i '' I

4
om

14

uur
R.

bij R

Pilon.
'P iil oh' tè r .l g:,5 g e 9,.::,

.\
J
N

i

T
}I
dJ

Helaas ?tjn wij er niet in gesiaagd om

vertooíde jspel .ve"rdiende Punten te Pak
de openingstref:f er'. door -een taxatiefou
hebben wij iliverse goede mogelijkheden
Na een half uur in ale tweede helft was
kriai {cici'rl alè'ig.è'Ii jkmaker tekende. Terw
r.rinst, wlst één van onze tegensÈanders
vinden en. hij knalde de bel onhoudbaaÍ
Dit resultaàt.-zorgde ul,teraard voor ee
echter .r.t qv"tirigd dat'wij o$ korfe
heÈ veïtoonde spdl van afgelopen zater
Scheventngen 4 - LENS (zà) 11 0-1

Ons tweede elftaI heeft afgelopen zaterdag in een goed gespeé'Itlè"i'red§tf l;j.èÍ'
de trljstaanvoerder verslagen. oP grond van het vertoonde tsp,:,l m?9::r.rr,9,u -rn'; l'
komenàe wedstrijden nog het nodige van dit team worden vervracht' Ali Ka- ii

noun t^,ist in ale tweede helf t een uitstekende aanvai met'- een "'suÈtie1i f öbjè i'r-'il
over j.de keiiper af.ote ronden. .. .--' .i .. .,, - is.::",".:,,;

.''i',-7.r

'. i: ('" ;' i .I-: t-r'r:'
in deze vtedstrijd de.oP basis,,,".."n .-h"qi

ken . Takdier Boys kvram goedkooP. -1.a.1-,r.,,
tJe van Fred corstan jg,. rlia..{e._;ru.1,1,,.-,, r .;
onbenut gelaten om te scor'en.
het PeteÍ Krol die Inet een daverende

i j I Hi j nog aandrong'en -,voor :.9..e. :,Y911.-.rr: '
een gaàt j e in onze verdedi.ging 

"t.?,1 
i ;:

achter Fred.
n enorDe teleurstéL1,1nïÍ llíj ''zij'nr::erl l,
terríi ji punten gaan Pakken. Gézien :-' l.
dag kan dit niét uitbliJven : 1 ; ''-v .,

" ;,. ..., ". , . ,,.1" ;,.t. .t:i,fï: 1)ra::,".I-!,ixL:.;



I'lede dankzi j goeil keeperswerl vall Hans Dielnel. t,,eral schevenlDgelr daarna .vin '
cle niet verdllendle gelijkroaker afge.houdeh. [{ij rekenen voor a.s. 'Eat€tr9--:..--,
weer op t},ee punten: . 

11 j\.:" i..É1.,í. ;.., ! .:i.:
Takdier. Boys 3 - LENS 3

.:'",t.

P. S. Koe og woensdagavond
ÀfbeIlénj bij R. PtIon

ook trainen aIs
935888 of biJ,J

2-2 l2-L ) . :,:
we 'hebben het eerste punt bLnneir.. 

"Dankzi 
j ouder$rets hard Írerken en gelro-on . i :

vechten voor elke neter grond vristen we een gellJkspel af ite dt lngen tege,4 
.

Tàkdter Boys. Erik Merghart naE Ë-Íéae Lens doelpunten voor qijn re,kenlngi .^..
maar als aanvoerder van zaterdag 3, ben ik tïots op het hele elftal. Er is
ontzetÈenal hard gewerkt. Klasse : Ik wl1 a1leen nog even een conplloenÈf ,.

maken aan Aad Éh'ze. I{e kregen 2 strafschoppen Èegen en htj reageerde btj bet-
cle 5renalties fantastisch. »e eerste sprong wellswaar Èérug van de latr ttràà!
Àadl zat ertussen voor de bal opnieuw in geschoten kon worden' De tvreede
strafschop pakte.hlj gewoon fantastlsch. I.{ e kunnen blij ziJn uièt zoi:n aoel-
veral'ealiger. Éedankt Aaal"": Aanstaandd 2aterda|: dèzèIfde ínzei-, dan zle..ik. ''
de uitwealstrÍJd -tégeri LoostluLnen net het'volste vertrouwen tegenoet. ;-. r'

.Jos.
9 tot 10 uuï )
29199t.... .

DUNO 6 :,LENS 4 .(za), 1-3

Je kunt (van
. Kouwenhoven

De weg naar rrsucces" voor LENS 4 is begonnen

Afgelopen zaterdag heeft LENS 4 voor he! eerst dit selzoen n" Jn.L iatr"t

'{

elf fitte spelers. omdat LENS 3 elnctelij! ook ' cgnpleet wa,s

conclusie :
weilst_riJil .o
vocir LENS' 3

spelers van LENS 4 te gebruiken, zodoende kon LENS 4 net ee
elftàI 6s, gf-àsmat' van Duno 6 betreden. LENS 4 werd vanaf he
signaal?'if ink- oriaer druk geZet. Dankzij het goale verdedlgen
van o_nze keeper (MarceI Eris) kreeg Duno 6 geen echte scorl
Gedlurèndle' èe. eerste .helf t rderal er 'door LENS 4 alleen maar o
gegokt. Na + 30 roln. spelen kreeg Rob, ale bal, strak. aangegg
waartl_oor- Ïi j,. voor'..0- 1 kon zorgen, vrat tevens de ïuststand w

rn dJ twèede helft nam LENS 4 meèr. eó ÍEeer het, lniatièf. Na
reideiid' werÈ: vai het m'lddlenteld kreeg Rob. ale baI aahgespéeI
hij [eteen voor het doel van Duno bracht 'en $aarna Gerard d
pen,", o-2. ;j: !. I,EN,§ , 4 bleef druk aritoefenen op ale. verdedlglng
moEent was aangekoEen voer LENS otrl de genadeslag ult te clel
t19e hoge voorzet van Ko kon Rob de bal metèen op z'n slaof
viJandelljk dloel r 0-3:l Er restte ons nog zornl 15 min. voo
fluitslgnaal 'klonk. Duno zette aIles oP alles om nog enigsz
stand te v,erkleinen.Na een schot van Duno oP heÈ doel van L
bal helaas.'verkeerd weggewerkt wat dus toch nog ee.n doelpun
(richtingsgevoe-I kvrl J t ,, Dicki.e?).

Het Is toch maar Íreer gebleken, ilat wanneer LEN
p zaterdag speelt en zlch dus ook nièt steeds ho
,'de veiiltezen beperkt kunnen bllJven. Dankzij d

hoetde zij Qeeri. 
.i

n èonpleèt fÍt
t'.eeÍste f luiÈ: - .

en de - gode ii'IzeÈ
ngskandlen
p de counter
eefdl dobr Ko,' I "'
erd.

g-oed ,voorbe- r,

d op rechts, die -

e bal kon lnkoP-
van Duno. Het

en.' l.Ií''e'èn $raih--
nèmen'rlchtlng

r het laat6te . :

ins de achter-
PNS werà àeze
t werd' voo buno '

S 4 gewoon één
eft in te zet.ten
e vo I'I e 100t .co.nl
trijdlpunten".,.,"r, i
n ll:-. ,i:;.J- .-.:

centràï i et'Ëh: 
-iiiàe t heeft tENS 4 nu z'n eerste gewonnen weds

b t nneri ,' 'hetqein 'weIltcht aI eerder behaaltt had' kunnen trorde
".i-l:.., --' .1. ,l-.. -,j 1 -

::.' .'r.r'i': .r . r."t' :Rdb'

x
x
x

ar-.,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xx x x xx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BINGb,/bAN.sÀÍt J..' . . ZÀTEiDAG 28 NOVÉMBER

iaterëag ,18 nov-ember. .. = . aanàng 2 0 

"00 
,r, gtoot"

op.,IJenS-' met,reer.l , geweldig prijzenpakket. Bo-ekjes me
voor f 10,:- qhang reeds verkrljgbàar tn de voorver
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Blngo/ Dansant-festijn'
x
x

x
x

r l0
koop (

b Í ngof ormul i'eren - '
o . a.'àan dé 'tar ) r:

j von .{è!, oey?d:lToJ,r. J
.,

J,r,,iriIJJJJ,f-Í,r.,irJ.T.IJJJJ,IJJJJ .

AlgeEeen kontaktpersoon; PauI
Tel:

.l
v.d. Steen, ChopÍnstràat 103,2551' Sv Den Haag,.
97Of54 (b.S.S. 971674 Peter Perreyn).

I



tJc'istrlJdprogramma A-B-C-junioren.
Kontaktpersoon:

'paut v.cl. sdèén tef . 97Of54 (b.S.S: 97l674rPe|-er Perreyn) ..-
, i r_

Afbellen goor
uur. In uLters
J eugclkomm i s:1e

Schèidsrechte r '' Saàènkomst Lèns7;1 l:1987 veldl

de.weclstrljaeri ff i.PauI v.al . steén vooi vriJclàgavoncl 19.00i''r: I

te nood noi op ,.Làtd"grotgen oP rens bJj leiriànd van de " '
te1. 661314. voor avonclwedstit jdeil tèI'. 970154. I )' '
-1

zateralag
334 ,14.30 ,9. LENS À1
365 14.00_'u. LENS À2
340 72.00 u. r,ENS 81
479 13.00.,u; Tamuvona
405 10.30 u?;LEES C1

573 12.00 u; LENS c2

Maandas'b-tt-tgez.

vuc A1 vl
Hoekse Boys À1'
DWO 81 Vl
LENS 82
Eonselersalijk c1
scheveningen c3

' [i.v.al B.erg-4- rl :

V2 c.v.Loenen-295- ' :
À. Eeemskeik-181- -'
?? II

V1 w. v. Breemen-61.3 r'
v3 ??

B1-

1.3,30,
13-1:5
t1.15-
11.45.
9.45.

11 .30,

uur
uur
uur
uur
uur
uuÍ

(vr) 19,30 uur LENS À2

Dlnsdas l0- 1 1- 1987

(vr) 19.30 uur Í.,ENS L/m 21 )aat
Bljzonclerheclen.

P.MuIder 19.00 uur,

s.v.v. Ianalelijk v2 A.RieP 18.45 uur ' '

DUC À1

aIs bekend tenzl j
ook trainen op de
J eugdlkopy. ach!e r.ln

Hoorn 2 4'1O-'18

de trainer anders vermeld
triJdagavond ?? Aanvanq 19'30 -uur
deze Lensrevue. (Bingo 28-f7-1987), "

- opste l llngen
- kol0t Lens c2
- zie algemene

LENS Cl - Den

Voor de trouwe Iezersr het begon vJeer 1n de kl'eed.kameT, echter nu.voor de .
wealstrljal . BiJeen gehokt ,"t"t d"u. één geblesseerde keePer' 

'lriè 
Iicht' :-

geblessàerde. spelers, tr".,9!pikneusjes en een enkelkneus ' De wedstriJtl '' 'l
iegen scheveningen op vrijàagmàrgen, de tïainingr en de:'vijf uurtjes sLaaP- '

.r.r,'d. voïige:nacht zorgden voà5" getekende gezichtjes' Eén vervelende opmer-
king tegen,,èep.rnedespelir maa6tè àok nog een Èrbd woedend,' een uitbarstlng
vo1gde,'.'en-suPergemàtiveèrdstromPeIdedearàó-noysve1déénop.
Tegensti.nale!, e'Jl, ongeslagen" kobloPen, den Hooin was 'in het begin-.van de'"'''
wedstrÍjcl v.ia lange ballènwat gevaarlijker, maar LENS voetbaldè meer' Eet
midéenvàtd ti.kte de den ltoorners releImattQ ge]Kt de achterhodle dekte kort'
en de, voorhoede lie! achlei elke bal aan. Charles stormde öp !-inks met de-

regelmaat,,van. een klok langs ,de tlJandeliJke tlèf ensle' Eens moest dat uc-
ces ,opleve.ren. ,Een goeae 'uittfaP van Arno kopte sasbha PrachtLg door' char-.
res dànderde oP vorle snelheid -het strafschopgèbièdr Ln' :waaría hij de la1
prt$a Ín de lange hoek schoot. LENS bleef het- beÈeie van het spel houden.' ' r

Viu een omstreden strafschop kwam clèn Hoorn oP 9éIijke hoogte' LENS'vef- ''
r,rerkte deze tegenslag ui,:stèkend, er weÏd weer goed gevoetbalcl' en Niels
maakte met een". sLim schot via, de keePer 2-1. In de eerste minuut na rust
kreeg den Eoorn dà -ge11Jtgrq-ter,,Fado ' oPnieur'' ïntwoordde c1 -steÏk ' De 'com- ' '

birialies .werqen ste-ead iooler, ei de'ploeg bleef datgene doen wat ze'goed '

kani voetbaf ien.- 'u1É.een corner scoorde charles.":ttn: 3-2' Den: 'Hoorn pro-
beerde nog wel iets 'terrrg.. te ttoen r rrrèèï 6e ploei beiat te weinig' voetbalï
Iers om gÀvaarltjk te woiden. De aanvallers lat'en aan de kettingi Va,,'de
LENS-verdedÍgers, en aIs Sascha na een praihtige _solo wat meer zulverheid '

i" tt"t--""tr.t. truq'qete9ó was de'overwlníing nog $rat 'groter gevró3dén. 'Na af-,
Ioop heerste.teíredenÉeid in de kIeédrulmte, net in'het middelPÉít-de "ab-
soIiteui.ttl|n|ericharIes,Geest.F'.;.i

31-10 Delfr -l LENS,
In een zeer slechte Írèdstï lJd vron ctr toch wel
Ver in dé tv,éede hélft' Étond' LENS nog met 1-0
en een vani ricliting veianclerde baL nam c1 een
Sascha, Jtímy zorgdle Eet een PeÍfecte baI:in
Zaterdag zàI'ei'echt beter gevóetbald moeten

vàrdiend van het iwat fe oeiit
achiei.'via .eeri'stiàrscii6p.' .

2-1 . voorsprong, beide Ealen
de kruining voor 3-1. '

' i i \'
worden.

' T'rta '
9



WedstriJdproqramma D-E-F-j unloren.
Kontaktpersoon: PauI v.d Steen te1.970154 (b:9.g,. gttAlA P'éter PerreYn)

ÀfbeIlen rioor de wetlstri j..dl9n

uur. In uiterste nood nog oP
kommissie teI. 661314-. Voor

bij Paut v.d. S.teen voor
zaterdàgmorgen. oP Lens b

avondweds tri i de n teI. 970-.,,
i -" veld

vrljdagavond 19.00
ij teËanil van de jeuqd--
r(a' " -1r J.' '''

samenkomst'I,enSZaterdag .7-'lL-1987

585 '10
(vr ) 10
(vr ) 10
(vr) 9
( vr ).1 0
(vr ). 11
(vr ) 10
(vr ) 10
(vr) 11
(vr) 10

00.,
30.
00.
15.
00
00,
00
00
00
00

ii:
u.
u.
ir.
u.
u.
u.
u.
.ul.
u.

DSO D1.
I,ENS'D2
Suintus
IENS D4
I,ENS El
GOna El
Gona E2
LENS F1
I,EN S F2
GDS F2

- LENS Dl
- DHC D2I r.Bxs »:
-" Lyra D6
- DHC El
- LENS E2
- LENS E3
- GDÀ F1
- GDA F2
- LENS F3

'- .- 9 .'0 0
ro.ÖÖ-' .9.00
8.45

'-9.3'0: 'to,ts.
19.15

,. 9.15,
10.15
9.15

D2

i

virriytt sp. park
V3

«wint.sheul'
. v3
v2

Béresteinln r

Beresteinln
v2

,,\l2 -
E r asmu svreg

uur
uur
.uur
uur
uur
uur
uur
qur
uur
uur

Bij zonde rhede n '
Opstel lingen:
De opstelling zijn als bekend.
tENS D3 met Pascal SiÍnon.
LENS D4 met !'lichaeI ScheePe en Si.dney I'lere.ncla (ooK

LENS Fl met Robert v.d! Post .'
- zie algemene jeugdkopy achterin deze tensrevue

te zei;t en de Bingo-avond oP 28-11-1987' '

ENS' Di 
-= 

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

laten zien optd" *eg Èéruq te zijn' Na een- '

È eIftaI wat taiuggevà1len' Gelukkig werd
t met niet alleèn een overwinning op Duin- '

enspel, hard werkèn en een gezeIllge sfeer-'
ctc iverd het"eert ieuke gelijkpËàaànAe wedstrijd?
uick .ín de tweede ,lielft' de beste kànsen kreeg'
goëde aanval over links, waarna een moore

.íoen (ras),netjes door walter werd ingescho-
oie aanv.allen oPgezet, maar de tuststand bleèf
!egenstandeÍ, die ge'Ii jkmaakte," na wat pa-

ij óuick. De- eindstand vàn 1-1 rvaS'een terech-
uig-,ru", daÈ .er goed, geiroÈeetd w'eid sairen
ererf t heef t 

jen àat ïe p.rob'eErden 'èl kaaÏ te'

10-87) ' : -'. .- r ::.'r, -.

D2)

over o.a j eugdspor tkamP

L D2 1-1-

l,enS heeft.-afgetroPen zaterdag
zeer goede seizoenstart was di
vorl-ge week het hèrsteI ingeze
dorp; maar vooÍal met Ieuk sam
Deze keeï tegen het sterke Qui
waarbij LenS in dle eerste en Q

Na ongeveer. 10 min" was er een
voorzet 'vàn .de hard werkendle, E

ten.' Oók ovex rechts 'rerden mo

toch, 1-0. 'Nà 'rust een s te rkere
niék bi j Lens,, na een wis se Lb
te 'stand. .HeèI belangqi-jk vand
te spelen; dat iedereen .ha-rd g

helpen. zo. voetbatfen is leuk

vlos D2 -,

EindeI.1jk weeï eens een vredstri-jd waarin I,ENS D3 lie t' zien dat"llj wel de-
gelijk qroed kunnen voetballen. Ín de eerdte helft -gi ng de strijd gelijk oP.'

De verdealiding van" LENS sloot als een bus en er werd öok goèdl uiverdedigd.
Het.midalenvelal deed eÍ, alles aan om zowe I de verd€ tlíging'als de aanval te
ondersteunen; De voorhoede reageerde sch erp 'op iedEre'dieP ge sPe e lals b'aI '
Maar helaas, het,'verdiende ctoèlpunt bleef uit',.ook het' eerste gedeelte van

ale twèéde hètft ginq gelijk oP. Daarna s loeg, voo raI' bij cle sPèfers d'ie aI
eerder' in D4 hadden meegÍevoetba Id, de vermoeidheidl toe . Het resultaat was

dan ook alat vios wat meer ka:rsen kreeg' Toch bleef de verdectiging nog over-
eind, RaouI moest als Iaatste man van a lles doen om de verdedidlng go ed

te oïganiseren en Marco onze reserve ke eDer kreeg het ontzettend druk'
Toen kwam het fatale noment. De l-nzet van een vios speler stuitte via de

rug van één van onze verdedig
Ont reààerd stonden rvl j (.roop en cor dus); aan "de kant' WÍj konden 'we1 jan-
ken (bijwij ze van sPreken ) Àls j e 2o'goedl voeÈbaIt tegen een ploeg.die
eigenlljk je gelijke 1s en J e ver liest'op zo'n manler, dan is dat we1 riest
Een nul-nuI eindstand zou voor de2e wedst riid de en,ige juiste uitslag 'zr) n

ger,reest. Maaï niet getreurd, wlj'gaan daPPer door' Volgende keer is het
eluk aan onze kant! Ter afsluiting w.itlen wlj aIs

rins ór r'-ó' (24-

ers het d.oeI in. 1-0 . voor Vios '

s
10

t,echnisch team de ouders l



die !edere wedsttiJd weer de moelte nemen
danken voor hun, suPport (Grote Klasse l l l

onz e

)

jongens aan

Cor en

te. moedigen 1 be-

Joop
P,S. Zo

verslag
goecl ..coï ? ?

F1;

Tegen:CroEvliet sP
schotén en ,steed s
r^rerd door.ledlereen
we dooÍ goed saBèn
winnen. AIs ,we 20
Cromvliet dan weet

LENS F3-- V.C,.s. F2. - 10-0 (2 4- lO?A7 )

Vios F2 LENS F3 3:1.
LENS F3 vàrloren van vtós' met 3'- 1 .- Íle
Mlsschien niet helemaal uitgeslapen'
verzamelen, duss. . . .
In ledler, 9eval met Penalties schieten
4-1 gewonnen, 'goed zo.'

JEUGDKOPY ALGEMEEN.

Sportkamp zelst ( D-E-F )

e"ia" f i ,een goede r^realstrl jdl . we haclden ":"i- ?:ih m3t onze 
.

stond er Lemand'in de weg of redde Óp de doellijn' Br :

met veel inzet gespeeld. fn de tweede helft maakten :

spel iwee cloelpunten maaÍ dat wàs té rrieinig óm te kuínen Ij
U-tilven sanensPelen en ële zelfde. inzet 'tonen als tegen 

.'lk zeker dat ie volgende week Èiniren j .i 
. l' '' od Leiders ' 'l'

Tegen dit elftal van v'c.s. hadden ze woensdag ook gespeeld ën van geÍ{onnen '

Er weral leuk en goeal gespeeld. Abdul maakte 1-o en maakte er daarna nog 4'
Eveït wou niet onaler doen en maakte er ook 4 (dat zijn een hoop centjes '-""

"vert: l) r;.dé tweedè helf t 'weide"-:.1 
:i"t zoveel 'cloeJ'punten gemaakt I maar -

Maickel maakte er toch ooÈ n'og '1 . Abclul en Jacky nog.bedankt voor het mee.: '

doen.'Tot zatèràag en dan: vrinnen v,e' natuurliJk weer
'' De Leiding ' '

hebben
v., ant het

juItrte. !,re 1 eeirs
was deze keer,

fe11er gez1ei':
a1 bm 9. 15 uur

hadéen jullie er geen last meer taí,

De Leiders

Einal -vorig-seizoen beleefden zo'n 4.Q,Lensspelertjes een grandiose sPort-
week,'ogr het KIIVB, sPortcomPlex te Zeiét. ook aan he! eind van dlt seizoen
willen we weeï n-et een grote -groep, naar het sportkàmp--toe gaan ' Evèn'l'Jat -

bijz
Vert
uur.
g ebo
Dir..
veel
veel
deb
k lub
blJz
inte
tuaa k
din§

onderhedeh: 'i -. -i
rek,: maandag 1.1 juli 9m + 9.30 uÉr' Terug I zateidag 16 jull on + 12'00
Dit---ts, de eerste week'val de schoolvakantie' Meemogen LelssPelers'' '

ven gussen,1-8-1976 en, 31-7-1980. De Drijs bedraagt f 140;+ per persoon'
kan in'3.termtjnen betaald worden. De aktivit.eiten in heÈ kamp zijn:
voetbal, voetbalvaardligheiclstesten; bossPelen,' zwemmen', tafeltennis en'

. andere sportaktiviteltén. Dit atles op hét zeer-fraaie !!iortkomplex in
ossen van zeist. -.Geslapen word,t in tenten en gegeden'in het aanwezige
gebouw, Kortom veel pl-ezier voór de jeugd" Daarom moeten we er snel ''

iir,.. o".inschrijving'zLf. zo vol. we vragen dan ook aan' jullie öm als je
resse hebt z.s.m. te,reàg€ren. Lever onderstaand stiookje' snel: in eh '

,ëtirekt i qo,*-over op giro 3367i1 tnv PenningÉeester Lens met vernel-
ze1st..EeFf!u,'"gu.,,Éetdang7o754(Pau1v.d]'steen).,

Mijn zoon ..gaat mee rret het sportkamp 1à zeist.'

Naam l

,
P. S. de geboortedatu(l van
terdag meegekregen hebben
acht j aat .zi j,n Bogen dus

in het stencil wat j u 11ie
niet juist ' F-sPeIers die

afgelopen za-
voor 1-8-'88 '

3L-7-79
was dus

ook mee.

-tl

.{

:, , ..:



--Tlsg--eÍondl op Len'S.

uurt3es

r-j
lBingo-avond gehouden.
jeugdafdellng.

aan de herfsti,eek). ' ,'1."
worden maar llef.st 10... ,,
f 10r-) zijn óp LenS

àok mofèIÍJk i' NatuUrt. r:' -'l'
iiorclërÍ ef ook nog loten
iagen afle ouders vàn'
ar ook àirdere'belang.- ,'.

ci$tirengstën'ztJí voor', .'' i-
Sponsors zljn vaó" hàrte r -1

Boach tel z 972329 of
ed tot ln.,le kIelne-j. .:!:..--

op zaterdag 28 november 'worclt er op Lens èen groo
De opbrengsten van deze bLngo komen ten goede aan
Dat d1È gelcl goed besteed lrordt vreet iedereen (Éle

BoveEdlen ziJn er schÍtterende prÍjzen te wlnnen.
rondes gesoeelcl . BóekJes,net daariil 10'loten .(kos
in de voorvErkoop. te koPen,' op'db, dvonil zeIf is d
liJk mag .u.ook neer.. boekjes kopen. oP de avond ze
verkocht, voor. dè. superronde. ,-Meer.- nieuws: volgt;. 9I

onze Jeugdleden, de.sènioreni de'A: en B-klassers
ste l lenclen om naar deze 'aironÈl te :kosleri ' NogmàaIs
de jeugd en er zlJgr léÉte prilzen te viinrien. oh j
welkom. Bel even naar Ria BljIsma teI' 643521t, R.l
car'la verheÍj tel: 255673. Na cle bingo geàellig d

tse
de

nk
Er

ten
it
1t
e'í
ria

de
a,
ek
ans

Train lng c2 e! Ei.
a r:i

Oe ópkomst' van LENS C2 en LENS. E3 bf1 de,trainingen,.zijn niet aI te best. ..,
Vle ui jzeir àe' jöïqèns erop dat tralnèn e.cht-ngodzakeliJk 1s. LENS C2. traint,. r-.

iedere vri jdagavond om 19,.30 uui: voo.r LENS E3,.wiIIen vre de trainlng ook... ..
naar de vriJdagav'oíd lverplaatsen. De Ieiders Jerry en Martin wiIlen d'Ít
doen van 17-OO t/n 18,00 uur. i{el willen ze dan zeker weten of iedereen dan
kan, We vïagen de ouders om de brlef die de spelers zatëidag rnee kriJqeil t e"".

beantío^orden. Tot irad.er . orde? bI1-Jf t de, trainiÍ-19. nog oP.: ale j{oen-slFSp iaa ag .- .'

van 15.00 t/m 15.00 uur. - - .i,. ': f ': i ,.; i r :.,. rrr:,..;,. i.
steun .LENS A1. ,:, +i .rl-jà . :.

tegen vUC A1.À.s. Zaterdag speelt LFNS At de topper
Iljst 1s op dlt moment ald volgt:
1. LENS A1 10- 17
2. schevenlngen lO-17
3. vuc 9-16

De
i,' ' , . :

stand op de r+ng-

SPELREGEI.KWIS.

Vorlg" sel,zoen hebben. Jeugdleàen. van LenS met veel succes deelgenomen aan de
voetbal-spelregel-kHiS die cloor de Haagse Scheidsrechterverenig.lng (IiSV) In
samenwérkinq .net de Haagse voetbalbond (Hv,B)- werd georganiseerd. we deden
toen met-,3 teams Eee. en één van dlie teans weral in de .f inatè ultetndeliJk
3e. ook..dit selzoeh wàrdt weer zo'n.lcwis georganiseerd v"aar'aàh wlJl;gr'aag I

weer met een paar ploegen van 4 man wiIlen gaàn meedoen. De Íens-Jeugdspe':. :'

Lers (À,B,c,D-klassers) die uee wiIlen doen kuirnen zich blJ.huh' fetder of::-
biJ Gerard van Reijsen opgeven. De kwis lrordt oo een aantal vriJdagavonden
.tn Januari en februari gehouden.

- t2 -

':1.-.,

was het vorig sgizoèn lo,S 29 dat de nummers f. E/n -3:gutonatisch Promoveerï - 
"den naar de regtonàal-; dit 'jaar gaat atl.eeri de-nummer één ovef . Ook .herka-n- '

singen zljn ei niet zöa1s torL.q seizoen.'Zaak is'het dus"voor ons Al om:,'.:
a.s,,-zateidag nie.t te verli.ezen. .De andere.g.verenJ.gingen,in déze DouIe zijn
aI ultges.óhakels .voor' de _eerste l piaats'maar zullen toch dok. eeí beslissen- v

ttq-4oI-gaan spelen blj wie de eerste plaats gaàt'bezeUtrin'door.5ruÉten af te

"rro.p."n..,ru. 
de-'koplopers. Zo.verloor, LENS,Al a1'onrioaig één'Puít-aàri Velo :'

"r, 
,àlf =,.twee 

-puntenl aan ciavenzànde. ceI;kktg-'gaat'rhet spef nàn!41 de,Iaat:
.ste weken met ipiongeri vooruid'. Er wordt door !teèad:'màer spéIers erg haid
geweïkt1,Z9 hoort nËt'qqr. Een gemotlveerd ei. 1è eeí mgeilijk të klofpen' "'
iege4standler. .Dit heËben de interessante. oefenwedstriiden'aI taten zien.: .'

probeeï !e dtscipline óp te.brengènrom.dit,tn- de kompetitie .téÖen''' zógel." ,.1
naamg rmiider--aantrèkkeIt jke tegdnqtày_rd.grèi' öok te Iaten'zieí'i Pas )dan.'kan;'Í i

à.- rà f .f begeerate piomoii,. =naar.de.iegi'onàte kLasée ook een f e'it worden.l:Í.
A.s. zaterdag dus "àitu.r. 

»etangrijke-vredstriJdl tegen vUc. Dè Jeugdkommissle
hoopt op dezelfde- entouragë ats .rorig seizoèn tegen íriIheImus.. VeeI'publiek
Iangs de IiJn en een zingende LenSJéugó'acÈtèr.heÈ d.óe1 van de VUC-keePeri
Laten" we.,als één.. seheel ?.glteT LENS À1 siil: itlln: . ::ln::: "..,..]_.-"ï"f ïi.:_ . ,. ,..

De.Teugrdkommissie

r : 'i . .'.t'. .' -:'



In de c elobe r
Poto ' s- met

!r11 1e n

Ed Roós

we

en

ook een paar keer gaan oefenen.
Peter Barendse (Feyenoord )

Toto ' s. zeilvoetbalkamp c-klassers.
Tijdens ile trainingsmiddag (vri jdag
waaraàn Etl Rooi; en Peter Barendse D

de Haagse couranrÈ fotb!s gemaakt. E

staah (maandaq 26 oktober). van de
zrrart-wit afdrukj es ontvangen. Bij
ken. (18x24 cp) worden besteld. zorn
belangstelllng hebben, - kunnen de af
Overigens hebben we tijdens dle mid
Die zi j I,r een stuk . 

goedkocoer en in k
in de .kantine worden oËgeh'angen. oo
ze Í l-v-oé'tbàI-kamp kIair. Die hangen
Tenslotte, mochtén er nog jeugdleid
gemaakt wilIen hebben dan kunnen zi
kontakt över opnemen ' "

I123 oktober j.1.) tiJíens de herf stweeÉ'''Í
eewerkten , zL)n door een fotograaf *r"1.'j't'
én foto heeft lnmiddels in "Bal Na" 9è,- '."
andere gemaakte foto" s hebben we kleine
alie fotograaf kunnen daa'rvan grote afdiuk-
grote foto kost f 10,-' C-klassers'die -

dríkJes'blj Geraral van Reysen bekiJken. .-,
dag ook zelf -een aantal f.oto's'.gemae\t.,.'.
Ieur. ,ze ziJh inmiddels klaar en zu1len ',
k zi.jri er een aantal foto ' s van het,,,,i;.-

we ook op. : '' *i'.- '.,. r

eÍs zljn diè eeí foto van hun eIf",tal,.'.-
j hiervoor ook EeÈ G.erard va-n Rel j.sen -, r-.

À

x

vergétdn - jiillle ,nièt .a;s: Vrljdag 6 november naar de
op vios te'komen'i waar'de bontlscoaqhes Bert van Ling
"Zeistervisie" op het'jeugalvoetbaL zullen demonstrer
Na het veldwerk is in hèt klubgebouw van. vios gelege
9n ile Ruiter in discussie te gaan. oP maandai 9.nove
volgens op LénS,onze maandeli jk'se, bijeenkomst. Aanva
Ben Éè veïhlnàerd op'een van beide avonden,..geef dat
Steen door, I{e rekenen echter oP ieders aanwezigheicl
J eugdle'iàers' op'beide avonden welkom.

Jeugdtrainers opqele t

BINGO/DÀNSANT.-
. zaterdag 28 noveniber a.s
9p lins met een geweltttg
voor f 10,: thans reeds

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj

KWIJT

trainingsdemonstratie
en en Noí de Ruiter de
en. Àanvans 19.00 uur.
nheid ó, ,ét van Lingen
mber a,s. houden !rij ver-
ng 20.3Ö uur.' I '- '' r i

dan even aan Paul v.d.
. ovèriqèns zijn ook onze

' 'l '' .. i,
Voetbalcursussen JVT én JVSL.-

Jaaflijks organlseert de KNVB afdeling Den Flaag,'een aantal cursussen oP

voetbalgebled. Het .belettl.. van de jeugdkommissie is -er op gerlcht' om zoveel
mógeliJk' ale jeugaltrainers en ae iàugàfeiders deze cursussèn te tÉÈen ïolgeni
VànzèIf§prekend ve!goedÈ LenS dan de kosten van deze. 'cuisu-sàen:.'iBinnenkolt
start eèn'cuïsus. jeugalvoetbaltïainer (JvT) . vorig, -seizoel heeft .Rob vql *-..
Schaik (tràinei'vàn, Ét) met succes dÍe cursus'gevolgal . Àan de riieuwe cursus
zuIlen Ton' Gravenat.Jk (trainer D1) en Fred Grens (trainer'c1) meegaan aloen

voor de cursus jeugdv.oeLbalspelleider (JVSL), hebbnn' we JooP Pronk en cor
zeerneijèr. (letdàrs van D3) ingeschreven. Tvree jaar geleden heeft. Patrtck
eijlsmd (t!ainer van de niet-geselecteerde, E, D, C. en B-klassers) deze cur-
sué'.a1 eeÍis, mét. goed gevol9 af gelegd. Daarnaast- Jol9t ook Gilbert s!.een: ".,wi'jk (dssié.tent=.tràinét ,.r"n C1) .een,_dagooleiding aI,§ spoïtinstructeur 'in
nbiterdau. verder bès.chikken, =oàIs,bekend,.Leo van nijl (irdiqgr- À1) en
Eclwin cöret (trainer r'B1) over het diptom.a Oefenmeestel IIÍ van- de KNVB '
AI met a1 zullen "onze Jeugtlleiders en ,jeugdtraineÏs dus in'toemende mate
.met kennis van"( jeugct) zaken .onze jeugdleden, begeleltlen' ,.
x)ix'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
l

T

ZÀTERDAG .iA NOVEMBER

aanvang 20.00 uur. groots Bingo/Dansant-fe
pitjzenpakkét. BoékJes met 10 bj-ngoformuli

verkrijgbdar Ín de voorveïkoop (o.a.-aan de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

,)":

stÍjn
eren
bar)

lxxxx
Ë

wÍe heeft'er'zondag t november'per ongeiuk'
nomen? stefan Eoefnagel heeft hen na het 4

tater.iiet''meer terugg..ronderi. stèfàn koÍrlt
belt I

een verkeerde voetbaltas meege-
èegen 4 in het rek ge?et ' naar
hem graag oPhalen a1s, u 65Q233

rr 'r i

TJ



Ul ts I agen eugal ,J
2-3

LENS A1
voorburg A1
LENS B 1.^

ÉENS 82
Detft" c1

DWO 84 -1 'nBs n6'

LENS D4
LENS El
I,ENS E2
LENS .E3,

Wilhelnus À1 4-3 I,ÉNS D3

LENS A2 L-4 VCS El
-- vios B1 1-1 VCS E2

1-13
1

.1=10
6-2.
3-1

I
í
J.

1

LENS Cl
Rava C2
9' llhelmus D1

Quick D2

1-3 cromv 1iet F1 ': -- LENS Fl
1 1 Í,ENs F 2 DVC F2
2-4 VioS F2 LENS F3
I 1

LENS C2r
LENS Dl
LENS D2

,r:l 3 1

veertten,;wedstrijalen. zonder ' de ,onderlinge- ontmoe ting.tussen D3 en ,p4 Zes

ove rw innltig eri;'.vi3t g:e:IiJke sDeIen en slechts dr ie nede r I ag en. I.enS s coor -
de ''4?i'en kreeg r 26 legen. Belangrijker is ech ter dat we nd aI ïten'-ïo t-
1ecllge p roqjramma' s hebbe!r gesPeelcl' zondeÍ afkeur ingen. Lens D2 t/m F3 kriijg en

nu de he rindelingen waardoor eIf ta I,1e n van..geItJ ke sterkte neer bi j e lkàar

9èP 1aàtst- giaBn worden.' volgende eleek daaroin v'riendschaPPelt jk oetbaL en'
daa ría ' cle nieuwe tegenstandeÏs. vee'l - succes '

LENS À1 I hleld ale spanntng ex zeLf in, Eï werd in leiler geval agr.essiief .9e:
sPeetd vrat soms ieuk aanvallend voeÈbal te zien gaf' De kansjes

. .. .J : . htexden echter nieÈ zo goed h,enut, het verdedigen wera nogàI 'eens "t

. , ...vergeten "i:iliii.i.,," i"ra'wat gehóloen' volsende vreek'vuc-lhuis '''','.'*r"tléér, veiliebpunt mlnder hedft' zerf 
'lë 

lnzet''beter de kansen -
benutten, beter verdeil5-gen en vuc 'heIPen hoeft. zeker nie!'t: '-i

.we rekenen oP een overwlnninq ' Succes ' . : ' '"' ':- "''
LENS À2 ,'t""fa'de snaàk te pàkken. Jacco eh Eifwin verdeel'len 

'le 
doelpunten

".': -: - 
Ë.;iii*l';;-;;rà",'noe heer v'at kansen eemist' A2 laat zien'in deze

-.k].assegoedmeetekunnen.Ramonwórdltbe(lanktvobÏhet:keepen...' ' ' z'n vaaér voor het .iiden '' i'r'"' j '
LENSBl:werttev,eerdatheteenlieve.ltist.was.viossPeelde.metlange..,-

halen' LenS probeerde wat meet te voetballen' Vios-kwam. T:t'.1'9--.-
. voo! en r,ens maakte gelijk' De overwinnlng was heel diëhtblj maar

dlt l,r'a s de iulste uitslag ' 
'- ' -:''

,.o*"'àz , :;;"ià; i.iiÉnt'owo. setàe ieamè'!coortlen voor rust 1x. en miste Íra,'
-":' '-_' fi;;-;;"i ,i.rr""n. Het eerste -Duntje voor Lens 82: Dar smaakt, naar

LEÀls ;l ,'.;;;; *;à í.=ó'u.ní.r ,".r-uiiut deze achÈeistand snel om'te zetten'
--:_.. ,-' ':';;-;.;: i-i t"-lwLn.,"n, ?oor hèt verll-es van Iiippolder.sltaati c1 in

verllespuntèn'sl-echts2Punten'achter'LenssPeeldeechter':'ired-
i.,., .-strijdg-n minder. gewoon een kwestie van blijven 'winnen' ;-

ÍJENS C2 : was de eersie helft sterker. Ei wèril slechts lx gescoord. Na' rust

LENS -Dl rr kïam óet".z.:O ,oot. iqift'éf""- scoorde tegen en Lens 'D1' raakte ln pa-

nlek. ze verqaten te voetballen en Wllhelmus won tÓchi weI i/eÏdiend
. 

. _,, .., ;;;- i_r. c".Ét niets hÍeïvan reer j'e .aIr'een. maar. De ,komenqe, twee

- -- !.reken weer 2 toppers: .eerst' DSO uit daarna ADo thuls ' Daarn'a v'eet
,je.of,je.nog,bijdesLerkstenhoort'Dëejebest.

LENS D2.,:, speelde "";'n"ié 
Ie'gke .wedsrÍ1jd tegen Quick: Eet werd ui!eÍnde1iJl

1-1 .omdat LenS o.a.,vrak voor_ tljà'een hele moole'kans'ml9te' za-
ter,lag tegen het sterke DHC D2 ' '' ': :'

iÈ-Ns »S. , ,;;;;ià" tËsen r,ens D4.een hele Ieuke wealstrl jd' De_strljd.?1"?_
-'-':- --,1 ;;iiJklop. 

-""r,r 
D3 niste.nogal waÈ kanseri'en rJens D4 benutte er '.

. .. I twee 1n de eerste heLft.. De.twàede -helft'was helèmaat'.9?"1."Ïnd:
' 

''.. ' íéís D4 won tóch nog ! . .": . ".- '' '| , -'

1ENS E1 : speetde met vcS. Vci reageerde hièr'nogaI- ktnileràcntÏg óil'bu'wéa-
strijd Eoest 1O minuten voor tlJd gesÈoPt worden omdat VCS te: '
Éetnig spelers over had.-lens wàn.met 13-1 .volgens het ruilfoimu-

LENS Ei :,spèelde een hele Ieuke en spannende weastríia tegen- iics rl.'Èet
. werd uiteinËleItJk 1-1. zateraaq-àànà et. Dli moeien='jutIià beè1-,,

kunnen winnen. succes '
IJENS E3 : glng met 6 spelers naar HBS, leende daar een keeper en l,'on ver-

volgens rnet 10-t. Toch wel aardlg dat Jul!'ie HBS' ook een keer
Iietenscoren.EouSiwasaa.rétgopschot:zevenmaalscooÍ.lehlj.'

!4



LENS Fl

LENS E'2

Í,ENS F 3 :

sDeelde een leuke $,ealstri jdl oP croÍrvliet' vorig keer verloor F1

hàeI <tik van cÍomv1iËI '-"í-*tia het 6-2' voor verdere lnformatie
zie hèt verslag van de Ieltlers '
won weer. Dvc F2 scoorde Pas tegen toen LenS F2 op een 3-0 voor-

sDroncÍ stond. zaterdag tegen GDA'

;':à".Ï";';;Ii.'I .-ui"; haà er maa! zeven' tens moest te veer wis-
gelen en vlos !,ron *.i-f-r. zaterdag uit naar GDs' lrij rekenen op

een overwinnlng. Doe je best'

-!

15
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Íen diep teleurgecbelde .lan llnm spreekt de on6t'erfelilke woorden:
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IiEEKBL.qD VAN DE

61 ste j aargang

v. d. Nouland
Wttteman

DE IENSREVUE
VOETBALVEREN I G I NG LENS

nummer 16, 12 november
(LENIG EN SNEL)
1987 .

2423
2 424

In Ba IIoÈaqe,

2425
e1: 877388
. AIi, Seza, 150954,
eI: 630211
,E. Batelaan, Seza 'e1: 979558

2 426

Opzeg ingen.
Djun.
c.j un ,

t4utatl e Ie tlenlllst.

iI av as tra at 55, 2585 AE

140868, Burg. HovYIaan

Den Éaag '

108, 2552 xC óen Haag'

.,
M

t
t4

R

t

. de J'ong, FJun, 200882, Houttulnen 6' 2551 vP' Den Haag'-

. à=run ,'sez;t 171056, M9r. van steenlaan 8' 2274 r'R voorburg '

2l4L E. Vl . Kortekaas,
2197 R.E. GiIltot, -

2202
2402

Boète

wordt
wordt

seza/zaaI
Sezo / zaalB.J.

o.K.

Reglstratlekosten 1e boeking,

Betallirg vó6r' 26-11-'87 Aoor
te l.lonste of bankïekeningnr '

Í 25,-: À.Kanun' R. Pennlngs ' ...'.-i.'i"'..-:
overmaking op gironr. 336711 t'n'v' vv' LENS

L2gg2422g nàbcuank onder vermelding "Boete"
. Het Bestuur- .

B I NGO/DANS ANT I ZATERDAG 2 8 NOVEI.IBER.

Ee.t is natuurlijk binnen LeíS aI wijd en zij d .verspreld bekend.dat er oF-,

zaterd aq. 28 novenber a.s., .aanvang 20.00 uur een groot s. B 1ng o/Dansant-fe-
s"ti j.n oP ir,ens za 1 worden georganiseerd met een gswelatg .oii j zenpakket '
En dà È.het een groot suc ce s ,zal worden staat nu aI vast' In de voorver rrEöp

ztjn lmmdrs aI meer dan 70 ( : ) b inqoboek j es verkocht.- !{e rekenen oP een

rioorverkooP van 100. De organisatoren arla verheij , Riek BoSéh eN RÍà

Bijlsma z.ijn thans bezlg a 1le voorbereidingen te treffen otr Cll avonde

zo dL a e'd te laten verfopén ' Ílat het' samens tellen van het "Prijz enpakketdj
betief t. worden zij alaarià Vóortreffeltjk ge steund dooï een aantal sPon-

hieronder ) sÈonsors dLe tle blngo willen s teune n r kunnen kontakÈ
\ZL esoÍ.s

oDnemen met Carla (feil: 25567 3) Riek (teI I g7232gl of Ria (te1r 643521)

B ingobP ekj es met 10 bingoformulieren zlj n "voor f lO,- reeds te -kooP (o: a.

aan de bat) vanzelfsPrekend zlin oP de avond zel-f .ook bingofórnglieren
verkrÍ j 6bàa;-. öndei andere-voor eèn 11e suDerronde , waatln als hoofdpiiJs
een. COMPACT-DI SK -SPELER is te 'liinnen. Na afloop kan men tot ln de kleine
uurtjès zi jn.,en èrgle kwijt oi: de dansvloer oP de.klanken van Disco Zaratus-
trí. De volgende spönsors' steunen de blngo, waarvan de oPbrengst be s tencl

is voor ile Jeugdaf dellng. .,:

1. Drogisterij Rustenburg, Dierenselaan-125;
Z, spoitrruts Excelsior, Í{eimarstraat 103;
:. t't'c tlonatd I s Zoetermeer, Í,llinkelcentruÍn "Sta'lshart" ' : . '
4. àlokker Lbosalulnen t

5'. 
t r,e'o' s' Kàipboetiek, i4aàitensdl jklaan '427 t

à. e.t X"tf3 É. Roodenríjs, Van zeggelenlaan 314-316;
7. Groentehandel Het Karrewiel, AIneIopIeIn 70;
8. Unlcorn Darts, KIelne woerdlaan 5?' fJaaltlwijk; '

ó: I(.;. PoerdijÈ, groente-inPort'/export' velringhar Noortl'
lo.Impodra' Loevesteinlaah 478i ' :r

11 . Enkele "stllIe" geveÍs. -

'l ,

I
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Op veleÍ verzoek
StarÈ vanaf 12.00
Einde + 18.00

Geen problenen voor
Inschrijving r

zondag 2? december, de tweede.autoPuzzelrit.
uur
uur

het n, wi J
o, - per

zorgen voor een warme haP.

7,50 per
auto -..r 

:.persoon inc1. koffie en eten.

ete
fl
f
fklnderen Lot L2

ri j die a.Enm9.!f eií

zaterdagochtencl
n idd ag

Slulten
zondlagochtend

midtlag
sl-ulten

onde r s taànde
j.
'bij

rpersonen i . v .-m. bePe.rkte- d,eeJname .
' .- 'chaires en Àn i. 66065€i

Frans v.al , Berg 29.7978
Iteík Hoppenbrouwer,s - 894950

BBBBBBBBBBBBBBBBBBPBBBBBB
B ganopstar,I.rNc B

B -"-'-- B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

: Herman Lenting, Ria Bijlsma .
: Ileinz Geurts, Paula 's-Gravendijk

,fogé christ, Gerard en An v.d. steen
: Leo en Nièsje ttolenaar
: cor en Tinus i-
: An en Charles ., ...t , i \.-.) '
: Piet en Riek

Po s ttlul ven LENS en een,verj aaralagskado voor Piet de Paqter.

39 werd ie, P-iet de Pagte-r- z:n.verjaardag werd ingetuid. met een Prllra over-
irinnlng van I'ziJn,'. ,LENS 1-, .en bekroonif ' met .e'en (hernieLwde) . koPPositie: in r:

de alerde kl-asse B, De kiacht van LENS de la'atste rreken ligt 1n'het fel-t dat
het, vri jiael zoncler problemen, andere spelers kan inpassen zonder dat dat
afbreuk doe! aan de kwalitèlt als geheeI..
oo.E in ale wedsrrrJd ;;;;; 

-à; po"taíi.,"n' .bteet dat. zblíd-er cle. sgbitess.ggrde,
ehe-o, oikstra (MartÍn teyèncekker speelde vo,oÍstopper.terÍ'tljl P-atrlck v''l'.;
zwan opschoof.naar het mtddenveld ) speelde LENS rustig en geconcentreerd -.

ew.lcuitte vbàrar het technisch' overwicht uit. Het leidde, uJtèraard na een
;Ïr;-";;; ;;;';; oi"r,ins"tt.rrer. Robert Penninss.zette voor, reo .vín,ni1i
st:.óíite b,irust in de vórdediging zodat l'tarco van Delden vri j voor. ale kee-
;;;-;;i;t;;à'.nt=.oo-rde. rn dà tweede helft wàs het Leo vàn Rijn, tp.::11.t11.
àe.beste man op Ée't -veIa;' die na twe.e minuten,een'grima.vo.orzet,.van Ja,n. ,'
guitéIair "sètrliter'end verzÍtvérde. Ev€in leek LENS nog in de. próbIern9n..te '*.

.fomèrí toeii tién;minutën voór'ti jil Postdulven tlè achterstand tot 2-1.-q9.Iïg-
Uíacfr[., naar- Maièo van Delden maakte aan alle..onzekerheid een eÍndq toen -'

hij, twee .miíuten voor Èijd, na goed doorzetten van-Marco n1tif.ic1 i d:,:*"9-
stàid vàiiJ3-1 op het scoiebord bracht., -r'..-. :..r,-' '; .. .- 

''"-.: '.oeIEj.à''va'íIo.it thoi" 'r.n velo,,'zodat Í,ENs:nu alleen'--op "kop is gekomeni ., .

2""óàq ts iiet bekeren (rENs 1 spcéIt om l2.00.uur vriendschap5relijk,. tegen.
DHC i; Delft)ren de week daarop.staat (in tege$steIling tot wàt h,iJ'Íorige-íË"xïàr;"=r.;ÉriJr-+"r;àiaÀ"ri làe thuisweastrilà tesen Àoek,-van'Ho.lran.l .-9"P
het programinÉï"óe weèli dààríà . sluitèri Íre de. eerste .kompetl'tiehelf t af iirét'
de topper uit tegefl Delf ia. '- : .'r ,.; ,;'' '... ', . 1.t,.'"

,:.':.- t - ...,. ,'-.,1! J

.?.:,:..i r ..,: :- ,l

,.RpnaId BoEiscl
rco- EndIlch),
:tI i.Í...:r.:r.,'-,r

Op stellinq LENS

.r,tar ti n v,d. Lane."' '

Percey Biekman, Àïno
Jan Buitelaar, Patri c
Robert Penn lng s-, Marc

I

derde klas se B.

: - -. t\, ..'" ! "., r:;. l

Oveïgaauw, !rartin LeYendekker
È v.d. zlraí. André-Kuiper. (Me

o van' De-Iden' Leo vah. Rljn.',

Doe I
achter
mÍdden
vooI

Scheveningen
wippolder
vros

Uitslagen I . .-.r !: .. ,-.. i .
Delf ia,, .- . . :.: -, vELo-
Hoek v. Hol land.-, GDS '

0-
!;
l7 f

2.

3
I

,I

- Dr{o ' '..

- RKDEO
- OLiveo

1:1
3-1
0-1

2

Pos tduiven 1 LENS :
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UNÏCÓRN ' ' UNICORN UN I CORN . U N ICORN UN TCORNUNICORN

Ton 1s-Gravegdltjk, gaf afgelopen zondag'
van het jqar trofée'. zoals beloofcl cleze
het, wegvallen van Fred..Spa.is de stanil
ziet er nu als volgÈ u!-tr

àé punten
lreek een

uiteraard

voor de::LENS+voetballer .a

niedire tussenstand. DooJi,l
clànig qeÈiJzigal . De top-3

..i-r.-

gen.
gem.
9eE.

UNTCORN -

t
t

I
2
3

I'ta r co. van Delalen
Theo Dikstra
Ronalal Boglsch

9 gespeelcl ,
I gespeeld,
I 9e s pee lil ,

65 pn
57 pn
56 pn

7.22
7 .72
7 .00

UN I CORN UNICORN UNICORNUNICORN UN.ICORN'I'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxlxxxll.l'(X xx
x

x
x
x

Bl ngo,/ D an
. t._ -

..Zaterclag
op LenS m

voor f 10
xxxxxxxxxxx
PERESTRoJKÀ,.

sant '. ' .-: ZÀTERDÀG 28 NOVEMBER x

ze' novàmrLr' u'.S. ua'n'tang 20. oo uur groots
et een geweldig prtJzenpakket. BoekJes' t[e
,- thans reetlS verkriJgbaar '.in' tle voorver
x xxxxxx x xxxxxixxxxxxxxxxxxxKx x xx xx xx x x xx x

Bin .o/oansant-f.estijn. x
È-10, .bingoformulier-en jx
koop :..( o:. a . aqn de bar ) x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

| 1., i.t-r{

poL treeft ,oí:.g" week-met. gntffellng gemérkt, clat LEN5=:reldler " Ad coret np.-.
i"-.""jai-iàràËr .è"ru"ts1oi'eén na.rót!"r heeft. opmerkeriJk.'renls en'snel. ,

.roo, .!r, rus. maakte. corbàÈsJov zfjn " PEÉEsrRoJKA " ' openËaar . Eankzij, de. ale-s:

biadkorreàponaentà,'í in uoskàu weten vre., f clat' wé het- begrlP PERESTROJKA -'lI i
.het neclerlands moeteí vervangen door "heríormiÈgrjn" of ."' -vern L euwlnge$'i ." I

ià-c;=.i-i= a1 veel eerder ,àt ,iin peiestroJkà'begonnen_,' z.oaIs heel LENS 'r
en wiJàe omgeving a] 9érutme. tijd ervaart' zo Is ook de 'technlsche lel'llng'
van L;NS heivormentl (en dat is..anders dan "hertormcl") beztq'' :i', 1".'i,

onze grote voetbalbonàèri'mogén"dan roePen, dat ze "het weèr FIJN LANGS DE

LIJN" .vrllien makèn', blJ LENS word.t dat ge\{oon ln praktljk gebracht ' zozeer

""ttl-, àat.wli suppoitàrs als verwende kliidettJès. Èat teleirrgestelcl geaggl
ieà. ui" pn, ,ór,a.óèe eerste eIftal rnaar 4 atoeIÉÈnten Eaakt Ln Plaats,van:-
à, t!=yrfjl eerr'gèiidd"lde.van 1 iloe lpunt ' nórmaa1 was 1í de ttldl''vo'-or -dlq .' '

oereÀtroika. De haagóe' voètbalbond wll ook hervormén en heeft daartoe- een

àèi-i"à"í:.- opgezet-met de gemeente' Ín een geruchtmakend ' r'apPort wor-dÈ leen

aanta].klubsteverst'aang"g".,"n,datzegeentoekEmstIleer-hebben.ondat
àr" xr"t= toevallig nun t6uiswedstriJalen spe.Ien op terrelnen lalie de gem.een-

i!-ei"à9-"rs'bouwIókatte wiI benutten, wotËlén fie plannen weI met-'de,. notlige
aigwaan-bekeken. PoL begrijpt alat best. BestuuÏdeÏs dle zegqen "'lat ze op

à.tri"iti:às passen" .n-"rààt de kreint]es opkomen" doen in u" n:'*tljL-. --.vaak het àrngekeerde aIs hun alat beter ultkoÍrt.. De argwaan. kon natuurrllk onf-
staan doordat er mer alie betrokken klubs helenàal geàn ovérleg is-gepleegd. -

ook aI heeft onze Gerard van ReiJsen voor een groot' deel gelijk -als hij'ln
ItetBinnenhof'vanvorigeweekvrijclagstelè,,datkleineklubjes.zlchbeter
blj grotere klubs kunnàn aanslultèn om zo samen steÍker te. worden'- d'an.'nog

pfiaIst pol vraagtekens' bij het drelgende afdwingen van zQrn ontwlkkeling '
óns land kent (gelukklg) een grondlwetÈelijke VRiJHEID VÀN VERENTGING, Het
is nlet aan de ovetheid, laat staan de voÉtbalbond, on uit té maken hoe

mensenzlchwillenorganlseren.Enalsmensenzlchorganiseren'in.eenkleÍn
voetbalklubjemetpakwegtweeelftalten,danmoetendiemensen'latzelf
weten, oof àt kun Je aai uit oogpunt van management versilipgrering noemen"
POL zLet dlt als een princlplëIà zaak. De gemeente en de Haagse Voetbalbond
alreLgen hervormingen 

-op 
dle àude russische manier te !r11Ien-doorvoeren, ter-

wlj1 ze er ln Rusland -zeIf nu achter zLjn qekorden, alat hervorm-lngen alleen
maaï breed gedragen worden als je ze 1n goed overleg en dus deDokratlsch
r:robeert door te voeren. OpPassen dus met die haagse perestrojka: !

3
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".n..:.|-,í
- - redaitionele. re sd!
- Gelukkig. we,er literu
- Vol: ËrotF'wlst één

nulr) :.' te'he'Ialen. d"àt
- PatÍick,v.d.j Zwan

voetbà1team. t, ;i.
- volgens René Keus

te danken aan zi jn
.--..:-. Elgen rqeq s--tilk!
- - Ideetyopr zorn .A-ID
--. ._ ,'l,lar'cbi wàn ,Deldeii

'iài:èn 
'-,.ar,ie §èspi!q-r{, . I -p-i.r4t, 

--ë.-r-g op.h9U .otidë niveat.....,.' ;
van .ul.r, redakteuren-; de. o.. ( nièt

., het,eeiötei- ÉíÏt,ian..-trËi,' se'ir"..n
speelde. af 9e lppqn .r,,à.1"4ug iP ;l1et
: ,'i'1, "':,- .::'Í, t;bà.riËt= oi( secretaris zaal) is

co.ör.dinerendeÍ kwa Ii te 1_t,e-1: : ,.. ;,gelukkig niet. ' .'.,
s jaf iíché"' (u -riëét 'wë1 :-' son j.a .geb
g eíj iu rkt ;'z à'íoàÈl'i. .' . . 7 g-r;fpa q1,è - i

ie voor en negen

' t e'' ,rË r*i.i!ë'àt'Ë"
, binnen" wà; geh a
.Nédèi r anas ':( :')-." '-. t-"

tverkieziil}. ul.ts
. .'-i, 1li :"

ru ik t. ze etc. ),'-.-
e hg.nq!"..'I - ". ...

T.n"+:
t'dà ' :'.''
altl . "1

ZàaI-''

IuiÈénd

.:'

.t,$'t- ,itii;'J:à;;/Í<\:';bj:f'.r:ll:-'i:i' i:i ïr 1)".':, r:i'I -';.?,:i Y

,lget t en§-leiioen woralt met de weeÉ'{iotèr.' De nóaligë irenningmeesters"-ki. i.k,e!;
:ri jkhà1Zgna uit. iiaar, de .komst van nleu,r+e IiJ sÈaanvöe.Ëd.ers en bewaren na een

;;Ë;;ï;;;':;..i-:;ï;iir,;"';;;i;";;;,;."i'""",trÉr Éezoex' vair ieís.' "'' ; . ?'

.'i";:lfr.".tif if. .eàr.u.rordlng , om vreer. ,o*r..1 .'(o.ud? ) l,e,nS-eri '-t.erug te' z i'er.r '

oin; iït-"cruÉl'"té:;stèunen.'1'we-zurre4'Ïret zé..ook .'11ergeven., dtl ':. ln 'eer'I :!:-::,
tièf .gezien pechvolle perioale het spoor even zi jn kh'i j tge'raàkt. Een n.Leuw_' '.

problóem heeit zlch dlaàrblj aangedienC. De tïouÍre !enS aanhange.rs. door _dik i
-en'durÍ komen de.-laa.tste..weien "èht".. 

het-,'lvtJandeIl jke", doel dan.ig- ln Ièt,-,-
gedra'ngr"Eun vérzoék.om...een !eetj.e in.d.e schikken ,1s naar mijn 'mëning dan ''
óort;''reí getechuvaaràrsà'--"r; "..ríi-ng àcnt.ei..ae góàr .ueretr!9 bi j'i: 1".=!: :
duiven eëri:ni.eiuw{hoogtepunt, wantÉ-na,eIke .Í.ens. tref f er'.be§on men'uÍtbundrg '

;;-;i;9à;.1'rr-r.=.à"1 Lèns, aanhar-r9 ëBeqmee ao"=qàai, sgeren ,. nint.t Éóie "tqql"-
med'12 man. Ookr de. contrer.satie Èussen..ilooP,O. (zijlijn) en- Rob P., de man -

àle:tiln nteurie.'parker spontean aan*ad .sc;etaËreëÉte!..reócÍrir<Èaar. stelde ' 1

mocht lr zljn, eenoeq te'belevel. a9h!ér n"t aoèr yoó5.-íroliiré reis-qró1 
.

:,loitit''u:'dàaIbi j iv.tIIen horeD,, . prima.' -maar . dan ,voo5I9pig .even' oP: dq tr^'eede 
,

rL j,l..E6n.,aridei :hooitèpup t,: v,oor LenS. was. hgq;ultgebÍèiale aÏ.tikel in voet-
balr róÈaar-ovei. de- i";iËir",.rl"..r..a";ie..rtà. i;rÉ iri .1».; .Mèt'scliÍ't:ào:19-. '

tIeÉrenfotà.l s enr een rrÍimA .reportaie ,.-va.n ai'e succ'è.svoiie* wéeX 2' heef Ëi't-téé1"

voerbàIÈiirnena, Ueaerràia,.f "n"ie , eg,íoiiè" lrÉhl s,i:'z'e,, àoelbt'e1'1i1nóen. l{S .f 111.tt.
op':véte1frönren goed, in cle Iif r. -wI1È. u- ggtl óp eËni 51.i1pl e d"rÈ.kkenl'arir'aL..'.;,
t'rich'dan;r want.rer'.zijn noga-I.,vrat werk.za;imhede.n t.e 'döënl. loi; f:: ballioP':9È.,o1 ,:

veisenàvonden.i En, hoe'.dr.ukker het- word't hoe neer werk' oat iS,Iogl§9h';''ir.l'li
poèh-t':': ,,1 ,'35 doElpunten vóór', ..:...1,1 Ik..sta mi jn plek je' achter tl,e eoaI, n.i.9 t, .'"''dièèr af'.:" Vo-or qèen. goud.'...... ook. ni.et aan.lTs.rzan.- "Frelkom' bÍJ'. IENS"...'. ",.

..i.. ..i .i:ri. :i.-.r,_:rl-r< ijr. a*. i:ti_,,.*. , ,.,,....,, ,i, ,1 ..:. i: Erans ,va.n, D1j.k ., :-., ...

" p,.S.,.1.l Voètfàf 'hataaf ls het meest vooraànstaande maandblad. van de K.'N.V.B.,....,"i'.."i"Ëiuïi,errè,'joe.ti:arvereniqiniinde.bus.':-',:i'-.
'p...s. Z. '.+.rL*.t :f .l hË fi""a vïri i,larbo'ïan, Deldèri: en' natuurll jk, ook van zi jn ,

'.,,I1;'.-',,.'*'.:..':l:.|.|..:.''(a:
i.,'' r :J v,P,iè1q4i1" !,ep. S. 3 ... .'We1kor!. bii -f,df.i'Sr;' Íd hett 'meest. s"uccesvolle reklamebord, wat er bi j
.-..; ;.r,;,is.d.à. "ind.",.i.§.,,r,,: 

.. ... Lrr..i !:.rr, .. . .t:.., , :. :.
P..S." 4 I ""_P+g,r-, 

HeefP' 
,.,,1 ;.h=i \,","qrn; "9;*ï;..i". -f:?Y,t ..,1i.d1.,."'i 

." .: ',. ':, 1,,. . .',,.i' ,;. '-' ,::; r '., '
Sssssssssssssss:ssssssss,.,-,,', ri:,..r.ii i.- Ë,1 .í; , -:.!-.,j. r--. *1. :.',-.-.,. ,. i:, -.., .

!.s.,iio''.,i'ielq,f",I.ï:.,i'," ;. '' .: 'ï:.,-,,,1'.:: ' -:,',:,,.. i;. ,i;; -,:;
I Sssssssssssssssssissssss, ,t-- ir--r, :r'. . i:.. .; . -- ,- _ 1:<- '.,,;-. ... ,j,. i. -r:"riJ"iàJ.*".'#rdl'o 'ó'i{J*,"Ë'5"='isau. -)!-" -'\ í'r'' i r r '1'1.i" "''"' ,o. . -

: : .r.-r_ri r. i,.- , - i i. ..-..i! ,; , ,t] ,.
PostBiivèÍi, Lt-"' . ;,r' ; -. LENS 1.'. r -,. ,. , : - ,1-3 .., ': ,':
rra',u.Djv.s|.2..::.-+.'.-LENs.2-..,,..,'.1:9..,,,i''."i::1,;:'.,...-
ÍENS 3',-,: '.t rr...i - DocOS 2 7-O '.1 . 

I

LENS 4"' - concorilia 2 f-l
B1auw zwart 4
LENS 6
D,Z.S. 2

I,ENS 8

- tEr.ls 5

- H.V.V. 4
- LENS 7

- Euintus 3

1-5

3-0
' 1-4

4

- - bEMOe J ederniemee
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Programma Z onclaq 15 november 1937.

12.00
1l .00
l1 .00
13 .00
r 0.00
13,00
12 ,00
11.00

uuï
uur
uur
uur
uuÍ
uuï
uur
uur

D.H.C. 1

LENS 2
IJENS 3

LENS 4
Postdulven 4

,.ENS 6
Pos tdulven
LENS 8.

afschrijven
afschrljven
afschrlJven
afschrLJven

I.,, Kouvrenhoven
G.Duyvesteln
E. Rimme l2waan
L. Verkijk ,:

v1
v2

2 vl

v2

v3

0r.5-120166
070-97.9018

R.K.D.E.O. 5
LENS 7
R.K.D.E.O. 7

LENS 1 (vr )

Rljswijk 2 (vr)
RiJ srri jk 3 '(vr)
Gr.ÍtllIem ll vac
LENS 5

ilol'..'. ...,,'..:;..-'-.:
9t. N. .zuiddrwiJk ,..' 

'

veldlnk 2032
P .,tiie r.l ngà r '- ':r21I4'"
Poort;rIét .,..2088'.
J.Wl11ems 2103
culj-t, .' ' -. l. 2l?1 .

tel
te1
tel
teI

: 299855
:" 01.891-LJ94.3
= OL7 42-7 134
z 454972 . .,

D.
J.
R.
N.
J.
D

J.

,.x
', -.\

xx

Ops te Il ingen :

LENS
LENS
LENS
LENS

5 als
6 als
7 als
I als

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!(xxxxxxxxxxxxxxxx
v.lI erwco/oawsa!,tr ZÀTERDAc 28 NovEMBER
x
x zaterclag 28 november a's. aanvang 20.00 uur groots
X op LenS met een geweldig ,Pri jzenpakÏet.'. Boek.jes ne
x voói: .f lOi':'ith'anb; reeals ver\r.iJgbaaf '-Ln de.voorver

"x x x xx x xa x x x Ïx xx xxxxxxx xx'xx x xxxx x,x xxxxx xxx x xx Íx xxx x xx

b eke nd
bekend
bekend
bekend

biJ
!r:biJ
blj

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,,,, .,' ; ,: .'' ....1

'x
BÍN Dansant-fes ti no

r 10 blàdoforÉullerèn
koop (o. à, aan cle bar )

x xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Terreinen.
D. H. c..: -

'' Postalulvén
j'::rBrassèrskaale .-, - De 1f.t tel:
-._ ---: -- : t -

: " uadesteinweg .- Loosdul,ne.n, ,!q1r,
.. schaduw . r.o ramuà 1,.t'

3ir

-.1 .

12.00 uur
12.00 uur
11 .00 íur
12. O0': uur
14.00 uur
Piogranna

- I,ENS
- I,ENS
; . L.E NS

-:.LENS
- LENS

D. W. O. 3
D.9.r.O. 4
westerkwartíeÍ
Í{esterkwartler.:..
Í{esterkwartLer

41

8;
Ël

6 ii. i

zondag 22 noverabe r 1987.
.'èè

uur LENS 1

uur LENS 2' '

uur Hoek van goIland--2
riuri,Full,.S.pe.ed 2 ,,, ,

uur LENS 5 '.
uurr D.V',C..2
iiÉr LENS 7,
ÍUr G.S.C;.-2' r'i

Hoek' v;an Ho t t anal74
11
t4
L2
1l
t2
13
L2

00
00
o0
00.
00
00
00
00

Top
, ..'; j rscooÍders se i zoen 1987-1988;.

LENS 3 .

I,ENS 4
ruII speèh 4
IrENS 6
Toneglalo 5
LENS 8

(LENS.5)
(LÉt{s,. 1 i
(LENS'5r..
(LENS 5)

., (LENS 8)

1

,l

F
M

'K
B
A

22'doelpunteí
21 doélpunten
13 iloelpunten'
12 doe.lpunten,
10 iloe trpu n te n

". DisselÉorp
. v. Dglden
.spoelstra.
. Bertens -

.lUiJpers

.v. 2' 3-2 '

t',i'r.r1èlershop J
.c.''2t' -. 3-5
.P. 4 3-4'-

j

'r. )

zzz zzz z z z z z zz zz z z z z z z z
. r .. J.z ,onrrroeng AL' 

'.. '' . z
Z -'-"' Z

zz zz zzz z z z z z z zz z z z z z z z

Ults lagen af.geloPen -,week:

E.D
Ber
P.O
v.v

LENS 2
I.ENS 3

LENS 4
LENS 6

4-5

ii:

r ' '' 'i'1., , .t ,,è '.
'r"Jl '.- '. ,

i . f (

ir1



arlrn a 12-11-7987 r-/m 7,7-ll-r987.
Donderclag 7 2- 17 -t 987

19. 00' ,uur celeritàs ''2

vr t:J claq 13-11 1987.

2 t'l t 5; uur or1". 
,? ,.

14 aandas 16-11-1.987.

19.00 uur Köhler ass.
19.40 -ur KöhIer ass.

È4.
vrtlalaq 2.0-rr-1987

LENS 4
lir;, r,

Dui.nIaan

' '' '1'' '
Vredenburch. -5..H,outrust Ve Id

De
De

rJENS,5."'r-.'
LENS, 6 ,:

.,{
Houtrust ve ld 3

olanjèpIein

- I,ENS 1

- LENS 3

' .r' r,Ír i '-.1

- Rodo s .1

'i .,r

Schilp
schilp

veld 2

velal 1

,,, !.

.1(1 ,

l

3

2 ,

',.1.-

2
22.00 urii ja.P:s. .'2 ''
22.2O lnx orànje Blóuw

'!{óens à"q : 2i!,.t.r-igez.'
.2 2 . 15 uur LENS I
'oo;iae r dag .26-71--^1987 . ,

DEnderdag 26-tt-1987.
21.40 uur LENS 3

22.20 tut LENS 6

vriJdaq 27-11-1987.
19.40 uur LENS 4

"'-,' . :.Ti. "
Houtrust ,. , veld 3

. 20;20. uIr Í,ENs 2,

.' 21 . 00 uur LENS i 5..- r,. r a .i '.
xxx x x xx x x xx xxi x xxx xxxxxii x

tlt']t- Éipif uirto'13''Du "'-aa' schel-dsr'echter: LENS 2 '

xx x xxxxiÍixxx'ixxxxx xix x x x xx x x x x xxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx
X.rllco/»Àl.lsaxt ZATERDAG 28 NovEMBBRx;
X zaterdag 28 november. a."s.. aanvaq? 20'0,0 uur g

X op LenS met een geweldig prljzeriàakket:' 'Boekj

x .róo, f 10,- thans reeds verkrijgbaar in de vo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

roots'BLnqo/ Dans ant-
.:'-ti.'' . x

festijn x
ès mét 10. bingofornu
orverkoop '(o.a.- aan.
xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx

Iieren- x
d.e bar) X

xxxxxxxxxx
i :l

- svs r70 2,

- Arentsbuxg
'DuinIaan Scheidsrechter:'
2'buinlaan scheid§rechteÍ:

LENS 5.

LENS . 3

f
s._v. P.T.T

'i
oian j ePIein'.

René

,:q

Keus

Í!.:Verslag LENszaalcocktai l toernooi 7 november 1987.

Afgetopen zaterdag werd voo
zaal oranJ ePIein gehoudlen.
toch getukt vijf vrijwel ge
een vertraging van een klei
vredstrijden die stuk voor s

hoge amusementsl'aarde hadde
De eerste wealstri jd liet ge
zien: L.VerkIJk in het team
weest deze sPeIer te k ontr a

alle wedstrijden stuk voor
De wetlstrÍJden verliePen al
waaïvoor mijn dank- VerCeÏ

Nacla t de Iaatste wedstriJd
en daaruit bleek dat het de
ziJn team en L.Verkijk.

gen in de zaal:
- R. Keos als keePer die er zo nu en dan de neest

hielcl m.b.v. paal en 1at. Gelukkig qing hÍj ooh
eindklassement).

- B,v.d. Noul-and dle er zonder boeking vanaf kwam'

- T. Lancel die een aantal keer bljna tot een slidi
- Ontlergetekenale die weer aIs een beest stond te k

genotèn er we1 eens anders over dachten( en ook
- ta.f.o", dle het presteerde niet een keer te sche
- P.schuIt€n, die een openbaring was in heÈ'-doel'

r de tweede'keér het Lens óoöktaiIÈoernoo!
ondanks ri6bh vrij veel afzeggingen was het
lijkwaardige tèams "in het veld{te-brenge4'
n kwartier.werd- begonnen aan een serie y-en

tuk misschien "niet hoogstand wàren ÍnèàÏ;t'I-€1
n, gezien de reakties op.de tribune: f - -

It''iÈ een oomerkelijke verschijning in'de za
,ln ae' he-er SMulderÈ. ^ Hoe ht j in staat:'r1s

kteiàn'i§ inlj een raàdsè-I . Jeivolgens weÍ'de
stuk., afge}.rPrkt waarbij een a-Igemeen ding'ÖP
Iemaàf in een zeer vriendschappelijke sfeer
wareà ei'nog een paar 'opmèrkeIi jke verschi-j

op,oi'r.èrijt"' uaiièï uit:-
'( ziPnog vaak Ln.de

rÍg 'over: g i'ng'.- .

eepen; a thoewe I
he.t' p'ubltek).
Iden. '

zljn "team-

ln ..,
Ons l

Na .i

!.Q.; ,

qen l

al '.;
ge -. '
nj
vieI.
r . -. :l
nln-:

fou t

was gespeeld kon de eindstand
heer Smulders vras gelukt om

opg emaak t
te worden met

woralen
eersÈe

+



)?

I

l;r§:v'errads
de. (organi
Rest EÍj no
ter.; bëaàíkdÍÍ

i. 1 ',tr r i.r .,
lr, '! ..,

tng' hadclgn.,$,e e qhte r .,9.ee4 -he.IÍ-ef. voor 'heq'n{1t. }tT zeer' 
. 
te

saiorisch foutje) ' !{el was 'gezotqd vooi eei kleÍn hapje'
g de nensen aià ae weastii3den hebbén '!ef loten hier-v-oqr 

"
.,-.. . :.; ,j: : i..-, \ír rr' . ' r.,.. :,

,ï.:':-.'. i;1 , .::'{.-:.,a:,PgliritoL'" Í,

leur

,h art
'; ': -i

stel-

e I'i j 1,-

,':

.'i
,. É1+9i,IPlg' ;

1. team Ber§enhenegou$e!. : ,1 '.. . i,.,.,
2. teani'ii(röI', ',." '! '> ! 1 i':1ir.'''' .' "' ,l

l'.'L',. -

' 13.30 uur

3. team Hoernig
4. team ltersbergen

' 'l :r1'-Í - 5.' teaín Réné .,Keus

zzzzzzzzT'zz zzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzz2 ., ) ..
'j

Ji

r ' - {"í$-.;

,.zz z
7,

'Langs , de. sPorten_. van dè z.M.radlderz
zzzzzzz àà z z z à z zz z z z z z z z zz zz zzz z z z z z zz

U'LLslagen Za terdag.7 november 19 8J '
.; LEN5 r 1-0 -:

LENS 2 5-3
r,ENS 3 1-0
LENS 4 4'2" -r:.
'1'í ïovember 1987 .

H.P.S
Oïnas 2

Loosdulnen 5

P.D.K. 4
ti;

000'/003'- r
oo9/on, '. '

oi? / 7,26 .'

_i:.,_
' r'rii

i a r::i ..'
..4:..,

.. 'i -i.

r .:\ Íl .i-Í

PIo raltrma'zatexda
14,. 3 0
12'.45
74.30
14.3ö

- LENS
--I,ENS
- LENS
- I,ENS

.TaaI

.N.

uur
uur
uur
uur

Ndafdriv'IJk
D,S.O.'6 r

' oie ttaghe 5
'R.V;C. 3 t vr.iendschaPgerrjI

,2

i4

À
J
N

-: verzanelttjden.
LENS
LENS

1í r'.:' " 13 . 00- uur
,1 1 ;30i uur

LENS, 3
LENS 42

L isg ing terreinen.

-' 
À. nnze, N'N., N.N.

-,.rrÍi.

'uaarà,ir jr. tngàng .Tirraweg ' ;. '
a. 

-n"g;ïíttu.i,,àoàt"tmàer'bös
intlaeIerweg ' -.Í,

13.00 uur

i,

Igeweg
ark v.
gh, t{1
park.
riít do
viijcl
J. -Ea

tààiërof jr r'1 ' nder Ho'ge Bomeni'.' G.e

D-.S.O. r 
.' :; Burg.v'.TuYI,'SPóÍtP

oie gaqhe''' : Sportpark'iOckenbur
n.V. c,'-, ' ' t. : Prlrisès' Irenesport
i" ";"a",.ir.nq voor'i,ills r, L' z *o
íiuàïi"i.+à"' a"r; erftarren voor
teir..g:b:lz ;1,<antoo-r .420P4,9, oI bi j

ol dle t ralner';:beke.nd gemaakt. , .

agavontl.' 19.00 uur;.biJ -P;Meef ou!- 'i.r
m te1: 1679687.,kantoox 79L;2.L 1' ' ,, ..

,it j
rll,l.r..,:

s.Y

'Bij -. eve ntue I e., afkeuring.

o

BtJ l rdenró
graffel KsD-LENS 14.30
g trainen. oF. 1?.00 uur''

s ch'àclutwèd s €r1ja fog
afkeur.in.,:l

"Í. s$a M. spa , I E. Mu lder istellln L s 
os,'p, il, ,r. Kouwenhoven,

M.'Osman,'F. KIaassen, R. t4ef gEgT.t , iI .Roossloot.NE

or 19 .00 uur bLj
lden bij R. Pilo
H:K;";;'iià;à; ,

!-a.Àfti,.
R. Sanders ,

r-e]-z 291737.

itèí; É. rris i i
D-. Bosman ? N. N.

Afbellen vooi'truÈ 3 vrijdagavond vo
Trainen vroensdags om 21 .00 uur. Afme

Op stellins LENS 4: R. Pllon, C.LiPman,
I, G. KuYPer,

" i.r-: a :

À. spa
n.
D, de Ru

Ptng31..D'v
Íf..' :': :.t.," íf, N,N

Af be I'1e n, voor LENS 4

Tralnen woensdags.' om

.Essen, L. Mante

vrl jdagavond - voor'' 19
21 .;oO uur. Af màIalén

. ...- .-i

november 1987. . ..('

rÍ 1,

14 . 30 uur-, IIENF-'. ,
. I 1.2 . q0 uur LENS 

'. 
2

10.30 uqr pql,tq 3
,-1j2 r 30 uu-r.LENS 4

,... - svs!í
- Du l-hoorcl 4

- rs-Gravenzande

,':, l
. j"oo.gy'oo2
1..O09/045.7, o17 / t25.
.;.o23y'.76."1-

Pro ramma'Zaterda '2t

,:r. . --.
H.RaPPa;^

9-

wóËnsààb I1.8 thbÍ'ember
sEv. 11

1óBz. t
19.30 uur LENS RijslrlJk

,i5_i

!a'

.v. . nrréswíik '''



xxxxxÍxxxlxxxxxxxixxx)í xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxx)
r<Í

.ZÀTERDAG 28 NOVEMB.EBx
x
x
x
x

zaterdag 28 november a.s.. aanvaíg 20.00 uu
op Lens Eet eeri ge\{elal1g PrtJ zeilpakket ' Bo

vóor f 1Or- thans reeds verkrlJgbaar ln de

1." )

l
)
)

BÍIíGo/DAN§ÀNa '
tg roots Bin o Dansant-festi n

ngo fo'rEu r f ë-rëif
( o .2 . aan..de bqr )

xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx x xx x xx xxx xxxxxx x8X X XX xx xxxx xxixxx xxx xx x xxx xx xxxxxxxxx)

ekJes met 10
voorverkooP

H.P,S.V. 1 r,ENS 1 1-0 - : i-
shoort op één van de onélerste
aliver,se r.lante scorLngsmogellJF:
aan één veralealigingsfout onzerzi.Jdl
eerste helf t vail'Ë16 coo"PetLtie -

è'è1f' competltlewealstrl Jalen,ge-..
zetten. vIÍJ ztJn en blijven er-
lin Ètaat Ls om een brooÈ ,.aantal-,

belrij s daarvan 1s Ln de 1f-s." l9l ,
I . I 

- i. \

wedlerolD 1s gebleken tlat ons tealo niet thul-
plaatsen Ln cte hoofdklasse. Ilelaas werdèn
Àeden om zeep geholPen, waardoor E'P's:v'.
genoeg hacl on de votle wlnst te Pakken'- De

ift "iop. 
Het ls een noodzaak otr de koà"en'd

zamenlÍJk de schouders onder hèt kar$el te
,rn orrertolgal clat ons eerste zater'laelftàf
ploegen in onze afdellng te verslaan' Eet
len wedstriJalen alaarvoor gelevercl I

NAGE KOM EN VERSÍ,AG I,ENS 1 ( za) OUD LENS ( za)

op woensdag 2l oktober werd bovenstaande wedstriJ cl gespeeld. LENs I begon

goed en ln een redelljk. hoog teropo werd'het Írat gevu ldere -(èí1ge 
.Pulk j e s)

Oual-I,,ENS 1n beclwang gehouclen. oe ouëIJ e s Probeerde elkaa! Eqeal in-te spreken

met kreten a1s Jouw fout, zel fs toen Barend in het nauv, zaÈ Í''erd hënr noq I

een rLem onder het hart gestoken 'net' cle oPmerEIng "Joogens. nlet . helpen hoor .

IaaÈ heEl maar gooche leri " Zoa ls later bleek,líÈPireerde tttt bi J Bar-end in,
de tweede helft tot groter dlatlen waarbiJ hlJ acht met arEen en benen voe t-
baIde. Z ontle r de lege partl j te kort tealoen bleven cle oud j es-.1 e t s -ueer over-n
zicht behoualen. OnclankÈ het feit tlat 'rnën oP een 2-0. achterstand kvram. werden

ze in dle tvreede helft steëds sterker.j al pratendl werdl clg druk op het do'b I .

van Fr edl vergroot. Me t. zelfs enige hefe moole aanvallen weral het bij tENs 1

af en toe .kIaP benaur,rd. uet cle bekeken sllmheicl van vroeger' bràcht men. de -

tegenstander .in'àe war.;' af bn toe"ook zichzelf gezLen 'enlge nlet te Disséh
kan sen , Eet lnloPen van -de achterEtand Iíerd - l-niJezet toen het ver s chr ikke
Iljk breln van r,ENs 1 werÉl gewissèIcl , het"-uitei'nile1!Jke -resultaat. wer d 2,-'2

een juiste ultslag denk lk al had er l[Isschlen,nog ie ts meer voor óud ÉENs

in gezeïéï. Ik:wl1 g.èen naroen noemen van aIIe ultblinkersr alleen één VJ t.r
Lk $re 1 'íoemen ien') ,dat I s good o1d.ÀAD ENZE' na zlj n beenbreuk blJna een j aar
geleden stond htj. voor het,eerst weer tussen ale Pa1en en bewee's alat 'h.t j :nog

,t

nlets aan kvJ a litelt h atl ingeboet, zelfs Je ultschieten vond ik beter'

De afsluitlng van tle haPPening was gra"ndÍoos met èen prima veràorgd9-'k
schoter, die door leaerèèn goàd werd dangesproken ' rk ttll-ranqs !:?:,Ï
deSaroensteller(s)eencomPllmentmaken.en.bedarrkenvoordezeheerl.].JK
ii:àt;s", rk hqqp.dat.we aiq tater in..het selzoen nog.eens nti":: u::i
:..:- '' ' '.'' ''l':''' 'r"''' Namens àe''Er. .MeinenÈ2, coach Joop !{tlréos en ou

oufe
eg .

tx

D-:
I,. .,. LENS bedlankt.

MLck Nelissel .. ,.. .
l;

.;r .i r

weer eens te?. S,i -Het we.q e!.9 fljn JuIlie ài5".
'P. D. K.' 4'' - LENS , 4 I

De boys van LENS 4 gLngen met veel zelfvertroul"l 9:-ï9d=triJcl tegen P'D'K'
íis!íàit.f;a.i 'unràraíre,.',.r, 

'het; verhaal J"l l"b. Pitö1 l?l-vorlse víeek'

waar waÈ kritlsch werdl. Uit.betraalcl . naar LENS 3 ten' aanzien van het levereh
van spelers, stond .;; ;;;Ë; uia"i" ïe doen''àan de match':'te' winnèn .' Màar-

it"ï..è-p.ftà dat anders ult. Eet eerste qoë,Ipunt'. gemaakb- door' P'D'K' ' ' '1

11-g1 ;.. iwan vrat ongelukktg tot stand. Marcel 'ransqen trachttè in'het zes-
ii;i'í.'i"r-g;;i.à É. u"r weg te r+erken, maar door'e"r, orrg..ont;o léetdè ; "

ii"Ëgï.È-i";;;1;; u.gri ,rln knle het, (ho.e?o olse2?n:J:r.:e!'r''e'r') viaaidoo
p(:iD'.K. vriJ eenvouat! Xon l"ot"rr. LENS 4 kwau vervolgens teri:g, clOorieen:
sterke Eentalitèit, óp 1-t. viak voor het eLnde van ale eerstë helft lutÈe
het P.D,K. (Iaten ," in."t zeggen door een foutjè van dle.verg'ejllglngl ::i:1
op voorsprong te komen (2-1) . '. '- 

,_ to - i ..1:ï,. ,,t ,l i



Na de rust kreeg Bas een cursus Enge1s in scheldworden' P'D'K' -bestond van i
de"erli"ult nesen "'s;;;" .;;;;;';:';;; x*.*. pp g.en .wqt onse.rukkiee' wrjz9
ln aanrakinq roet de í""p.i..,xía,sper'ij1.". tà"nae g" ï"1dt ,lt.",.,t,,.itt :',:; -een copie van de eerste. Elncluitslag 1'2'
sls oe-n zuiver kiJkt naar de tloelriipe kansén ha4-1E-'I9 4.4et 9er1, I'+I".i':s:l
uit.dé bus moeten komen. Neem nu biJvoorbeela à.. Íqàqife iriinuirt,-q: 511_kY.T

;i;,à;-piul-ut"toq 9P Rob diq veqvolstnd de k4ns,vaí z!:n.11yen ha'l'oln4-3"te':
nàteri:,'iaten twe,-,àlt- taaiste r"àt.a.;schurd g6véri- 3?1,"19.t:Yi:dminé'PteParaat 

I
oesóíclanks. kan qezegd lÀ'oïdèn aat'r,Ëlqs 4 weI degelijk, 'd4. èqPàiiteièeri ió -''i'.':'

huis. heefr., Maar ,..r Àet aàn lonÈbreekt is ae'9rqa1i13t.|e-.9J'' d: :t,::Íi,Ïi:t:;
:t; ..r, 1J:ï r,!:,..r: -:1. * , I -_-.,

NooiÈ:, NaaÍ .a.anIeidIng van alit vers.Iag besloot. de tèchnis,èÈé '1e1'lihq iian rr ':
za'terclag. 4 tot,'een.^.Ëlilciprtnaire strai voör de'àuteur" T.o't Bèd1,ö: 

""'.? 'li.,l.:.;de reservebeurten I'n leder geval geregeld l,- Í .' . i: ..1 ,n.r,,'.1" ,i..,'
JJJJJJJJ;IJJJJJJJ3JJJJJ,I,1,1,1., ', " I - '- :i',.'-.',; ; i f irl: r.-:'',:i',l

': t; 
J- l''r:'i- l; iÍí '' '"'"': i-'l 'ií 'r'

J .,...
.r.r,tJg,r.r.r,I,, JJJJJJJJJ,TJJJJJ,TJ 

. , ,." ..- , ,lr ;:{r..;;.11r, }i;:, ,._: .:..\,v, iJ_rfj.i

ÀIgeneen n*.*.r"t=oon: PauI v.d. sdeen, Sntfllj!:t:t.li3i' 2551 sv Den "Haas

rel: e701.54 (b.s-.s. eJ Lp7t4,.ïg.d.q n""f,r.1r1:-;*;;:,.,,

I.ledstríjaldroqram[ia A-B-c-.1unloren ;

Kon tak tpe r-so,9 n a 'pJuI' 'v.a. §teen TeI :
Í và'or'írr J dadaíoda " 1 9. oo I È',Àfbellen 'voor de.wed

In u I te Èlste nood nog
nlssLe te13 661314' .

striJilen. blJ Pau1 v.-d. Steen
op zateralégEorgen oP LenS bl

voor àvondweds trl Jden.. té I i .97

J , iern-and' van 'de
o154..i--tr' .Í:' :.

j eugdkom-

14-1r-1987 veld ' scheldlsÍecht er Samenkomst LenSzaté;daó
334 14.30 u. r,ENS A1
(vr) 14.30 u. LENS À2
340 i2l 00,.uri:r:!E!'lS; B1'
(vr) 12:00 -u. :LENS, B2
49? 11.00.u.',KrÍDrc1
57!' f 2.00: u:; -'I,ENS, C2

., Noo rclvrqg !
sv' c2' v3 ' ?, -, -,.! '

6i 1,,1o1:9 2 -'' 1' 1 l9.45,.uurr
'r t'iÍ<i:l:1 .3 0.rutr'-,

, ^- . ,,-. --, - ,.t, r- lrt- l. ,.- i !

,r.,;' i .,1, l f;. :,rr'

Oliveo À1
Nootalorp A 1

Westlandla
KMD.B1
I,ENS C1

iiw.n.Friis-ss5- 13.45 uur
13.45.uur.
11.:15 u$r-1

v1
v2

Bl.Vl' 
" v;:.

R; J an s en.r .,.1
F.v.
'i cc

A . vi I te'r
"ja:' i -:

.851- '

''r. '1.1T30 uuÍ

- oul riaorp
.v.
?-

i. . i,"'
Maandaq

ri6_11_:i9ài r--

(vr ) 18.30r uut
(vr) 20.00: uur
Bil zonderheden.

- op s te 11Ingen
- Iees Ële koPy

wedstrlJalq rog ramma D-E-F-junloren.

ufs fLxena tenzij d.e trainer andefà veimeld"l:
achterin deze Lensreiue e'en"s' aantlachttg 'dooL 

"

, \' .. ; " -.,17.451uuÍ:'
"J .1',91. 15 'uur

'r rï':a. ' 1

: a" ',í: : ., ' d-,--.- ::

,t Ir rJ /rF i .,í;i,

dmeíkoBst Len S

LEI,IF
LENS

c!
B1

Lyra
DSO

c1 '

B-reg.
v2
v2

,?2
'??

KontaktÈersoon :: PauI'v.d. Steen tel:
afbellieni voór de wedstrijalen blj Pati
rn ultersÉe "noóa'nóg op zatè!alagmor-g
missle' teI!'661i14' vooi avoidwedlstr

9i0.154' (b.g.g^. 9?1674 Petèr 'Perreyn) 
..

. 't' 1r"

1 v.d.' Ste.en,Yoor.vri.Jdaqavond 19,.00 u'
en op Irens !i j . lemand. yan .df, J eugdlkom-
lJden tel;:..970154',..!: , il,.': .,. j.- : \

ZaÈerdlag
Í ii Své 1d14-11-1987..- *: .i -( ji .'i . '1

10.,00
8.45
4.. adríuí'-

uur588"10
840 '9
874 9
(vr ) 10
903 72
92t 12
972 r!
1'OOo 1

1o48''1

,30 u;
.15'u.
.15 u.
.30 u.
.15 ur
. 00 u.
.45 u.
o . o o''u
2. do ii

''LENS Dl
I,ÈNS D2
I,ENS .D 

3

LENS D4*Yörburch 
e1"

BTC E2
9uick Steps
: íelrs'rt -' :

.' RKSVl,l F 2

1o8o 11 . oÓ uiir'u11'sÈëéct F2
(vr) 11.00 u. LENS F4

ADO .D 
1

DSO D4 : ".
Lóosdulnen
VUC D3
LENSiEI
LENS E2
- LENS E3

Gravenzande
LENS E2 i

..: ,LENS .E 3

BTC F5

D2', V3 .r

v3 , , r, r,..
Poeldijk
HoutlrlJk
NtJkerklaan.-:.-:...-

0 .00
1.15
1.15
o .45

uur
'j I, Iuur
uur
uur'

t. 1,i
1

È4
Fl ,v2 - .: r.;.. * -

I'lOnSterr.i r.!.,..
Kerkpoldqrweg. DeIfÈ "10.00

. 9.30 uur.
1 1".'o 0 'uui '

11

v2 10.30
uur
uur'

, I,

t



Bi', z^ndeihetlèn.'
van Í.2,- ogstellingen als bekend. sPelers-

- Iees cle kopY deze Lensrevue eens
LE.}JS T.1,,

aandachtig door
. I r '.,

en F4 zie hLeronder.F3

Spelers van Í,ENS Fl, F2,;' F3 en F4 opge Iet.

Door cle :aanwa-s 
-van,Iederi'bi j de'jongste jeugd zijn we.-nu in-staag eel VleÏqg

F:team .,op- te -steIlèn. 
!Vf J ,inder_tart de Jàngen! o! iddere, maa, ,vooral 9p.- '

deze Leeltijd zoveél moqelijk. moèten spelén. ÍlissèIéir'zou eigenlijk niet,-"
moèten vo.orkomen,. WanneéL iéaàr E-team rdt-tO à 11 §pe1èrs staat komt het
iegefr.tig voor dat vier iórigens reservé staan.'Dit is niet Ieuk,.zeker -

iiËt r.t àe kbmenae köude periode. Daarom hebben wij een E4 sa,engesteldl .

somlnige spe.Iers van F1 "t 
il worllen met ingang lti 1'.= ' ..zater'lag met enkele

nieuwÉ .spËterF, LenS, F4..wij .zl jn brvan ovbrtuigd dat konstant'! spelen'meer '

spelptez-ier geeft en ni.o*à' vriendjes vinden ze ook in LenS F4.lDe training
liiiit op woènsdagmtalalag van 14.00 t/m 15"00 uirr. problemen met de nieuwe r

opsielling bel dan even naar PauI van de steen (te19 97015.4) '
we hopen dat we zo min mogelijk afuellers itfJg."-óf ààt sb.'*ige spelei's '

soms tr.ree keer kunnen spelen aIs er teveel afbellers zijh: t,le zltten nu'-'
natuurltJk weI wat t<rapper ln het aantal spelers ' Àtaar ac-ht Per..t"?Ï .'ol.-t-,:
voldoendé'zijn.. Heef't u nog iemand 1n ile buurt -die wiI gaan voetbarLen neem

hem dan eens mee n.tt àu tiaininj. 'Misdchi'en' op nààr Lens 'F5''- r'- '' "' " .'':i
o"- op=t"ffingen zijn vanaf heden als volgt:

LENS F1 : Erdem Akar, Jinmy Blon, Jeroen Buis, vincéht d'e Groot" Àldy v';q'::
:'Hedvel, inoËeit 'v.ë. Post, Akif sen' v.irgÍr stigter' i-... '. . !:ri

LENS E2 I AbduI. Akhabi,. Nawil.Àkkabi' sander tsuitenhek I Frans KamPtraat '
: Ràymond Kràns, iuy il..r.t.t.; cói'de no9v,199n1is v'dI sLeen' ; 

"
LENS i3 ; ariro EIom. Martitt-t.a, Donck, "!ríichaetr; Di jrkgraaf , ',effÏey'EoPi r :

==:-:-:- Eïic Mol' Àrnold ooételívèer I tveiÉ vlol§heimer' I :" ' I!r'':
ieus 

-rd , n'"ràr eo"ari, DanieI de Haas, !'lischa ilage ' Jackie .de Jong, ApieJ,

:.. ;;;iF;;-ioeniet Ramhiet, Ràvmond sinke' - .':'=- 
jr""" 

"'':" 
.''

r' .; ^, .:.,'.,.

Het Ís natuurl
schept we1 k acl

Lelders LenS D4 en LenS F4 r'
i:r. íàur.' "1, ài
er.verplÍchtin

1

e aandreltlingen- van nïeuwe jeugclleden maar hetl
gen. Hoeveel mensen we de afgeloÉen perlode' " 'i
!chrljven..Toch zuIlen we het'weI 

'le 
verkee=dé

reen had weI vrat anders te doen.'Daarom doen:: ''

ep aan onze senioren en,/of ouder-s van , de .:Pelers
o*r"r ,r, te denken. zondelí leider- kunnen z'1j in
ommissie is aI onderbezet en -steeds een wisse-
aaJ. voor de dÈiàel!.jkheid nog èven dit''!{ii' t

proberenr.het,tvervoer te regelen en hebben voor
i, in troofdzaak om de begeleiding'oP zater'laà ' ''
u1 v'.d,stee1) . , . . ,'. ,.. ,, ,. ,, ' ,' -'

geElqlÈt hebben is niet'tè be
nensen gevraagd hebben. Iede
we ditmaal een algemene oPro
van LenS D4 enf4 om er eens
wezen niet spelen. De jeugdk
lende lelder is ook niet ide
zotgen voor de wealstrijden,
de traj.ners gezo-rgil. Het gaa
Interesse beI dan 970154 (Pa

verslag van I,ENS D3 - aulnÈus D2.

LenS speelde weer een uitstekeni;e wedstr
tus. Eerst kwamen -we op àcht'erstand, xnaa'
'PascaI. Dat bracht de stand op' ( 1'-1,) . ,En
Rikkiè Kloor. Daarcloór werdl het- (2"-1),. D

werd (2-2). Toen krram een beautiful'-doel
slidlng Mlke) Dat bracht de stand op 3-2
van Pascal'Èon' Ri-klile KIöor-er weer een
en toen kwamen er gJeer 2 goals tegen en
De .einclstanal werd (9-6) voor LenS door P
Pascal' Pqtrlce en À{ichael v- zandwijk'
reàereen ,!lasse gespeeld Jongens i '

ljd net. veel doelPunten tegen
r daar::à kwam een Pracht schbt
toen kwam het ,noole doelPunt

aaÍna.scooFde Quintus weer .en
r-)unt door Michael ,Proflk. (mooi-
voor LenS. I'Íet een mooie voor

scoren. Dat bracht de stand.gP
toen werd het gelLjksPet (4-4)
enalties gescoord door Rikkie,
Rufat hield er.veeL teqen.

Rikkie en !4ichae I - Pronk. -.-

Quin-

spee Idel we .' .volgens . Rob en .

oI! te spelen. Na eveD ge-

van
van
clat

zeL
4- 2

LENS El D.H,C. 4-7.,
rën vrienclschappelijke wedstrijd te'ren D

nobbert'ióu het een rnoeilijke wètlstri jd
speeld te.hebben mocht liogieï een corner

t2

.H.C.
worden

nemen at j-e Abiet er i in koPte ,



ve id eLrir1ae eerste helft'kregen
D,H.c. rnààttg een mudrtje maar er
bal door dat gat. naàr'Jackle. En
we een doelpunt tegen. !'laar snel

we een vri je trap 'eir'it< nocht 'hen neuen;'-'
zat een gàt tt. rk zag alat èn !!kte 

'leclle naaÈte hem af. De tweede helft kregen "

maakte Gino nog twee doelPunten' - i ..

I
van Gona' met 4-0,. goetl.' zo longens. De-nnLs nog., bedank't

Patrlck v. al . Steen'

het nog 0-0, 'maar er I :
Iange benen en dlat glngen
hèbben JulIie ' tot .ile-, Iaat-

deAén jullte nLet' onder'

I,ENS F3. ,,

Wo enstlag g eÍronn en
voor het meegaan.

zaterdag verloren..van ,G.D.s. met 2-0' BiJ
waren er bl.J èe, tegenstander s,er ..:l _pt"'lullte aan het èinde vaÍr de wedstrijd rfler

. Àte mtnurit.je best getlaan. !'tet Penalties
voor de tegenpartij, ultslag 7-7' '

. I'L
rust was
met:erg

k'en. Toch
schieten

xxx x xxx x xx x x x x xx x xx xxx xxxxxxx xxx x xxx x xxx x xxxx x x x x x xx xxxxxxxxxxx'(x-xxx'!xïI1txI xx

B I NGO/ DÀN S ANT ZATERDAG 28 NOVElTBER

Dè teiding. ril

it x
x
x
À

x
x

lr
Zatéidag "28
op Lèís rrr-e t
vöor Í,L0,:-

novenber a.s. aaDvang 20.00 uur' groots.
een geweltlJ.g prijzenpakket. Boekjes roet

thàns reeds verkrljgbaar 1n de voorverko
10

op

Btnqo/Dahsant-fesÉijí
b ing'o f ormu

(o. a. aan il
fieren
e bar)'J

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

:i -!
Je ugdkopy alqemeen.

SDortkamp Zeist (sPelers geboren tusseo l-A'76 en 31-7-80)

oo.àit riomenÈ ziJn er pas 1z aannel'llngen b

zËtst vàn ll t/i 16 jÉrt 1988...onderstaaíde
Lniren voor het sPortkamp.'.te '.,.'
jongens hebbén .zlch gPqegeven.:

IJENS ' D 3'.' LENS D4 -, LENS E!
R. OttQ .r

P.v.RÍJn.,
J.sandifortl
P.v,d.Steen
c.v.Verseveld

LENË''ri:'' r,eí,ii' riI,ENS D2 i 1

ó%?3tt..' !t.Pronk. c.zeIIer
T. v . ROsEum

LENS E2
ffie"E' J.Buis F *KàÉpfraat

. : aí.t, i
' r't:', ;i'

' '-,',i'- ', .r"s'.

I r'

Àanloe I
i emancl
Per Pe
nroe t vJ

335711
..veel v' -riir' irer
GeslaP' vtng z
van de
dese w

v. tl.. S

den kan door onderstaand strookje tn te leveren bfj j:..Ie,ig"t of bij
uan de leuqtlkommissLe. De priji van het sportkamp bediaagt f":l[Oi-'

r=";;. -rÉ-iËi"r." in 3 termijnàn waarbij de eerste terloljn 'betaard ;"

.tààí 
- 
uii àe aàirmeralns:"" Dit kan d'oor f 50:;'- 'over te maken op giror'i

-.Ir--"""í rii*"" 
= 
t.i r r,Bws .ftet vernelding zeist. .Een spoÍÈkamP petekent

";;;.i- iï;ià en"zaar), tosspelen, zwenmen, voe tba rvaard lghej'ds sPe ren
;-;I;àr;' aktivrteiten- iir dé'- bossèn van tiet KNyB spor,t-komplex te 

. 
zelst ' .

.;-ïIrài-;;-;;;a;;';i seseteh lh een'kantine op het 'kmPrex' De inschrij'
ii,;t".fl' v"ài't"a*;iói"g"" hebben interesse.:1wi.Ilen wiJ ,eke, ziJn
elnaDe Èlan is het zaak snèl te uesltssen' Nieè langer -treuzelen en

9ir, 1r: inreresse d.-;";";;s;r"".-n"u je.'vragen bei 'dàri! 97OtU,n: ,,..r,ait

teen) . .,
--L--r-:--- -----i:.ï-----:--------------.f--;l-----

l,tlJn zoon . , . .-, . . . gaat nee' met het sporlkamp in zeist '

Naam r

aingo-avónd op I,enS.

Door. een mlgverstan
te koop. . Dlt $rordt 

.

, kopen.,à f 10,- Per
val 10 rondeg mee.
Éinus'het.Prijzenge
aIIe ouders vaD -orl Z
gezellige avond met

a .*urJn-er atqeloóe.n 'we'eken'd 99en'.boekJes àchter de b-ar

rechtgezet, r,iefhebbers van biTgo kunnen dus-.boekJes' '..,
stuk.-Je sneelt dan op zaterdàg 28 novembelin ieilèr geJ

"ài""rii:x''r.s-:" 
ook'meerde.re boek1es kolren' De'opbrengst

ià 
-i"-r"=t"rnd-vlor. ae jeugld'ataell.ng' wt j vrageiri dan ook

e,jeugdleden om 4aar, dleze blngo:àvónd toé te .komen ' Een-;i;;;-;, 
daarnà 

'dansen. uié'vieét vrint u íós:66tt' of meer-
- 13 -



dere' priJzen. .U steunt
zijn er ri.1ËuuïIijk oo:!
een suPerronde verkocht
Snelregelkwis HVP.

geval de jeugd van Lens..9p.de avond zelf
te koíen. öàk wor.clenr er. dan nog Ioten voor

hoofdprij s wàarschLinlljk een c.D'speler.
" -. j- I ,' :,

or' .r.n ,1 "rqàr.ia.rs' 
d1à aan bovenstaande

tle lijsi qàrokLig atwàer uitgebrèiq.' .'

in ieqer
nog loten
met aIs

Zljn èr À-B-C en O-kIàSiers dle mee erillen doèn aan de spelregelktris van
ale tlvB?? vorlg seizoen haalden we de finale. Doen 1', e het dit jaar beter??.
De kvris wo.rdt, gehoud.en op enkele vriJdagavonden in Januari. In december
uill"en wij' nog wat oefenen. Interessé.be'I dan GeraÍd v. Reljsen teI: 55324.4.

voetbalcursussen JvT en iIvS t .

vorige Èeèk gaven we aI namen do'.cursirssdn meegiígen doe.n. Nu is
Witlem Btom (leider F3)'en.3oeI Jansen gaan ook de JvsLcursus volgen
IÀIe hopen dat de deelner,.rers er het één en ander van oPsteken zodat onze j eugd
loq beter begeleid gaa.t woralen

Foto ''è ttérf stweèk' en voetbalzeilkamP.
In dle kantine hangen foto,s die "rij gemaakt,hebben. van de trainlnqsmidclag
die, Ed Roos en Peter Barendse van Feyenoord ttjdens de berfstr+eek. voor onze
c:kiasser.s.'veizcrgden. ook haíqén er een aantal elftalfoto's (o'a' van B2'
c2, D2,.rf, Èt) en foto's van tret voètuaf-zeilkamP dat wè ln juni met Ce

C-klassers op het' IJsselrtreer 'tr,ieiaen. De f oto's' kunnen'i^rorden be§teld voor
f 1',25 per stuk. rr'hangt eeí bes'LeIIijit"bij Èaaróp"je.de íumners van de
fotors en je naam kan noteren :-r ,

PE}íALTIES SCTTIETEN.

Een aàntà1 leiders,van onze.D-, E-". en F-teams doen het bij th.uiswedsÈri jden
at, de -'andere .Ieiders roepen we daar. nogmaats toe op..'spreek-.sÈq-eas'iidÈ Ae

leider van.-de...tegenparti j en de scheLdsiechter àf omi na 'af 1oóp ïan ëen thuis
. weds,Ëri jcll (naàr'..liet- kan iatuurlt jk 

"9{ bi j utÈweddtïl jde!.) a1le sPelers
."., p.nàlty te laten neÈen op de keepe'r van dé tegei'lpartij.' De" jongens
vinden dat altijd erg Ieuk en.ze''leieri bovéndien. aIIemaaI op die'naqier.-
onder een zekere druk penaltiés te riemen. En dat is hard nodig $rant zelfs
:4arco van Delalen (Ieldler van ó2,;spéler van LenS 1en topscoorder bij de se-
nioren in de Haagse regio) heeft'daaï,nog vJel eens moeLte meel -i

rraininoèderorrÀir.tl. l' : '' ' Í -r - "f '' ii" I ' ,, "
Írat afgelopen vrijdag 6 november bíj de trainingsdeEonstrqtie opvíe1 was.

. dat ei-erg-rvóeI LenStrainpts en Ieiders'aanwezig l,Iaren. N.a .d,e demönstïaties
:van' boriasiraiíèrs NoI ile Ruiter en Ber,t v,Lingen .was er ngg een ili§cussie
.m_ogeIi jk met,dè 'aanwezige trainers.. pit. IaaÈste .onddrdeel viel helaas h,at

"tegen doordat èï meer oiganisatorische dan technische' vragen gesÈeld werdèn'
; To;h een avond waar'we iets'van opgestoken hebben., Oefenstof oP paPier en,
op vldeo-.wcild.en binnenkort weer oo o\ze j eugd uitgelro!g-erl. Arma iongens l

Uitslagen j eugcl .

"LENS À1
Í,ENS.A2
LENS B1
T amuvo n a
tENS C1
I,ENS C2
DSO Dl
LENS-D2

-81 r

- Vuc At 1-0 QuÍntus D2

- Eöekie :àöys AI. 2-2 LENS D4 .. ..

. DÍ,IO B T O-4 LENS E 1

- I"ENS' 82' 9-? . Gona E1

- HonselersaliJk C1 6-3 Gona E2
- scheveninoen c3 t1-0 LENS Fl
- LENS .Dl ..' 8-4 LENS F2
- DHC D2 2-1'. -,GDS F2 ..

- ],ENS D3

-, Ly_ra, q6
- Ddc El
- ],ENS E2
-. LENS E3
- GDÀ F1
- GDÀ F2
- LENS F3

-6-0

4-1

8-0
4-3
3-2
2-0

, zo dit was een gJoede zaterdag. Niet alleen ondat LenS À1 won .rEaar', -ook,.oqdatwe veelal leuk e.n. sBortief .vqetbal op Len-S gezíen hebben. Dit kan.-best ".bete-
kenen alat Je ae wedstrij.d. verltdst zoals Lens B1 mààr'dat hoór-t oók bij het

-. voetÈallen. -,at to.t aI bËhaaLaen w.e neqen oveiwinningen, '1weè gelijke spe1.en
, en vi j f neder.Iagen. Sèoiqn,. qe'de,n' we ook r.reèr. O" k.àp.t= van . cinze tegenstan-
' ders iri=t.rr.52x-. Oe Lenikeèpers' .deden het beter màar kregdn èÍ toch noó. '

4? tegen. sommige eIffallen- trehben aI de-he1ft"van de kompetiaie erop zit-
: ten en-gaan nu aan ae rep.riins beginhén. ieàs D2 t/n F3 beginnen'aan hun :

' -14 -" : ,,.r



nieulre korDetltie waarbl, getiJkwaarallgere tegenstanders blj elkaar zljn
geplaat.st.
ÉENS A1 : dleecl goede zaken door \.rUC met 1-O te verslaan. Voor rust vooral

van Lens goèct voetbal trat echter te weinig cloelhanàen opleverdle.
Na rust probeerde Lens het te foïceren. Àanvankelijk leverde clit
vuc een drletal kansen op maar Lens scoorale de toch t.el verdiende
t.ref f er. Let nu weI op de "kleintJes". succes.

Í.ENs A2 : sgeelde een leuke partij voetbal waarbij de afwerklng echter werd
vergeten. Eoekse Boy§ kwan zelfs op een 2-1. voorsProng terwijl
Lens de veel betere ploeg vras. Gelukkig werd in blesuretljd dle
geliJknaker ge scoo r,d

Í,ENs 81 : dacht vooraf kansloos te zijn tegén DI'ío. De eerste 15 nlnuten be-
vestigden dit. DwO 

'scoorde slechts één keer Eaar Lens speelde
heel behoorliJk voetbal. Na dlit kvrartier kreeg LenS een serie zeer
goetle kansen. De geltJknaker hing J-n de lucht tot een kwartÍer na
rust. LenS miste lreer een grote kans en Dwo besllste ale wedstïijd.

LENS B2 : noest naar koploper Tamuvona, Deze tegenstander was echt een maat
te groot voor ons 82. Zatetdag vrj-endschappelijk t.egen K!4D. Doe
je best. 

I
LENS ci : IJ.ep vrtJ genakkeli'Jk weg van eeí zwak Honselersdijk. Eet ginq

zo genakkelijk.dat er ln cle tweede he.Ift wat minder geconcentrèerd
gespeeld vrerC. Dit leverde enkele tegen doelPunten op. Nu kon dÍt
allemaal wel maar het hoort nÍet zo.

LENS c2 : had een nakkie aan scheveningen. Belangrijkeï dan de wl.nst vras
het alat Jullie zelf voor een keeper hebben gezorgd. Dat ontbrak
er tmElers nog aan. Keurig Jongens. De 11-0 overwlnning was natuur-
llJk verdienal . 

,

LENS D1 : ls wat van slag af .r Twee nedeïlagen op rlj. Geen panlek hoor.
Laat nu zlen dat je een echt Èeam bent. zateïtlag ADO thuis.
Een betere noÈivatÍe is er nlet. Daaïna vuc uit waartegen jullj.e
Je eerste nederlaagr opllepen. Even de Eouwen opstropen.

LEN_S D2 : speelde een hele leuke partij tegBn DBc D2. De 2-1 winst was dik-- verdliend gezlen het vertoonde spelbeelal . Belangrljker is het clàt
heÈ er ln het velal gezellLgeï aan toegaat. voetballen doe Je toch

_ .ook voor je plezler
LEiIs D3 : maakte er lreer een ,doelpuntenfestiJn van. Eet enthousiasme vah? de

leidlers straalt duidelijk ult óaar cle spelers. Met veel Plezier
worden doelpunten gemaakt en achterstanden weggevrerkt. De opkonst
op tralningen is ook optinaii. \corgaEn zo.

LENS D4 : rvas heel eig luldrucht.ig bezlg op veld 3. zovrel ln de vredstrljcl
(6x) a1s btj het penaltyschieten werd ieder doelpunt met Iulal ge-
juÍch begroet. Er zaten hele moole blj. Ga zo door. wij blijven

naar een vaste leider zoeken.
LENS El : speelde tegen d.e koploper uit poule I te weten DEC. De uitslag,

4-l winst vooï Lens en het ïertoonde spel, Ilet zien dat ÍJenS
niet voor nÍets ln de hoogste poule Is ingedeeld. veel succes.

LENS 82 : kwam roeÈ 2-0 achter tegen Gona E1. Enkele bemoecligende woorden voor
Ieider Feïry ln de rust waren voldoende voor de over'rinnlng.
l{ie cle drle doelpunten maakten weten we nlet. Is ook niet zo be-
LangriJk. Leuk was het oE te horen hoe spannend het v/as.

LENS E3 : r,ras kansloos tegen ieen veel sterker en ouder (pupiIIen??) Gona.
De 8-O ultslag had veel hoger kunnen zijn ware het niet dat Lens
E3 vocht voor wat het vraaÍd was. zo hoort het ook.

tENs Fl : maakte er een leukel pot van tegen GDA. Een 3-0 voorsprong werd
bljna nog weggegeven, !4aar LenS maakte er net ééntje roeer dan GDA.

LENS F2 : tleed hetzelfde als 11. GDÀ werd eerst op een 2-0 achterstand gezet
maar mocht Eot 2-2 terugkomen. Vlak voor tljd werd de overwlnning
echter behaald.

LENS F3 : speelde 's woensdags tegen Gona en $ron na een 2-0 luststand met 4-0
Nu tegen GDs ging het wat moeilljker en vrerd er net 2-0 vetloren.
Zateralag beter,

a
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Kontributies.

diversé aanmaningen hëbben
steeds nLet voldaan :

. MuIder, T. SPa ' G.À.v.d.

. Attlnger, P. odlnot.
zí)

strafzaak f 65,-:,8. van Es (IJenS zondag 7 )
.l

Batalln? v66r 3-!2-'87 dooi overnaklng-oP g'irorekeílns
i"ui-i."r.rster of bankrèkeninqnr t 729924229 Rabobank

Janssonlusstraat 79, 2523''ÍrB
2552 Cz DeI).Kouwenhoven, Sezo, B],am lFr'osstraat ;'2 1,

t 9L247 4

Boete
Reg I stratièko s ten 1e boeklng í 25r- : R'v'd' Toorn' K-Jansen

o.K
w.M
teI

Den Eaag.
Ilaag, .:

nr.
ondef

3367!1 t.n.v
vernelcl{ng

de volgende }eden dle kontrïbutieacrrieràtani'
Na
nog
F.F
R.E

F.1 s
zL)

I

r,reide, À.Kanun, A,c. Janssen, t'r.i.t'y..9r KnPgt 
"

vo ldlaan molenvoor a.5 . zat etdaq / zondag tle achtersiand niet h.ebben

vanaf a. s. weekend niet meer deèlnemen aan wedstriJden.

Aq ènda ja a!ver aderlng ledenraad dcl . 7

Het Be stuur '
december 1987.

1 .= openlng/Mededellngen.
2. vàststètIlng aantal stengerechtigde leden'
3. Ingekomen s tukken .
4. vaitst,erl!-ng notulen vorlge jaaLverga'lering'
5,.,.BehancleIing van gevoeid beleiil en j aarver s I agen ' over

' 8q./ ' 8't' - :,,,
,..6.. Be-handlel.tni' f inanctecl overzLcht '86/ ' 87 '
; :. ;;;Fr.e :<aóionmr.ssie"', ."--
8,...-Bespréking €e voeren beleid
9. .vasistelling begroting '8?/'88 '

10, verkiezÍig bestuur. 
I

!1 . Verkiezing kaskommlssie ' l,

ii. ""à"à"rini 
vat praats gehadl hebbende benoemLng in de

13: Bespfekiirg -vooistel nieuwe statuten' -

14. Rondviaag. ' 
I

15. sluitlnq. :

ve rentg í ng sj aar

' : 'l') 'r

l19t vanaf a. s . vrtJalag '20 novembèr 1987 'ter
llet bestuur is nog niet in: het bezÍt van 'Qe

kaskonuissies. Gaarne'zo spoe'llg mogellJk' ' -

i het voorstel nieuwe statuten
Lnzage ií de bestuurskaner.

'' 
J aarverélagen^ van de diverse
l ri ieve rbí biJ het bestuur. Het Bestuur.

B I NGO /DÀNSANT ZÀTE RDÀG 2 8 NOVET,IBER.

Eet is natuur 1l j k bLnnen LenS aL wijd en zlJtl verspreid bekend dat er ':oP

28 november a's-, aanvan€r 20.00 uur een groots Blngo/DanéàiIt-fé-zaterdag
stiJ n oP
En dat het
zlJn immers

, -voorverkoogr

Lens zaI worderf georgani'5eerd met een
staad . nu

gevre Idig
a1 vastsucces zal worden

clan 70 ( I ) bingoboekjes. verkocht' I'I

De organisatoren - carla VeïhelJ,

. prijzenpakket.

. In.ële vooiïèrkoo-P
e rekenen oP een
nieÉ gosch en Ria
fen om die avond'

ee-n groot
al meer
van 100.

thans bezlg aIle voorbereidingen teBiJ lsma zijn
1

tref



zo glad'ies te raten verlopen' ,,|]at het sAmenstellei :"i h::-Prij zenPakket

beÈreft. worden zi: aaaiin voor tr e f f e'Iii jk: gesteund d::t-::" a ant'a I spon-

sors (zie hieronder):-;;;;".;" diu'dt Éi'ngo wilren steunen'" 'kunnen I:l::kt
opnemen mer carla (reI: 255673), Riek (tèí:-9123291 óf Ria (teIt 6435211 '
BingoboekJes met 10 iinqàfott"fieren zljn voor f 10'- reeds"te 'koop (o'a'"
aan de bar) . vanzertslrétena zijn o9 de avond zelf ook blngoformulieren
veïkriJgbaar. onder uid",t voor een 1l'e superronde' l"aarin als hoofdprijs'
een coMpAcT-DISK-SPELER is te winnen. ,u a-ï?-i3--o p kan men tot 1n de \leine
iiÏ.#jïïffiï:;rc=erJ; ;; àÀ au,,"orn"r op àe kranken van Disco zaratus

tra. De .volgende "por,"à." 
-=i-"t'nt'' 

de -blngo ' iotut'un de opbrengst 
.beÈtema

;;-;";; àà-:""eauràerrns' l'.' 1 'r"
1 . DrogisterrS nustenuíig, 'otttut'selaan 125; 'l ". . -: tt 

.

Z. spoítfrois Éxcelstor, vlelmarstraat 103 i t i ' i

3. Mc DonaId's zoetermeer, glinkelcentrum "stadshart" '
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Blokker Loosduinen;
Leo's Knipboetiek ' Maartensdijtluut' i 427 i ! '.

aakkerij 
-P. nooclenriJs, Van zeggeLenlaan 314-316;

croentehande.L Bet Karrewiel, AlrnelopIein 70;
uii""t" Daris, Klelne !{oerdlaan 5?' Naa}dwljk; -

*lr. -n";iai'jki ' croente'inPort/exP'ört, VeÍrlnghar '

Impodra, Loevestelnlaan 478;
EnkeIe "sti1Ie" gevers.

Noqrcl t

BBBBBBBBBBBBBBbBBBBRBBBB
B

";BARoPSTELI,INGB -""-- ----- . B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Zaterdagochtend
' mi tldag

SluIten
zondagochtend

middag

Slulten

Hérman en Harry : -;
AIma, Jos, Anja 94 l-elé
Gerard en Ànnie

Tinus en Cor
Laura, José,
2 man LENS 5

Herman.

AndÍé '
Àatl S. te l'!. , Susanne +'' aanvulling

ZL et U het óók zo.

In mljn verhaal van i,rorige week, betreffende de gereserveàràe plaa'ts'én aghte

cte goal, is een storende fout geslopen. WeIIicht door 'het goedaaïcli ge en

vredélievende gedrag van de hond van van Delalen heb ik. hem Pe r abuis

"Tarzan" genoemd. Gezien het grote aantal dreigbrieven en telef ciontJ es en'

de vele afkeurende reakties wiI ik die g rove b lunde.r bi j deze. s neI recht-
trekken, ln de looP dat het vervelen dev oorval dljn vaste stek achter het
vtjandel iJke doel niet gekost heeft' Ik bied "Rakker". nijn ned eiig'e ,excu-

ses aan en zaL ex tevens voor zorgen, dat er een Plaaísje woÏdt vriJrgehgu-

den. Tensfotte heeft "Rakker" de meest,e rechten -om het baasje'van -
dióhrbij

Èe zien scoren, hoesel ik ne nauweli j,ks kan voo rsÈeIIen, dat het bees't

daar (ln) zicht. oP kan hebben' zondag a. s. de ui terst Ias tiie.tÉuisweddtrijd
teg en het sterk oP de counter s]]elende Hoek van HotLanal . Deze wedÈtrijd za1

bès Iiit gewonlen moeten worde n om met minimaal 1 Punt voorsD rong aan het

laatste karwei' van ,de eerste comPetítieËeift te' kunnen beginnen ' (DeIfia ui

onderschatting, kan ..f ataal zí)n; dAt.,heef t Ve 1 e nkel- è weken gele den tot. haa

schrik ervaren . Iedereen oP " schérP ". dus 6ók tle LENS aènhang. -P as.dan kan

het feest achter de goal 1''eer beginnen en kan Rakker o9. z'n achterstg É9:
ten gaan staan..... Eet is Eaar dat u het weet. Tot Zondag .

.:Frans van Dijk.
::

Een,dezeÍ dagen zat ik in het huiq van mijn onlangs overleden zuster eeh--'

riiit.t sïapeI oude kranteknipsels .doÓr te hemen' toèn mljn oog viel op'een'

adverÈentie, die het overli jden ne'ldld'g. Y.t; àe mii toenmaals goed bekena3,..'

iofi-à""r=., ' ..n Van aà f<ogrsiuxten' van 'c.raaf viil'l.em rr .. I,Ji j ontmoét.ten el'-
;;;t' ;;;-;i eèns' vanwege de'natuursch.ap en onze gesPrekken --.vaak'ovet sÉor

:.
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vrerden steeds, op.vrienalschaPpelijke. toon gehouClen. Ik meen dat die adve!ten-
tie varr.t 1962 !Ías, Ik combinèèrde het bericÏrt àet cle huidige naand:'doveEberr.'
zielen6aand ,l I Vroeger stond in deze maanà vaak een aanspofií{ i'n ale Eensr'e-..
vue om de stee6i groeiende lijst van overledèn sÉortmakkers te.gedenken 'i i

krachtenÈ.. het.rbekencle wooral aàt fret goéa i.s voor levenden en doden te bid:- ';

den,.En'thuis gekoinen lees- ik ln het Binnenhof, dat in de leeftlJd van Sl
jaar Toà :tenrDàm'.nal'"en .Iangclurige ziekte is overleden. Ongevëer 50 jaar "
ge1èdlen kwam Ton ztch bij LenS aanmelalbn ,als Junior' Door aanlei en oefe-
ntng is hij een bekwaam f""p.t geworden, klom op tot in het eerste elftal'
waa;!n,hij. Jaren.Ian§ zlJn sportFalenten ,toonde. Belarrgrijker iS dat hlj.
al''die' tt"ia een. pt"ttig. iclubgenoot was, aan wie w-lj met veel genoegen. t9rug-
denken.. Mevrouw..ten Ou,, 

"n 
haàr, clochterè ,èn verdere fa,llie betuigen wij

van harte onze deelhemi-ng' 't6'gs de heiLnnering aan de 'veIe moole noEenten
uit Tons leven hun troost bleden.
Hlj ruste in Gods trecle I

- 1 .. P'J'

Naalalwllkr 1-: "LENS 1 (za) ren cle hoek waar de klappen vallen.

DleË teleuílesteiA -verliet'en de spetèrs van zaterdag I het ve1d. na de ver-
;;;:"-;;;;;íi'ia ta-ri-rn ." tesen Naaldwijk. Na een wedstrijd waarin ÍjENS

oo =o,t.fq. ,bí,"nt"n ultzicht nàa'op mininaal een gelijksPel stond het na

nËqentiq minuten met ' Iege }iànden.
i;ia ;iË'àe l.atste wekËn cluideli jk in ale hoek waar de klappen vallen
ni ""i-..iaal rcedstrijden wordt er kLlharcl voor een resultaat gewerkt, naa1.
i.r.a-r.O-i"O="i"i iuir.Én. ook ln- de vredst'íi3d tegen NaarclwiJk bleek dat 'vte'er '
rn de.óersie helft.kon LENS een ti jal lang vrlJ gemakkelijk " dle nul houden".
Af en töe kon rlENS zalfs ge.vaarltjk' counteren' Na 25 minuten haalde PeteÍ :,
Krol, absoluUt de beste LENS er' verwoestenC uit Eaar trof de paal' Vtjf
rinri.r, later l.ras hét aan de andere kant weI raak ' De rechtsbui'ten van

ii""iàrÏtr *"ia ,r:..t stevig genoeg aangepakt en LENS keek tegen een achter-
;;;; ;;;. o"à."rt; deze'r;,sénsraó sieraè her tle ploes dat het haral bleef .

;;;;;"-;;'";-ti;;;; wero ae-schade tot .le rust beperkt eehouclen' -.
*I- I"'t.J" a-í.t';, r ra. beeId. get neer verzorgde veldspel van NaaldlrtJk zorgde

;;r;ir;;io ,ioi n".ruut maar de goed keePende Fred costanje v'ist zijn doe\
;;Ë-;;;-;;rent nóq 's.},oon te houden' onverwacht kwam LENs na een kwartler 

"il""Iïi:ïI"';;;n;;: ;;"sà;a-à.àikàef" "'n Richar'r Brokpoer kon de voor Mi-

"ir"í-riitran 
lígeVàf.len l,tendres Imeci met het hoofal de 1-1 aantekenen. :'

of aat noqent. r;ótr".it-iBrli een beet1e het hoofà' rn Ptaats van'even rustig
het punt te koesterei, ging het vol in de aanval' Men kon aanzidn konen dat
àit ï"rk".rËl zou afiopen. net bange vermoeden werd waarheicl toen vijf mi-
;;;"; -;;à;; - 

ni cir ara grokpoer een iiante kans had gemist, l'Iaar'lwi jk meeilosen-
i."= aà 'ikàmikàzei' àkties van r,ENS afstrafte (2-7, 7oe mlnuut) ' Met nog

twlntig mlnuten te dóelen restte,Pet'er s' Meefout niet veel anders dan een"
;;I;; ;.;".iler nàar het front ter sturen met'het gevolg dat Naaldwljk uit-
gekientl nog.twee keer kon scoren ;

Zoa]-s gezegd, men moet resPekt hebben voor de

ale teleutstellende resultaten, keihard bIiJft
KroI is wat dat betreft een voorbeeld voor zi
hopen. dlat de inzet van ileze ploeg nou eindell

Eanier waaïoP ale Ploeg, ondanks
vechten. Àanvoerder Peter

jn ploeggenoten. Eet 1s te -,,
lf. É"n" beloónd gaat worden ,ÍJ

Op stelling LENS.

doel
achter
ml ilde n
voor i.; -

Fred
Fred
RoIf
Rich

Coslanje.
tancel, Ron van Capelleveen, Jan Zoutendijk

. v.d. 'Ioorn, Pet.er Krol, Branco Driessen '
ard so€baÍta (KareI Jansen) , ntichel FoÏtman
anal BIokpoel.

en Ed Schouten.

(Mendres Ímeci) r

Rich
Jong Len S s.v.v. 4-0.
vorlge week tlinstlag speelde ons. ,'ondeÏ-22- jaar''.!eam tegen het IandeIljk,.
spelànd A:jeugdteam vàn s.V'v. een leuke, snelle partlj voetbal
,,öncler_22_ jaai,' doet overÍgens vermoeden dat Lens gemiclderd enJ,ge Jaren I

ooà.t zou zl,Jn dan S.v.v,'maar dat .ls schijn' I''ant in de serste helf t
dedent vanult .àe senioren alleen Marco vaq Delden; Erlk Warmenhoven en Ro-

bert Pennlngs mee.. k*., de rest uit A1, 'zodat 'lonà3r-te-Jaar" de''wèÏke-
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lijkhetd beter
in de eerste'líe
aàar rIéei het
Pennlngs en Pat
Ii ch en weer Ro
Opstellinq:,rero
B! 1an . B run ln gs
Robert.Garskamp
Marco van De lde
van de Zwan,'(Le
De voI'bende'en
daq 24 november
19.30 uur.' 'In h
Haag en Sparta
Beste POL .

weergeeft. Over cle hele Iinle ltaren we S.V.v. de.baas. AIIeen
lft iwam s.V.v'r' enkele keiè'o dicht bij een doèipunt; maar
bll. LenS daàrentejen'wlst tryeémaal voor de ruàt {Robert
r1-ck'BijlsDa) èn'ltí,ree' lieer na tle:iust te scqren (Mar.co .'End:r.::
bertPenninsS);,''1,l';..,i.;.,*A,.,,.,;
en ouiant (À1) , -G11Èert'steenwÍ jk (À1) , 'Eclïrardt'EndIicn:'(e1) , .'

(Ài),.Erik l|armeiiÈovèn: lLeiis. 2),, PàtricÈ Bljlsma '(Lens 3),,:r"r
(Al), Faysal ei Hàddiout (À1'), Robert Pennings. (rens 1)i ',:

n (r.e"ns 1i, uarcb Eidl'1ch (À1)."Nà de"rust werden P,atrick,": '
ni 1) en André- ruipàr (Lens 1) lngezet. 1," 1 - r'

vooiloplg'in dit nàiuu.-dè 1àatstó wedstriJd is a-.s. dins- ..;

tegen àe. Ianatélijkè: Jeugd ïan Excelsior '(Rottertlam) 1! ààflv-èn§
àt 'irooijaar 1988 wordt- o.à. t'egèí ;del jeugdteams:van F.c.. Den
gespeeld. r''j- ' '-, i ,." " tr-) ".r"'' l-,"'

Je stukje ln de vorlge ÉENs-re.vue onder tle kop "Perestrojka" heb lk met 
.

grote belangstelling geIezen,. vooraL omdat Je daarin het .IÍvB-rapport'. "De -- '

toekomst van,de gaagse velilvoetbalverenlglngen"" en mÍjn ,èacÉfe qler"i, .1t . ,-ile i{aàgsche Cour'ant van..vri jdag 6 november J.1. aan de orde'steli-'Ik ben
ervoora1,bIiJmee,ondathetileeeÏsteiwrróuonrr.lrE'Ïeactieië,op.riiin.
(provocerende) stelllngname. Ik had gehoopt op èen dÍsctiss'ie. tÍl he,t E.vB- . ..
weekblad voetbal -west, waarin 1k e-erder rnl jn. opr.oep aari .J eugtlk-aderlede.4 ' .: r
deed ("sIfuit Je àan blj een,.club.nàt toekoíst")., imaa4, ik ,krl jgr een.'dis91rs-
sie in ons eigen bladl , hetg"een op,zlch ook een.,prinra z,aak is.t I'te.tlicht zljl,,,erookandere.'I.ENS-Iedendiev,'i11enreqgefen
op èen tweet.al vergaderingen vqn .de,.voetbalboid is door.,vertegénwb.ordlge-rs ..'
van Rava en Vlos., te.gen mijn stqtlingnane qereageerd, maar, tlaarbi j mi.ste ik .

node een inhoudelljke argunentatle. Hu,,n kritiek kwam er koitweg-,op neer,..'
dat ik mt.J niet met de "interne" aangelegenheden van and_er'e cluËs moet/qag'
bemoeleri, kennelijk dus'ook nlet a1s die aangelegenheden (hèt terugloPel.: 

.

van de ledenaantdlÈen) in algemene zi.n aan de orde.torclen gèstelcl .' .' .

wàÈ ziJ echtelats t:interne" aangelegenheden. aanduiden, zljn voor mi.j à;q-,',
wikltellnge-n clie in het algemeen voetbalbelang grote aanaàctrt t1dn. alIe Y99t:
baI clubs verdienen. OntrrikkelÍngen Clle, lt'e aIs. voetbalgemeenschap niet.zonder
meer over ons heen noeten laten komen, maar b.e le i dl s.rna E i g tegemoèt rdbeten- ''
treden. -wat zljn die ontwi-kkeIÍngen? Ik;las ze onlangs wegi eens, heel.dui- 

.

de1iJk:.tn..hetíaarbericht1987.van.desT1chtingsPe1en.sPort.
1;"op grond:.van. de demogr.afische , ontwikk e I in9 _van de uedèilandse sanenle-, '

ving.loopt tussen 1985 en.het Jaar 2000,het aanbod van.voetballers terug
-.met 20 t, De !,NVB za1 aIIeen daaïdoor aI haar Iedenaantal zien teruglo-''

pen van ruim-1 miljoen thans naar ca. 800-tluizend in het.jFàr ?000.'
2.iDaarnaast ls de verwachting dat dit ledenaantal op grond vàn"cultureIe,

fac.toren (gezondheid,. status, individualiseririg) nog eens (verder) .I":tlga
Ioopt met 100-duizend

In het jaar 2000 (dus.binnen 13 jaar) nog slechts 7oo-duizend KNvB-leden.
Een terugloop van in totaat 30*. ';': ..-rt -

Ik beË.rlan mening dat.het vàor de'voetbalierij in het algemeen ult doelma- .

tlgheldsoverweging'(oi'managementsoogpunt)' een slechte zaak zou zlJn als .'r
diè terugloop zich evËnredig overl aIIe bestaahde voetbalclubs zou voltr.ek- ,'
ken, En daarmee r beste gOL. kom ik bij Jouw vraagpunÈ of de overheicl of de .'
voetbalbontl zo'n evenredige ontwikkering kwtngenà zou mogen,/àóe!rr' -tàg.tr- ''-
houden, gegeven de gïondvrettelijke vrijheld van vereniging. Met jou ben ik-,'
vàn'méning dat dte' vrlJheid een groot goeil is i'n onze IIederIand,se samenle- ,

ving en. clat het , niet aan de overheid is te Èèiraien hoeveel mensen z.ich i'È'e- '
zamen als een veieniging wiIlen laten gelden. Een aanvullende 'vraag dle
daarbij evenwel gesteld kan worden is of de overheid voorwaaiden noet (blij-
ven) scheppen (bijvoorbeeld via subsidiër1ng, waaronder het onder..kos.tprtjs..
beschikbaar stellen van sportakkoEEoilaties) , waardoor l.-Ieine ctuppies in,'
leven blijven, maar waardàor ook onderbesËeiing in stanil .woralÈ gehouden of i,.
Hordt gecreëerd. e'n'waardoor (dlus) gemeensctràpsgionil niet vooi andere :socLr
ale doeleinden aaiqewenó t<an r*orden.r : t: ] .i -;" '- :,.
Over.igens, bèst,e POL, heb ik in mijn eeidere stellinqrname de roI van- de over.-
held be}just buiten bèschouwing gèIaten.:Ik vind dat de 120. ve ldvoe tba lveïe i'

4
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nigingeà ln ale ltaagse regio zelÍ zo versta:ldig mcÈten 2'i jn on in te zic-l ::,':

dc r,r:i;;,cl-.te ter.cgl-oí)p lvan de tealenaantallen in het belang Ë"a-À het (Jeugd) -
;;";;;i";;;i i"iàËr-"at een zekere concentratie' Dat ik daar echter weinis-3
iïi*;if,I"J"ilil-i.,""st,!,iJ rot eht adviesiaèn het Jeusdkader vaÀ'kleine. '

cluppies zich de xornenóe iaien aan te sluiten bij gunstlger gelegen, .grote-

re cLubs met voldoende toekomstperspectief :' ':" 
"jr:Gerard van Reljsen. -. r,

bEMO edern i ëme e'.

Realactioneel resu Itaat 1 voor 9n 3 tegen.0l uit 1,
Ach het kan niet elke week feest'zijn
Na ,.9_9n. slechte seizoenstart is Leirs 4 Aeze naand in de:uÍtwedstrijden (tog.

steeds z onde r 'prin tve r f iés.
Na lange tl jtl hebben' we v'e er een ultsPraak van dè week'
De keer komt de u I t sPraak uit vri j NeÉle i I and '
"van rzó ' í 'saàie '.c,Lub aIs Psv kun J e venrachten tlat ze nlets anders kun-

ne ir- Éedènk'eir àn'. winnén " ' hele ver hariellng over de ver-
In }e.t Binnenhofï vàn'afgelopen nnaand ag een

manÍËieh 'waàrop Gerard van.- Rei'i s en de 'a-f ielopen vreken in het'
è c'È r.Ír e nde
nieuws kwan. (zte o.a. de LBNs-revue van vo rlge !., eek)

Een cltaat: (over de Íesultaten van van ReLjsen voor wat betrief t aè" LENS-

de energ l-e die van Reijsen in LENS stak viel biJ coIIe-

kaalerleclen van andere veren.Í9i4991 ?ii": aak .terug-,verdèr'hoópt het Pinnentrot àai PoL nog een "keeÈ op 'de hele z

ko'rt, alaarbii een ,";; "ïi- aài 
tnàqi-,o; 

' ti"n à"'waie Ín.entiteit Yan-IóoL'
onthullend.

-EÈdlateendagnadeuttzendingvanKootenBiedie.gewij(lwaè,.aann..=-.
rècht oP PrlvacY : - ---^-!^-^ -r

- volgens Frans van Dijk kijken de noclige penningmeesÈers aI rljkhalzend'
uir naar ".n "o.,triií.ai"-r"a 

Lens 1 (cÍ-taat 1"4sI"Y::-Yorige week) ' ; I

_ viaarschiJnlijx rreeii-ii: o"r het bordlje ,,Tereinen' - af{ekéurct" aan cle.

witte Poort gehan§Jen. --L ^-:-rr,É.+
-MLsschlendatconnv.'t'Lubbehieralstechirlschcoördlnatorannéx'Iéraar

Nederlands nog lets aan kan bijschaven' r '"''

- De redactle vermoedt dat John maar Eet het leesplankje zal moetei beginnen'

- Gehoord langs de lijn bij v'c'S'- Den Hoorn' waar trouwens 'eqn oPvallend
gÍote schar. 

".na"'-,if 
ortÉrs was' to:l'een sPeIeÏ van Den goorh uttglee'l l

- íMo.t Je nieuwe noe,É,, onder jongen" I i : ' l

- Mocht Ajax het .et-à-àrittri"í t'i"t rëàden ln de KNVB beker clan-moget: ze

het gerust volgenal i"rm"t 3 of 
- 
4 elf tallen proberen' Mlsschien dlat dlan

t etítat de kwartfiitit it"rt (ars ze gunstig roten l) ' 
,,. .,

ssssssssssssssssssssssssssss

s s ,",.
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s , .i

I eden aanwa s )
gakatle rleden niet..aItiJal' even goecl".
Ilavraag bi j-de JuK9 1I-eeirt dat d 'insnede ln ieËler. - 

geval geeh betrek:eze z

king heeft oP d,e'verhoucling dn ' binn-en deze .commlssie ''

Alhoewe 1 r,r i j het er niet ui t konden halen za1 hët du ö.weI over co11eg,a-

Uitslagen Z ond ag 15 novembe r 1987 .

_ LENS 1 1vr )

- RiJswijk 2

- Gr.W.IIVac
- LENS 5

- Í.ENS 7 .
- RKDEO 7

Programma Zondag 22 november 1987.
H.Claassens
J.Bof 1,..
Àdrlchem' v.J
Devellng P.

H.v.EolIanal 1

D.H.c. 1

LENS 2
IENS 4
Postdulven 4
Postdul.ven
I,ENS 8

(vr)
2

3-l
3-0
1-3
L-7
8-0
2-2

I,EN S

I,EN S

H.v.
Fu l1

1

2
HoIIand

Speed 2

c.
3
4

l4 .00
11 .00
14,00
12. 00

uur
uur
uur
uur

D.H.
IJEN S

LE NS

?

5

V1
vl

1028
,, 1096'2012

2057

-. ;j

l';



....* . Í ÈÀÍc

uur D. Vi
UUT LENS
uUï G; S.
5 2 man r:l r i'}

v2/3

\v2/3

2139
2t7à '
2t27
2t52'."'

,FuII SP e edl

LENS 6,
Tèneg iclo 5

LENS 8

J. Lamb
J. de Niet
w. Miclde nalo rP
F. StramPraad

4t 1 .l0
12 .00
13 .00
12,00
rLENS

c
x
)
..

2

7

W

G

H

E
1i.

bardiens t ' t.i
OD stelllngen.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ï ï x- 

I 
x 

1 
x 

-1 

x x x x x x x x x xx I x x 
ï 

I x x x

LENS
T.ENS
],ENS
LENS

5 aIs
6 als
7 als
B aIs

rNGo/DAqqlNr, .,., zÀrER'D^G 
'0.. Ï:VEl"::' " i '

ateralag 28 novémber a.s' aanvà;E z0'oo uur dioots
p-i.ii'r.t een gewelalig Pri j zen.pakket'' Boekjes me

óor t 10, - thans -reeds verkri j gb.la.J f l 9t'voorver
x x xxx x xx:( xxxxxxx xx x x x x x x x x x x x x xxx.xÍxx xx xx x.x xx x xxx

b ek end
bekend
bekendl
bekend

afschrijvën bÍJ
afschrLjven bi j
afschrlíven biJ
afschrijven bi j

!ema i reÍreg 9

Kerkpolder eg 3,
Gem: SPoïtPark" BÏ
Eràsmusweg

. Kouwenhoven l-e]-z 912 47 4

. Doyr"=t"ltt te 1! 01891-1'7943

. nirnr" f r*"an te l : Q7'7 42-7 73..4

;fiommelen' teI: . 867934 .

xxxxxxxxxxxx
i,, ,:i .-í

xx)

x
x

B

o

xxx

Binqo/Da nsànt; iesti
bingof örmu,Iieren

n

x:

r 19
koop
xxxx

(ó.2.. aan d.e bar) '
xx xxxx xxxxx xxxxxxIx

Téireinen.'
Hoek van..-HoIland

- i ter: 01747-3155
Derit zuid teI: 015-618263
asserskade tel: 015-132549

. tel:' O1742-447!
,1,

rfEuII speecl
D.V,C.

14r30
11 .30
11 .00
13 .00
12 .00
1i. oo
12 .00
11 ,00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

ro a ,a I leen bi aI ehele afkeurl'í en.r amms chaduw

12.00
12 .00
11 .-00
12.,00
14 . 00

uur
uuÍ,
uur
uur
uur

D.!'7.O.'3 "' - 'LENS 3

D. W. o. 3 - I.ENS 4

wes'terkwd'rtier- LEN.S I
- LENS 5

í._ .'" r i..: - LENS 6

!iesterPark Zoetermeer

14ichieI vrij enhoekln

079-s17899
.:,

25 469§

P rogramÍo4 z on dag 29 novèmber 1987,

DeIfia 1

tdestlàndia
LENS 3

LENS 4

Krànenburg 4

r,ENS : 6 -' ',- "
Í,li I hè imu s 6

LENS 8.

- I,ENS 1

- LENS 2

- q.D... s. 2,
- DeIf,t 2 .

- LENS 5

- vr ealentlu rg 7'
- LENS 7 -.-
- schiPluiden 3

To scoor ders sei zoen 1987-1988.

24 doelPunten F.DisseItlorP
21 ilo e lPunt en M.v'Delden
15 doelPunten c. SPoelstra
15 doelPunten H. Bertens
11 doelPunten A. KuYPers

z zz zz z z zz zz z zz, z z z z z z z z

f, ,oo"uou*"oo 2

zz z zz zz z z z 22 zz z z zz zz z z

(LenS
(LenS
(LenS
( LenS
(Í,enS

s)
1)
s)
s)
8)

t-7
4-2
2-7 -
4-4.
s- i"

i

UitsIa gen af gelopen wedstrijalen.
gutntus t
Vredenhurch 5

LENS 4
TENS 1

LËNS 3

( beker ) .LENS I
LENS 2

celerltas 2

Köhler ass .' .1 -
Köhler ass.* 2

6 l.l

.i

l .- :



Pr amma 19-ttLt9BZ t/n ,4-12-1987.

vrij tlaq 20- 11- 1987.

22.00 uur
22.20 rur
I,toen sddd'

À.D.S,.-,2
oranje B I au$r 2,

2:5-,1I-t'987. "

LENS 5
LENS 6

E s pe.ï anto 2.
Esperanto 3.
c rr c t1n ,

a-r e'n tsbu rg 2

Houtrust' ' Ve l.tl
oranj eplein

)l

3
ï

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

Boutrust " . VeId 322.15 uur LENS 1 Rodos 1

xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

I urwco/oa*salrt , :"ZATERDAG 28 NOVEI{PER

uur groots Bin
.l
o/ o"r, 

= 
uiii- i. à li àx

bií§oforpul i'e r

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX-{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
'i .x_

.x

x zaterdag 28 november a.s. aanvang 20.00
x op LenS met een geweldiqe PrijzenPakket
x voDï t,7O,- thans reeds verkrljgbaar in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

. Boekjes $et- 10
ale vöorverkoqP l

xxxxxxxxxxxxxxxx

o rani Ëp lein

(o.a, aan de, ba
xxxxxxxïxxIXXXX

en x
i) )í
Ixxx

Donderdà9 28-11-1987.
UuÍ'r iENSi 2 ii. *
uui '' LENS 5. "::'
ïur íslls 3 .

ooa igl\rg.'6:. ri

.l

j \'. :.r

20 .2.0
21 .bo
2t ,40
22 .20

;

' s'ch'e idf i re èh te r : LENsl" 2
'' scheiAsièöhter- !,LEN:s 5
'èchélclir:èthter : r,ENS 3

'":, rrE Èt t/ta,ti

vr l'j dag
I t ir+ i .r,-

z'i -r'r--tg'dt-. '
19. 40 uur LENS 4

Maandag 30- 11-.1 987.

uur LENS 2

uur LENS 1't' :
r:\ 

"

S, V. P ,T.T.2

19.00
19 .40

z'zztzzzzdïzzz z zz zzzzzz z z zz zz z 4z zz zz zzzz zz z4
z L"no= de sDorten ,rar, 'à. z . u . íaaaer '"

zzz|zzàzz'|ztzàzlzzzzzzzzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzzz

Klikspaan 4
J ac I

orah jëprern'".': À -: ! /:i I

oranjeplein
R, Keus ' ,

i1

, ': I -
' "i ', 1 !1?
. i, ,i a., ,I,

Uits'Iag zaterdag 1 4 'irovember 1987.'

Naaldw.-ijk' '" r ': -' LEllS ;

i .r.- r r,ENs 2' '",- LENS 3
'I '. - LENS 4RVC 3

Pro raDma zaterda 21 november 1987.

4-1 .-,.
afgekeurd
afgekeural
afgekeurd

:1,
DSO
Die Í"on= 5

14.30 uur LENS
12.00 uur LENS 2

10,30 uur LENS 3

12 , 30 irur LENS '4

verzameltlJden.

- s.v.G.I{.
- Dulnoord 4

- 's Gravenz ande
- S.ev 17

J.v.BIaricum
c,t'lilIems
6 N.N.

N. N.

.30 uur
3

n.ii;àti: ÀÈÈ'éi-
èef'out tel'.936337

(1)
(1-2)
(3)
(3)

],ENS 1

T,ENS 2' . 
"

De op!àer1t g voor LENs
le n-lvoor déze eIftaIIen
kantooï 420848 of bij J

Bij eventueIe'afkeuri
Schaduvrwedstrijd oP, g

Bt,j af keurÍng van. LEN
. ningsspullen. Ook .bi j
'. xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

13.15
. . 1 1 .00

uux
uur

1en ? wordt aloor ale t{a+ner bekin'l
vooÍ VÍÍjdagavànd,19'00'uur bij P'M
' Ham' te1- 6766e7..kan!oór 7g!2,11:;-: ..'

LEN.S. 3
IENS 4 uur0

9
11

ng. '?:',lir;r KsD - LENS 1 . 14.30 unr " l-: ' r... ' -..'-l'i'i::.
KSD - LENS 2 13.00. uur'.r' ,, !'r 'r .

s 1 of 'z;-i= 
"tltiainen om 12'oo uur ' oenk.ïm je- 'tr.ai'-

alqehèIe af keurÍng is er tralnen; 9.m '1'2 ' 0o

xxxxfkx xxx iixxxxxxxxx x x x x x xx x x xx xx xx x x xx xxxx
uur." I ..

xxxxxxxxxxxxx,v

x

xx

BINGO /DANSF.NT ZATER,DAG 28. }IOVEMBER

zaterdag 28 november a.s. aanvang 20'00 uu
op Lens met een geweldig pri jzenpakke.t' Bo

vàor f 10,- thans reeds verkrljgbaar in de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x
x
){

r groots
ekj es met 10
voorverkoop

Bin Danstant-festi
bingo6ormu l ieren
(o.a. aan ale bar)

n

't
xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx x x

Duinlaan
Duinlaan
Dulnlaan
Dulnlaan



opstel.ltng LENS 3

Àfbelten voor LENS
Trainen !,loensdags

Opstelling LENS -4: :

. "": e t1',t. i, ..i...:,r '--.):..

AfbeIlen voor LENS
Tralnen \íoen s dags o

R. P11on, c.L
G. Kuiper, D''tà1àËó, rH.,Ko
4 vr I j dagavo
m 21 .00 uur .

28 'novenberProgr annEa
''2aÈerdaq

P.Àx, J.Kouwenhoven, T.sPar'Ir'SPa, F;Mulder;' M'AIi' M'

osman, F.Klaassen, E'ueróhart, i'aoossróot' R'sanders'
.B.v.al . Berg, N.N., N.N.
3 vrijdagavond voor 19.00'uur bij A'sPa t'e]-z 297737

om 21.00 uur. Afmelalen biJ R'Pilon
ipman, Í,.ManteIr D. d.e Rulter,- D'rv'Essen'
Bosman, M.Eris, K.v.dl .Stee, B'YÉ-Inta-' R:Ba-
uwenhoven?." 

I ir

nd voor 19.00 uur bi j'ï.'iirott :tè'i t g:sege'
efmeiilen bij R. Pilon. ':l:'.'.. '; 'i,,-f' j-

1987.' \ j' i .

14.30 uu
12.30 uu

§émpei'crtiuS, rr

ii jsdiJrtz '-r" '
LENS ;"
LENS'2
LENS 3
LENS 4

r
x

Scheidsr.
."' E j§essels

N.N.
N.N.

Leialetr 0 00/00 s'oo9/o48
'ór7 / t28
o23 /,163

'i.">'
-r,il

12.30 uur vltesse Delft 10-
12.00 uur v.v. Marine 4 -

: Nà'àf looB,'van .dg. wedstri jà' r'Ërls a - serr i 1 kàn men ln 
'le 

kan!lne
'' sëbàètiaan- Ypling.g .(;l;-;;;t z'n vrierden) 'Èe f eliclteren net zi jn
r dà9.. redeqee.]n- ai.. a.'à tàlentvolle sperèi eeni varm harÈ toedraagÈ

de spelers + aannang van LENS 4, de Àedisihe staf' de lechnische
de sponsor (s) en .,"ía"t ledereen tlle zich aangetrokken. voelt tot
zurren op een to"p."."iii]r"-iu"r.' (hiki; ;;;;;;-;;""sÈen'osi":iBa!:

il3ïuïï'rr.s de uitslas sunstis is :

p. s. 2. dle technl,";;;-i".iài;à. Éesrist .o-! de llÈslaq qunstri .is " "

terecht. om
verlaar-.
aLsmede

reliaing,' ,

LENS 4,
2 t n:ver-i '

NaalalvriJk 1- I,ENS ( da'): f - - 4-1.

Ook tegen Naaldw,íjk'is het geluk nlet' aan onze zl-jcle geueest' Bii een 0-0

stalal knalde Peter Krol van ca' 25 llet er kelhard tegen cle PaaI' Kort 
'Iaar-

op scoo
zet van

rde NaaldÍriJk 1-0. Na rust as Í'ens
Rolf v.d. Toorn werd door Richard BIokP

zee x
oeI teruggekoPt naar de oP
dterk. Een uitstekende Joor-

'het best teruggekeerde Men alre s Iniècl, die schit È erei'ta àe ge l ij kmaker "'inköP-

te. Kort daaroP kwam Rlcha rd Blokpoe'l à Í.f e'eh vó 'or het v,lj ancte I t.J ke doelT

cloch zlJn schot miste helaas precisie. De linkersPl ts van Naaldwljk wist

na een half uur ln de twee ale helft voo ï het èerst los: te koxnén' vàn" z-! j n

béwaker en zijn schot betekende 2-1,' Dlt Íras voor on s de genadeslag en'

Naa Idvli j k kon daardoor een geflatter de'4-1 overwlnnlng behalen '
KoEende zaterdag \.racht ons Éle thuisg'eils trljcl tegen s.V.G.W. Met dezelfile
inzet en een beetje meer geluk noet een gbàa resirttaat haalbaar zlj.n l

J JJJ J J J J,J J JJ JJJJ J J'TJJJJ J
J

". Van ' het..,reuqalf ront - JJ ..
,IJJiIJJJJJ JJ.TJJ J JJJJJJJJJ

Àlgemeen iontakt5rersoon'

i iJ .! I

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

Pauf Íl'd' steen, choPinstraat 1O

TeI: 970154 (b.g.s. 971674 Petet
3 i 2551
Perreyn)

SV Den Haag

gleclstrij dprograml!a A-B-C- j unioren '
(b.g.S . 977674 Peter PerreYn)

steen voor vrtJdagavond l9'00-u
Lens biJ .lemand 'van de j eugtlkom-
teI3' 970154. : :',

Í,enS

Kontaktpersoon: - Paul v'd'
. ,:.i.-l j!:

' Àfbellen voor'de, wedstrij
In uiterste nood nog oP. z
Elssi e te1: 661314. voor

stéen'"[ól.. 97or54

den bi,j Paul._
aterdagBorgen
avondwèdstrii

v.dl .
op

deh

VeLct scheiÉlsr. .- saÍoenkoE s t
Zaterdag 2t-l L -.r947

337
'36'4

.,.,..,343
'.. "'4? 6
! aoq
, .574

14. 30
ia.ro
t2'. 45

A1-'LENS
'', : .!ENS
B1-'LENS

A_1

A2
B1
B2
c1

u. Gravènlande sv
' t.' Verburch A1, :

u.' Gravenzande SV

it.'ib.".' §.irèiëninqëh '.a2:' - LENs
10. 30 u. LENS C1 - Duno

-r 'RKsvMl2 . OO u. LENS c2.._, -Jr,. _.- r:<,.\. ,r, .

Gem . Sp. Park
.Poe1díjk"
.èèm . sp. park
Houtr.us tweq

v1

.deKoi-264- ' 12.45 tt

.Punt-379- 1i.15 u

.de Ri dal èr- 3 91 :'1 1.15
,?? -.r- "i ,' .r,9.30 U
'. coedtràlt-1'50- '9 . 45' u

, 11.30 u

I i_,
l
I^'

J
,]

N

C4" " Vl -'r:l

n.,8t -''- 
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"U:"6!i,i iír 23-t 1:1987.
(vr) 19.30 u. rENs A2.

Dlnsdas 24'LL-1997.
MSV A1 v2

19.30 u, LENS t/m 21 Jaar- Excelslor Iandeli jk V2 H. Ho'ItkaDP '." ..:

BTJ zonderheden.
opsielling'en als bekend tenzij de tralner andèrs vèrneld

18.45 u..

18.30 u.

zte kopy s ihaduwpr ogïamEa hieronder
zle -algeóene 'jeugclkopy achterin deze lensrevue .

Schaduwprog ramEa A-B'-c- juniören.
Afgelopen zatèrdag was er door ale

LenS zaI Í.,ens nlet wezen aIs aIIe
Het vras dan wel 'vriendschaPPeltjk
zltten'. Ook 'vobr' a. s., zat.erdag heb
rra geiégéid. Bet) biJ t$r,! jf-e-Iachtlg
J e ' dan hoe ,Ia'at 'J e wat gaat doen '

s."' ' ' ?

D:W.O. À-rè9 - LENS A1

D i I{. o.-.' al - LENS Az
ÍItpFolaler B1 . - IrENS B1

lilbpolder;'B2 ,, - LENS- B2
vitessë .Delft : c1-LENS. C1

vltesse DelfÈ C?-LENS C2

totale af keur'iïg geen kompetitÍevoetbaL":'
Junloren elftallen alan toch ln'aktle kotrend

íaar eigenlljk lnag d.aar geen verschll .in;,
1", ttf j 

-or""t-."n voIl.edig s chaduÈProg r atu ''
. ,".r ét"n nàar Lens'toé.'wfi véruellen 

"
liatrei'tjter ran nè't 'niet. BriJf t'ooi,t ' ,

zoaààx
14.30
72.45',
l3 . o0 "

13 .00
11.15
11.15

we
Sp. pdrk west uur

uuï
ugr
uur
uqr
uuï

13.00
11.15

'L,l .45
Í1.4s

'r0ioo
10.00

u
u
u
u
u
u

oualelaanlDelft

oudeiaan/Ddrft

xxxx

|,tr*"o/oo*a^*, ZATERDAG 28 NoVEMBER

x"zatà;daq 28 november a-s. aanvang 20'00- "t gtoots +44.Li-g-e-s
;'Ë;t;;;;"r;; ;;" sJwer.dis prijzenfakket'' Boekjes rnet 10 binsor
ii "-.";.-.i fO,_ ti,anl reeals-vàrkriJgbaar in de v.oorverkoop (o_.-a.

i**iii*i*iiixxiiiixxxxxxxxxixxxxiixxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ant-festi n
oimuli.eren;
aa'n de 'bar )

xiixxxx xxxxx

v
v

x

wei6s trl J dlprog r amma D-E-F-junioren.
xór,t.fdp"t=oon" PauI v.d. st,een teI: 970154: (b'g'g ' 977674 Pe te:: PerreYn)

AfbeIlen voor de víedstrijden bij Paul v'
rà 'uiterste 'Ínood nog op z ater'lag.morg e n o

Ímissl,e 't'eI; 661-314. voor avond$,eilstrl j'le
ral

d, stèen .voor vrijdagavond l9'00 u'
p Lens btj iéríànd van de Jeugdk-om-
n tel: 970754.

Samenk' I,ens'
zat--et ö.aq ,.2t-Ll-L9A7
581 1 .00
840-j 9.11 5'
874'9115'
(vr )'14 : 15
903.11.30
921'10.'00
971 1i ,0o
100 2 9,00
1C48, ï 0. 30
-1080 8.'45'

" '(vr) 10.00

LENS D1
oliveo D2
Lyra D6
verburch D2
LENS E1
I,ENS E2
Gravenzandg
LENS F1
LENS P2
rENS F3
DSO F7 .

ocXenËurqh
Wassenaaï
Zoetermeer

v2

u
u
u
u
u
u
u
u

. vuc: 'D1, '.'-

. LÈNS D2

. ÍJENS D3 ,. -

. IJENS D4'

. DEC E1:, i

. Concordia E1-

."' LENS. E3 r.. -

. DIe :Haghe, F1-
-u.'81. :Zwart F2-

DSO 'F6 ':.

LENS)F4 ,

it XI. l,oo 10.00 uur
vl 8-45 uur

' v3 8.45 uur
i v3 13.45 uur
Éràs sérskade/De lft '10.30 u '

'i ,, .r. 9.00 u.
v2 :10.30 uur

u
u

E3
8. 15 uur
:9 .30I uur
í .45 uur
9.30 .uur

12;30 uur

Z ond ag 22-7r-7987 (zíe kopY )

t2,:45 u EENS .D1..t/n
Daarna . LENS

24- t+- l9a7 .

F4 4 tegen 4 voetbal ,oP L€ns'
L- H.v. EoIIand kijken

(Ëer "tnro) ''Dlnsdag
(vr) 19.30 u. LENS t/m 21 Jaar Er(celsior landelijk

Bij zonderheden.
Fl, F2, F3

-9-
opstelllngen ?l: b,.k."d. Lens en F4 zie hlerhonder.



-,zie.]soPy s chaaluwprog ramma achter de",oPstelllngen van' Lens Í'1"82' F3 'eÍr"-B'4'-
- zie algemene JeugËlkopy achterin deze Lensrevue' ' 'i
- gaarne ouders met vervoer oP LenS voor E1 , E7, F2 en F3 ' --',r, -, i . ...r :r; lí
oË ste I I inq en. LENS F1, F2, F3 en F4.',.:;

n

LENS Pl

I,ENS F2

LENS F3 :

ErcleE Akar, Jimmy Blom, ileroen Buis, vincent de Groot'.A19ï, ":3' ,

Eeuvel, Robert v.d' Postr..Akif sen, VirgiL stlgtel" ' ' : 
"''"' 

t'1

afàrf ef.ftuUi; IlawtI Àkkabii'§ander Bultenhek, Frans KaEpfraat ' "- '
Ravmond Krens, Ray l4arten, Co| de Rooy, Dennis"v;d-'r Steen' '!' i"- "
arro 

"r"r, 
i4artin'v.o' oànck, Michaé1 DiJkgràaf', 'Jef f r'ey Eop" ! i '

E
LENS F4: r K

. ,, .l

schaduvrpiog

ric MoI, Arnolal oosterveer. Evert Holshei
àEël- BouaI.i, ,Kh.a1iA. Bouali, Daniel de flaa
e Jong, 

^nieI 
Rành j-e.t, Soe.niel Ramhiet,' R

taíma ojr-r-Junioren; -. ., r- I .!.

mer.
s, nischà 'Èadè,.,rackie 

l

àymond rSlnke-. 1Èt i: í --t,
Í) r.i "..t,. ,*,,,_,- ;.,. n.r..r
..i", i. i..:.^, 1

Af gé loÉen-,-zaterdag- w'as, .oPk utIle voetbal afgekeural . Dit betekent §e€Íl''1+ rj
kompeti t l evoe tba l - vriends chappelij k soe len ' kan 'eri'nag dan oP, de lveld-en..

:.\:{ I, I :

weer,

9':00 uur
,9.00..uirr.

dle goed bespeelbaar zl jn- zo gíng Leris Dl naar celeritas en de :mini,-vre I-Den

dle er waren sPeelden tegen -sPoorwijk. De spe Ie rs van LenS D2 t/m E3 train-
clen nét een man of 25 oP het goed beepeelbiire'irelcl aan dè wezelrade i,
zo zLe je er is altiJd srat te-iloen,blj LenS. ÉéI bij twiJfelachtis"
even" naar LenS toe (te1: 661314) VIí J vertelle J e 'tlan lhoe .laat^ je wat- gaat
do e n.. MakkeliJker kan het.eqht niet. Blljf' irooÍt'zomaa!. weg. iVoor- a. s ::
zaterdag. hebben vre het volgenale s chaaluwpi oir amiàa vàóÈgesteld' -

i-È

1O:.oo u. . vLtesse" P.elf Ï.t D1 :.LFNS P-l oudelaan/.DeIft
" 10.00 u. Qulck D2

10.00 u. Qulck D3
.l 10.00.,u. ÈENS . D4 .tral.nen ,oP. Lens

10,:00 u... BTC E1

íENs D2 I Éàv',.Í,ohnan1n. " :':
LENs D3 -, -,r'. sav.r'ohmanln '

LENS E1 Eoutwtj k
LENS E2 e "' Savt' Lohmariln.!
LENs E3 '' ttöutwiik

F1 " Sav.Lohmànlir 4'r:'Í'

r j i:'. r.Jtr 'i rl o

il I ..00 u,,:';PTCl'p.4 : r ..r.,...-.,

9 .00 uur
uuJa, .

15 .uur,.
I ..1"5, uu r

10.. 1.5 uur
,;'8. 15".uur

9. 15 uur
.,. .10. 15 ,uu;-

l'' "g.30-

t..'. 'r

9.,00 u. 'Quic! E 1

9.00 u. Quick F2
10.00 u. BTC F2
t 1.i00 u. BTC F4
12.C0 ui' BTC.F5

- IENS
- LENS
- LENS

" -.- .LENS

,r,en §,. - r

P2 Houtwi j k
F3 EoutwL j k
.F4:r sqq.twl iJ<

4 . teqen zi ïóétlatten óp

i" ".1

--f1 ,15 uur
ír:r ir{-:..t;r :.-()ï

De Iaat
a1- verv

--'3uirre'
komen . v

!clan, Iek
rts heÈ
Laa t. zi

- Ste.kee' 
'e lke ke

'..rui-m-30
lloe mee

; itot ,a,. s
- kijken;
--moeten

WlIIem

ste 2x van'4 teg.en.4 Iiepen'tle:weI9ëí'-eri) ''puPiIlen die' er -waren nog:

"i."a'-aà-J".n.-öit'is 
nret'ae reaóér:.íg van het 4 "tegén 4. v,e -wlllen

;;6 ';- kans -gèy-e-n.-Pe hoPen,dat er a.s. zondag.ht"l Y:tl:^:Pelers
an !ens Dl, D2,.D3, ;;,"iïl"là-""-"s.-i" betloerlns is 

'lat'inliie:::ker zonder begeleiding gaan voetbàItèí''' voor deze. IeeftiJdgklasse'' '
imners opgezet .r, ,orà.i er eind meL rveer'kampioenschaPPgn gghoudqn'
àn a"t juirre.begrijpen r'rat we beàoelerilanders j's het': eght der'1aat-
r:ig"r."-=t, Natuu;1i j-k doen we het:'.óoli . met de minl-welpen ' Dit-r 9tr.tq
er-toch' aI goed. ÀIleen zijn er v,at -té ''ietnig joígensil We hebben' '
lrinl-r'Ip.i (rt t/rn F4). zeven joagèns-is dan Í'e1 wat erg yPinrg'
r J u I1t e.. Ë.pe I e"n des Èe snelleï' leren, jul1ie goed voet.ballen:' Dus:r '

. àonaaq. De oïders die komen ki jken. vragehr'wi1 'cim ,a1leep na-ar lle ;-E;; 
i='à.,.bedoè1tng dat de iongeni ' ri5utt kunnen spe-Ien'.-'.ze,lf 'rr' i

ze aIles rè9éten en aIIe uitprobere-n ' ttier Ie" en'ze'het nèes.te van'
Blom en paul v.d. steen lopen slecÉts'i,rat rond voor.t alsj-het 4oclig iÍs.

Sinterklaasfeest.
Helaas kan s in terk laa s drt
weI beloofd dat hlj iildien
komèn om vrat lekkers af te
we wachten maar af . ;..'t ; .
Jeu dlk o a1 ellle en .

iaart'rii;et.'bi j r,énsi langs ''komen.: si j''heef t
rnogeli jk één"rof' àeerdère "Piéten langs zal
g"i., ,oot aI onze sPelers YqL r,?.1s. "" :{Ï

of -'niet. ?? .. : ; ."-,. . ..' :., .. ...,i'..;.

af keuringsregeling' ingËvoerd.

ons .

Iaten
r.3.'Í: a 1'

: '.i : .;" I.:.,.r
_,t ,, ., ,:.í:i.:: i i
'*"i'"ià j'" a.r,
gewoon niet meer

1.t

Afgekeurd
heeft weer
gewend ben

een nLeuweDE
de

ÍlV B
ene komen ze weer met een

- 10

nieu$'e. !'l i j nenen

,,; l,

.I



tle moeite om het jullie uit
acirtig i;èei naar ,,IJdnS mogen

spreken af dat juilie bi1 '.wi jÍe 1- i.

kompeti tlevoetbal_ aloorgaat of dat
HeeI .simpel en qeen reden tot, : ,,geen ander nummer.

te Ieggen. t4ie

be'l len of het
we vriendscnapbeli jt<:'spelen of gaan trai'n-e.n.
misveistàhaen. B'eI déwoon 661374 en beslist
SDo rtkamp zeist..

'.' .r .', ii ,; \:. * , , ,... r-

Pas 16 JoneLrie heb'Fen zich
16 jÍIi 1988'. Toch riiógen al
31i7- 'tgg mee. zó'n zéstiq,j

aangemeta ,rrlot .tt", spàrtË.mp. in z.elst, van 11 t,/"m

Ie spelers dle geboren zijn tusserl 1-8-,"75 en,
eugdspelers van.. tens Dl t/n F4 valienl hierinl

De pïIjs f t4Or- voor een rr'eek vol sPort (voetbal op het veld en in de
zaal, zwemmen, bosspelen, vaardÍgheidsspelen etc.) slapen ln tenten en eten
Ln het klubgebouw van het KNVB sportcomplex in de bossen van zelst za\. - -
io"f,'tge.ii, bót"hrUtíng'zi- jn. zekei niet omCat eÍ.in'drie termiJnen betaald 

..

;;;trr;;à,ra -iriirt.tast aantrekkerijk arremaar dachten. wij.'Gaaine z".s.n. ''
;;Ë;;è;-;ï;."lt".à;ie.àand strookje' Areeven aan je.tflii"I olreider o? ''' .
r,ens. BiJ aanmelding diïect f 5Or- overnaken oP giro 33671f .t'n'v" Penning--'
meester LenS met vermelding Zeist. Vragen??? Bet PauI'v,d.§teen teI: 970154.'

MiJn.zoon
t'r i ïfi Í:t.. '. .'. . . .gaat meë'' nààr het sportkami: rln zel'st "

Naam:
1 ,|

)r

Bing o-avond, op. Len s

seefJ u'ook àr.bihgokaar tén in de voorverkoQP :gekoch.t?.? vele mens'en wel en

terecht . !, and 'ae' .ui ngO- avond op ,zdteÍdag 28 nov-enber in -ons klubgebouw zal
een gfoöi3 'succre s- worËldn. tlooie'.5>rijzen,.'zi jn er al"llin nen voor de lC rondes.
ook 1de sup6ïronde heeft een grandiose hoo-f alPri js. De loten voor de suP er-

voorrondes zÍjn voor f 10,- aan de bar te koop' U mag natuurlijk .rneerde re
boekl ed tcilién en u ihoef t geén Iid van LenS te,,zi' j n om dit te mogen doen.
Dus àI1è' oiiàeist vàir önza Lens je.ugdleden zi.Jn ook van harte - ive rËóó . ooË'de
séaiorèn 

-'en À'+ B-klassers zien. vrè graag bgmen ' Hoè meer, u + .e1èn des te mder'
vreu iAe.t erit iiiet":te vèróeten het gel-d wat- overbli j ft 1s bestemd voor dè

I eug clafdeling.'wat daëht'à hoeveel hei kost..om str ali s in de vrinter zale

ronde ztjn pas oP de avond zetf te kooP" De boekj us ,ic 10 loteri voor d-

een mooie prijs.
Haao se J eugds elekties..

i
e

n

af t e hdren'of omjsPelmàterlaal te kopen (§artborden r, s j oel-bakk en i tater-
voetbal etc.) om dan; nog )maar te z'./ijgen over-.de herfS t en kr oËris akt ivi te i -
ten op Lens, KorÈom boekJes kopen en bingo konen spelen' hl'e weet win J e'

a. 1.. íi -

ook''di seizoen' 1t'
se lJttieb I zo 'ipèeIt Arno de Jonq', keePer'r.van LenS c1' regelmatig met het
elf ta l' r'/n'13 ' j aàr . 

j.S às cha Glaudemans,, sPits van.LenS C1, doet hetzèlfde
maar dan in thet team t/n L4 j aar'.: [n de o.ude re Ieef ti jd sklasse hebben 1,1e

op het velrl qeen vertegenwoordigers rondlopen. WeI in de zàalselekÉie.
Daar zijn Patrick v.d,' zwan en FaysàI e 1 Haaldioul aktief. Pat"rick spee It
zelfs selectie r,redstrijden voor het Ned erlands j eugdzaalvoetbal .team.
In de Ieef ti jilskl'asÈe t/n L2 jaar"worde n dit seizoen veeIaI ondlerllnge
selectiewetlstrti'dén gespeeld. 'Zoln' 65 s pelers uit de regio. Den Haag zijn

éVeit oíze jeugd vreer qnkel . spelers voor de Ilaaqse jeugd-

hiervoor geselekÉeei'dj, Hierin zit.uen maar liefsr-, 6 Lensspelers uit ons D

,19ey Pronk 'en ledwin den Ee'i,jer. Een voorlopige selektie waaru it nog

zo'n'"5 0 spe Ie rs af'moàten'va1Ien. 'Reken dus,nog' maar nergens oP' H€ r blij fr.
natuutliJk leuk om ide hele .iprocedure nee te .maken. rSpelen onder een bepaal-
de tlïuk en met de'beteré spelers uit Den Haag. Je Ieert e r zonder meer vàn.
Jonqens"aIlemaaI veel succes toegewenst:;'Doe je u

een positieve manier.

1

r.hi. i

wo or
i"

il i| 'r,e ns op '

Èi 'i ,

11

iterste ,best en vertegen--'

;t



Traini.ngen.
ondanks.hg!.'f.
achteÍ clè'han
gaan. voor de
sport afgehuu
een alternati
aanbevolen. B

de j eugdÈrain
getraind. Nee
ningspak mee.

eit dat ,rre nog geen gymzaa.I aIs aItèrnatief voor slecht weer

à-n"[É"" willén-we aé- tr-aihinqen zoveer moi;elj'jk dogr latln;-r;;;à;; àr, arn"a"gavonh treuË'én we het verharde veld v,an Kwief
ril . voor de andere avonden en de $'oensdagrniddag "1"t"1 .'.t..nos
ef . AIs iemand via school een gymzaal kan huren ho--uden, t'e 'ons' : '

;i-aà" .r"n gzors+. Í,ukt het n.ret bi1 èen school dan heJcben',

;;=:;;";à;;e- arternatieven ach'ter'cle hand' Er. r.,ordt du; a1tÍJd;

i-;?à;a-r. voetbarschoenen ook'artijtl gvnschoenen en een tral- '
., ,

!.re.!
geen

nu

in-
en-

en dan

+

pit setzóLn "fffé"'we 
voor het eerst een echte wlnterstoP houden'

;;;g-;;; àonderdag 24 december t,/m zondag 3 Jariuari wordt.er 'qooÏ
íeró jeugagto.p gàttàincl of op het velcl gevoetbald ' -9'eI zijn er zo

*.t-riaiíiiertài:- in àe zaàt.l'teer niéuws hierover vorst'"

wlnterstop,

Tralning LENS E3.

Jerry Hoernig
vember Lens E3
LenS E3 oP dè
t/m 18. 15 uur .

Àllochtonen en

onder deze titel heeft het
tonen een bïo-chure uitgegev
(nlet-nealerlandse) mensen u

clie Ín Nederland wonen (Èur
heeft relatlef veel allocht
matie over de verschillende
ls dan ook zèker interessan
beldngrijkste onderdelen va
zuIIën zaterdag. a.s. vrorden

speIïe elkwis.

voe tb a Ibord bijna gereed.

alvast bij deze J

Í

en Màrttn Brooshooft gaan met ingang
trainen. we verwachten a.s. vrijdag

training. Verzame-IeI om 16'45 uur' De

De woe ns dagn l cltl ag tralning veivalt'
Sport.

van a.s. v.rijdag.
dus aIIe spelers
training .is van

2 0 nö-.
van
17.00

Iandelijk overlag sportkonsulenten voor aIloch-
en. Lllochtonen is een moej'll jk woord voor
it veïschillende etnische 'en kultuÏeIe groepen -

ken, Marokkanen, Suïinamers e'd') ' ook Lens-
onen Jeugdleden (ca. 30ts) ' De achtergroídinfor.- -

kutturen en de sPortbeleving van deze groepe.n.

t vdor onze jeugdleiders en, jeugdtrain-eTs ' D.q: 
".

À de broéhuïe'.hebben vre daar om gekop !eerd,,-e.n.
uitgereikt '-"...','

Br"n"è.r",ror.r.r, we z ate rclag bij
ILertj es uitreiken' waarnee zij
Toinogtoe heeft niemand zich opg
vorlg jaar we.xden.we in de final
i aar veïbeterd'moet kunnen worde
ia-I vrijdagavonden tn j anuari a'
4 man màedóen. snel dÉs aanmelde

ale'D-, c- en B-kIa"".t" u"t'ln"fafrigsfoiilu-, ;
zich kunnen opgeven voor d,e sPelregelkwis '
àg.r.tt. un aal-xàn niet tte be'loefins, 4tjn".
e 3e, een pri-ma resultaat, -dat echter .'lit
n. De voorÍondes.vinden plaats. oP. een: aan-.
s. Í.1e Í,rilIen weer graag met 3 ploegen va{t '
n B-, c- en D-klassers'II -- i . .t

. ... 
,f

Het voetbalbor.l .tat op de trainingsstrook bij het kleedg,ebouw staat opge-

steld is in .een .tweedà f ase van vàltoolng g"í'o"n ' JooP 'I{ei jneà heef t ' er '' '

in de Lefls-kleuren eàn pracntrge vakverdàIing op eq.ngebracht.. Elk vak. ver;.
tegenwoordigt een Uepaa-Id aantal punten' Dit Puntenaantal gaan we er bin-
nenkoÍt op aanbrengen. AIIe jeugclipelers kunnen dan onderling wedstrlJdjesr-
;;;;;;;; 

='"ni.t.r,". Í'tie haalt de meeste punten? JooP Eeijnen bedanken -we -

Ultslagen J eugd.

Devjo A1 - I,ENS Al : ' O-8
zuick À1 - LENS A2 1-1
Devjo 81 - LENS 81 2-2
ó"iÉr. "g 

" - LENs E2 " 3-8
èeen komSretitievoetbal: tlus vanaf 8'00
schapgeliJk voetbal en dat'Iukte aardl
nog lang niet aIIe jongens dÖor dat ze
l{iàt clenxen het zal wel afgekeurd zijn
alti.jcl vredstri jalen te regelen. Lukt di
ven hoorÈ er dus niet bij ook niet bii

È,-
gui.ck c1 r.-LENSCl -,,?-\.-
fiuick C3 . . .' - LENS c2 -, 9-,0 -

öeleritas 'ct. - r,eHs ot .0-'1o.,
spoorwijk Fl - LENS F comb. -4-L
-iror.t.iíop 

Eaan 'be11en voor vr i erid - ,,1

g zoals hierboven bliJkt'. Toch hebben
alti j.d even naar. LenS rnoeten bellen-
en we doen toch nlks. wij proberEn.'

t niet dan'gaan we trainen. Weqbl,lj-.
het s chaduwProgramma ' Tot zaterdag'

- 12 -
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17'52 .A. dd':tuyter;
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aE" BÀROPSTELLING .-B ,.'...;:. É

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

zaal', citerstraat 7 , 2ZA7 E^4 .P'i jsvri jk 
'

deI: "961646

:' - Hdrniàn en Ria 'z atè qalisfiórs'en
. ., inidf,agsIuíten . '

zoàdagÍoorqen'
-- , rn i dtlag .slultèn

MaiIeen, cor, Paula
"Lèo 'en NiesJ e

'Cor'eh Tinus . .

Analré',' Jósé, Gerard

en René

enÀnnie+2rlan 'van Íens " 8

ur,g rootà BIn o/ Dansant-fes!l n.x
o-ofdprij s een SEIARP COMPÀCTDISC X.

door Raallo Stadhoudet Th'otrr -.: x;

Bij vèrh1.n.Ëlering, contaci tpnemen-met' nené (teI: 455434) '

xixxi*xlxxxxxxxÏxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxixxxx xxxxxxxxxxxxxxxï:ï
* rr""o)rn*ènrt. zArERbÀc zB irovrltees
x "-"--'---"-'
i zaterdaq 28 -novëmbèr 'a. s ' aanvang 20 ' 00 'u
x op LenS m'et een 'gewe lclig: Prlj'ze'nPakket ' B

i s-rer,eg tèÏ waarde vàn- f, 499,-., gesPonsord
x sompleir 15, Den 'Haag'. zaal open 19'00 uu

xxxxxi)ix x xx x x x x x x xxxxxx x xxxxx x x x xlxxxxxxxx x
,..."'

.DE'TOEKOMST VAN DE EAAqSE (VO.ETBÀL:) SPqRT 
'

!4uziek Disco Z ar atir s'tra . x
x xxxxxx xx xx Íxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxx

I,let.- zeàr'íee1 interesse. volg ik'de tliskussi e in de LENS-revue 'én de dà9-;-'tu'r''
bal. Ons mgde-lid .Gerard van 'b lacléh'''ovér'de 'töékomst van -heg haagse voet

heij sein'he6fti2Ích nadrukkelijk .in''le disku ssl-e gestort. Het deed me ge-.'-

noegen, dat ene PoL.hët in ilg. LENsrevue. voo r dle kleine'klubs olnam J

Toch meen lÉ aat'tlè dlskussie op-het verkee rde spoor zit Ér wordt nieÈ "'

echt'' over cl ó toekönst nag edaahtr Natuurlijk moet de g emeente Í.tàt doen ' met

het ge9even , datí s-5rbrtvelden nie! (meer) ov.era I doe Imàtig worden"besPeeld "

her- aantal veIdsP ortbeoefenaren.: Bét gemeen-
aIs' sevoli vàn teruglooP van

tus sen tw,ee haakjes de Poiitieke dlskusslë in r de'
teI!jk rapPort '(i,r aarover'
gemeenteraad nog troet beg innen) bietlt geen enkele h,ooP op'eén"betere toe-
komst voor dle veldsPort. Met het slechts ingrijPen in hei'bestaah'van een

aantal klubs door àeze k Iirbs vla verolaatsing of fusi e op andere s Por t com-

plexen onaler te brengen, wordt voor de Iangere termlj n niets opgelost.
De paniekreaktie van ale (onze) Haagse voetbal Bond' vind ik" triest ' TriesÈ

omdat onze beste' haa§se voetbaldlenkers' nièt veïdeI zij n gekorneh dan 'een soort

paPag aa'ivorm van het"gemeentelijke rapport eh. trie st àndaC onze bond de be;-

d r'e r!b's,- wier belangen zi j wordt geacht te Èehàrtigen ' gewoon in' hun
ioile'kI

hehd laat s taan - De wanhoop bij die klubs ls dan o.ok beqrijPell' j k g.root.

De gvg en "Gerard van ' Rei j sen bll- j k.en zich n-eer te Ieggen blj hë t ve ronde r -
stelde' gegeven, '.dat.het'aanta.l (veId- ) sp.. r tb eo,e f enaren .in de 'tóekoms:t ve'r-

der'zal- terugloodn. Ík vind die hou{ing te ^Passl-e De 'toekomst biedt toe-

nàine van vri i'e tf J e en '-dus toenam e van mogelijkhe d.ï" tót aktieve sPorÈbe -
oef ening '

í ovdi' die . toekomstontr'rlkkeling wor dt doo i de"geneèriàe'en door' de

Èds' niets' gëzegil . -14l jn opvatttng is ook, dat het I emeente Ii j k' sPortbeleid
Itrede débet i§' aan dlè huidtge sltuatÍe il .49 " e Itlsport . ' Met ale beste'Èedoe-'
Iin0eh heeÍt de àemèente.,de ongeor ga.niqeerde. 9portbeoefening bevorderd ;

zond er' daarblj de georganiseerde Fl) ort te !9! ;ékken. 1k ge ef toe , dat' de.':'

s pbr tbbnden. hieroil'weinig aler!' hebhen gereagee
t het beleld hierop gepoogd af te stemmen'

r1.

heef
I

r.d. ÀIleen

I



tle! gevolq van het .!"r..rrt.1Í1k beleid.-is, da,t de ongeorganiseerde sÈort
ee gàotg-niseerde spört beconcurree-rt l-n olaats van versterk't'
De gemeente heeft ook de zaalsport jarenlàng-t::tk b:"::1:11 door het stich-
ten van zaalsportaccomodaties, Enerzijds r^rerd hiern'iee tegemoe tgékoDe n ' a an

de toegenoloen zaalsportbehoefte (en dat J-s prima) ' maar anderzljtls zijn die
zaalsportaccomodaties oo willekeurige Iokaties gesticht zonder rekening te
houden rDet de bestaande verdsportaccomodaties. rn plaats van het bevorderen
van onderllnge versterking van veld- en zaalsport èn doelmatlge benutting '

van de openbare ruilIte neért ait beleid geleià tot onalerllnge coniurréntíe -- 
"

tussen veld- en zaalsport. Hoe veld- en iaalsport elkaar kunnen versterken
wordt bewezen. in enkele buurgemeentFn. zoals it"t"tirr9"n (VEIJO), Ki'ihtsheul"' ,-

(Quintus) , poeldijk (vetbuich) , voolburg (Tonegido) en.'Rijswi jk (schaapweg) '
Indezevoorbee1denisnietaIIeensPrakevaníntenslevebenuttin?.Y1nd.,.
veld- en zaalsportruLmte, maar ook vàn doelmauige inzet van vrijwillig
sPortkadereniinancieeIdoelnatlgverenÍgings-s9ort-beheer.
In het begin van de jaren '?0 heeft een aànta1 haagse klubs de geEeente

gewezen oP de noodz.lk ,.n bunilelÍng van krachten in veltl- en zàalsport.'' '

ook I,ENS heeft dat (samen rIlet Kwiek SPort) gedaan' In die.tijd leefde deze

vlsie ook sterk bij het westerkwar€ier vaí Gerard. van Reijsen. De gemeente

1s hlerop helaas nlet Íngegaan, terwijl de haagse sPortbond'en en de Haagse

Raad voor sport en. n""in"tí" meer oog- reken te-hebben voor de korte. terPijn:1
kansen, dan voor dè sportbelangen ii de veidef,e toekomst'
In mijn ogen ls de uu-ndetingsgedachte ook vandaag nog gtidig' Het kbppelen

van zwak geachte voetbalk.Iubs ealr sterker geachtà zusterveÏeniqingen -" zö- '

aIs ook ale HvB ,oor. "i""i - is gqe,l ,ectrte àplosstng vooi de toekomst' laat
;;;.;-;";-.àn erkaar kopPeren van t\see zwakie "'k'ubs ' Pe v''eg;'' {ie Ggrard van

RèiJsen í,iJst, acht 1k iàrwerrrelijk; Niet l-"1 :P"t:k:u:I-!1.] elkaar wes-

Iokken; maar in overleg zoeken naar mogeliJkhéden tot samenl''erking'
n.t ""iaintussen,aui.aeiflt 

ziJn, ilat in miJn'visie het'zoeken naar samen-

werk!,ngsvetbanden lussen ultsluitend voetbalklubs te beperkt' is en niets
oplost. Eet, gaat ni.-i-uif""n maar om de toekomst 'van het haagse (veld-)--
voetbal-, maaÍ'-om tle.tóekomst van "d;" sgortbéoefening in het' algemeen'

De georganiseeïde sport rnag van de gemeeite een bródere toekomstvisle v-ér1 'l
i;";;;; 

-waarbij 
""ti.rr" 

,oidt "tgtgaan 
door wetke maatregeren - ook in ile

acc-obodatiesfeer-vqld-.enzaalsportkrachtigen.dóetmatigwoÏden-gestimu-!
Ieerd..,De,financiei.=iiaa.r"", aiè aà geneente beschlkbaar krilgt door het ..

vrljEaken van sPortvetden, dtè;en tngezel te wórdten'voor- versterking en

verbeterlng van een'aantal àtt''t'oot ,in aanmerking komende sportconPfexen'
zo kunnen sPorthalle; of sgortzalèn worden gebouwd op bestaande veldspor!-
complexen., .aie aaarioe ruiiie biedenl Tegelijk Èlient'de samenwerklng tussen
veLd- en. zaa'IsPortvereniglngen bevoxdeÏd Èe worden' zodat veld- en zaal-
sporè hand-f.nlhancl ;;;";;;;;-;""rt"'"i teqemoeÈ saan' De haasse sPortbonden 1

zouden zich over ""i- 
à"ig"fijk stimulerend sportbeleld ter bev"ordering van

Ële sportbeoefening gËzaré"fj'jL moèten beraden' teneinde daarover met dei ge-

,""rri. in iliskusste te gaan. , : . nrr.o Halleen, .-'
. -',:.., LENS-Iid. .-

BÍNGO Kom'vooràI'oP rljd. ar

z ateralag a
het prij ze
gepraat, U

gen aIs'u
vergeten e
Denkt u nu
f 2150'en
AIs u nA h
l.iert j es (

voor één o
voor ÈenmL
Dlt. doen r,,

spee Ister,s
ziet u je

.s. .gaat het Can Jcfri geUeirrèh. pe eerste echte 'LENS-bingo ' over
npatcti.et pratén \'I e hier-maai niet want daar raken we niet 'over uit-'
ieeft natuurlijk de mLeste:kahsf als u or: -tijd komt' dat .wLL zeg-

orn 20.00 uur kant-en-klaar zi't det de -oen in de' aanslag (dus +iet
;; ;;;t;.;-te ,,.ren).'.oe Èdítine is overigens al open om 19'00 uur'
-rr'"il i:. :.ó* weI om tiaLf elf ; 

.ik koop één bingoformulier. vogr
win even de coMPÀcT-nrsx-spÉr,en; want daar tÏaPpen 1', e. niet in.
alf tien binnenkomt en u Éeéft nogr.g.een Bingoboekje'met 10- formu-
a-i ró;:) gekàcht,.dan kunf u niet meesPeren door.'even snel nog

r toree gulàen.een formuliertié-'te kopen' À1leen a1s'u dan alsnog
nste f í0,- "én 

vol boekje koóPt, mag u na half tien-nog mee doen'

é-, "" zuIt.u begrÍjpen, om'de kansen 'van de oyerige spelers en
'(die we.l voor íeàr 9èId hebbei gekocht) niet te verklei.nen'" Zo' '

*o.i .ut" aIIes denkeí. ttu.t met de' "piofes.slon::", 
, :::i":s?tie '



die in hantlen Ís van carla, Rl-ek en Rla, kan het niet anders of' het.':t9: 
-

èen uitsteken,3e bingo waar gezelligheid troef is (ook aI wor'lt er niet ge-

klaverjast) en waar u met dË mooisie prijzen vandaan ko:!.?ttt' En vooral i

ook niet vergeten, dat u tot in 
'le 

klelnÉ uurtjes kunt hliJven dansen' o5r tle

oe volgËnàe sponsors -steunen de bingo' waarvan de o5rbrengst- bestemd is 'voor
à. J"róa"rae1ins. * ' 

"-i.'rrààr=terlj Rustenburg., o.ier ens e laan L25t
;: ;;à;t;;i"-Ë*."i"io', íLi*arst=aat r03t ' - ' 'r '|'

;: ;';.;;;;id,s zoererm."r, 'wink"lcentrum "stailshart" i ' i

4. BÍokker Loosduineni :

;: ;;;'r;-*ripboettek, !'taartensdijklaan 427 j

É.,Ë,iiË'ïj-;:-;;;à;;'1":", v." zóseelenraan ítq-316;
7. Groentehandel Het Karrewiel' AlmeIoPIein 70'
8. Unlocrn Darts' KIeine vloerdlaan 57, Naatdwijk; '

9. K.D. Poelaliik, Groente-ÍmPort,/exPort ' veilinqhal Noord i

ti

10. Inpoélïar, Iaoeyest.einlaan 478; :'--',.'.'l 'l " ..

12.Enke1e.l'st!}le'',gevers...''i,]',[.;.'','|i'

bEMoe j edern leme e ' '' I ::1 ' ., l',
- Het looPt als een treln 

'lie 
LenS bingo er ziJn inmldclels aI bij4a. ,100 

(:l)

- De opbréngst van :ile vqlgqnde, Lens bingo zal in' zijn 'Eeheel nqar de stic!-^;

t itn' ,àa"tr3nfl§: Gokslaqtriotf'ers gaal '
- ;;;"";;;r;;;;-;"" àe odo'tJes eaat 'le'laatÈte 

wekén weer- lets beter 'gat
. lk eraan denk..om ,.e9n boek óver f obieën td schri jven ' '' "'.- " i

- Lens 81 ls nu al 2 weken ongeslagen
- Na de overwinning "àn uigtróptn luttidug vàètt neng Gaber srJ zich'nlet

gé "groot".,brir tègen.F.c. Den Eaag te oefenen'
- ons advies (en aatj i""-à"-ii'i'il is om het eens tegen een 'i'Gt' 

-t"tt .t." n-:o,-

beren. : .,
r Ramon Hagennaats en' I'iarco Tljsen cle kLepers "t.l .11'en B2 mogen vair' u: 

-'-t-
i.ïiii;"í" reiarns (Ëà"i" ii-r.r"rrt mer onmiddelijke .lnsans ntèt..ï".t,,"1,1t.
wealsÈrijalen van Feyenoor'l kljken'

j De wed.strl jd van r,àr,i ona.r 'àe. 2Z- jaar.tegen ,Excersior randeli jk.À- j9us1'l

is' vé'Èplaatst naar.8 
'lecemll.ef 

' : - 
': -""' q

- opvallencle kritiek "fg"i"p"" 
r"eekein'le aan het adres van de redaktle van

iemand.i die het -bi-jz9.nder lrrirant "o"à àri etke w"ek da!-ie,"hét qletje.
uir her krantje r., 

j"ÏàË-;a"-iéi"- r',"na.r op de srond pletteÍde'l (''"') 
.

- "Gemidldelal tien rooie voor elke tralnet àit rfi r'ENs iondloopt' inaar eèn

paar nietje" ".niji.i 
er nl,et vanar te t<uir,.r"l voegdq nij er. nog aan tbe'

- Ben snuld"=" ta.oii"t.ii1 nosttnburg) doet de-:?am Ïan 1'1 zadr eer aan

na de menlscusopeiaÈ1e tlie hij vorige week i:eèft ondergaan'
Van harte beterschaP, Ben :

ÀUTOPUZZEIRIT AUTOPUZZELRIT ''
AUTOPUZZELRIT

In navolglng
ber weer een
+ 13.00 uur v
Ïtlttreia om I
als vorig jaa
Lensrevue in
bewij s voor d

ÀUTOPUiZELRIT

op heÈ succes van verleden ja
autoPuzzelrit geörganiseerd'
an start. Na een mitldag vol n
n ale Lenskantine een warme ha
r, og veel deelneners. Houdt
de gàten. OP tiJd lnschrijven
It evenement.

ar,' wordt er oP zondag. 27 
'lecém-De eerste deelnemers gaan om

et fiuzzelPlezier bestaat' -de Eloge -
p te versmaalen. l,ij tekènen, even-
i dr.to, de aankondigJ-ngen in cle

verzekerd u'dan van een start-

UTOPUZZEI,RÍTAUTOPUZ ZEI,RIT AUT OPU Z ZEÈRTT A AUTOPUZZEIRIT
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14.30
11 .30
11 .00
13.00
12 ,00
13.00
12 .00
11 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DeIfla 1

We s tI antlia 2

LENS 3

LENS 4
Kranenburg 4

LENS 6
HilheImus 6

LENS 8

' , -t Í.,_1. ,,!r.rr.,. .

I,ENS 1

LENS 2. | -

G,D.S. 2...Vl ",.Derfr2.. JJ.jl,,.
LENS 5
vredenburch .7..v2/3
LENS 7 .. ..
Schiplu'iden.3:12/3:

;J '1 ,. '. u,l .l ,.. -

.M.F. 'v. .Geenen -' ,

,v. ElJk I --1'

. E .' Jaggar '-
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. i de Jong
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r,9?e.,,
10 9,3" -. +

2q1,0-r;'
2914 ,
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2128 .
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' , 2150.r

9L247 4
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'II' 
I

1. 1', -x
À

ó -x

!ENS. I 2 man barPerPgllgel:

OD stellingen:
v

LENs 5 als bekend afschrlj ven bij t:l ' KouíJenhoven teI:

LENs 6 als bekenal afschrij ven bij G.DuiJvestein '=', lbi t '''o't-ggt'- t7 g ql

LENs 7 aIs bekend afschrlj ven bi j B.'RimDeIzwaan teI: 0t 7 42-7134"

I,ENS, 8, aIs bekend afschr,.j ven bij E.Erommelen teI ! 8679 34

-,.1:l
Terreinen.

teI: o 15-5.7 1404"
:- Mozartlaan, DeIf t- ', n,

co 1q en9reg r.raaraÍl jr ite I: 01740-21663p'-'
wes tlandia "de hoge bomen " teI:' 695964,,
DeI fla

x

Kranenbuï9 MdchieI Vr.l J.e nhoek laan ' tel: 86:6595 '.;.'
ÍIi the 1mu s 'Ílestvlietweg, .Leidschendam

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx {xÏiixxÍxxxxxxxxxxxxxx

B INGO/DÀNSANT " ZATERDÀG .28 NOVEI.lBEB

x ''z a ter-d ag .28 nPvember.a's. a aní ang""2 0 r.00 uur ,groots B ingo
.-:
dansant- f ès.t ix

X oP Lens met ee n 'geweIdig"DrljzenPa kket. goo f flprijs. een .SEAÀp colaPact- x

x DISC-§PELEE: tgr waarde :f61 f 499 t- t gesponsord doo r Radi o 'Stadhàudet ,'' " x

x sholtrs.omP I eÍ n:,-1 5 r. DeF' H+1g' 'Zaa]- oPe'í' 19.00;'uur. Mu zlek D isco ZaÍatustra ' X

xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;xxxx.x xxxxx xxxxxxxixxx x xxxi'(x

t
, jL

brl a I s ehele ''afkeuring en.
s c h aduwP rog r amma r ÀIIeen

LENS 3 westergark z oe te'rmee r o7.9.-,577 89.9
D.W.o. 3l

O utirí D.w.o. 4 ar-
2s469Q ., _ 1

t":? t::.

,I:

12.0C uÈr
LENS 412.O

11,,. 00 uÈr-$leste
12, OO'uui wË s te rkwartler - "LENS 5

14.00' uui weÀterkwai'Èl-er, 
, :i.: ':

Í,ENS 6

Pro(Iranna zoidag 6 cle c ern er 'í 9Èz .

ÍkwaÉtfer LENS.,,8 Màéni"itvrrjenhoerrn

b r,;I,l r ,rr

': i,r'. i
:!

14. OO uur vlos 1

11 .00 uur LENS 3

" 13,00 uur 'LENS
!4.0.0-uur D. H. C.. 6

O uur U. v. s. 2

LENS 1

IJENS 2

Delf ia 3,
I,ENS 5
ib. s. c. I

Rava. 2 - --.<.,
4.'. *

13.00 uur LENS. 6

12 ,00 uur .BiiswiJk -.4.

1 1 ..0 o uu r r.E-Ns 8'

TO oiaËrs;dei zoen 1987-1988;

IENS 7 '! r'

1,F

.1 i'

s"5),il.

W'as s e naar' 4 c;'"

(Len
(Í,enS 1)
(LenS 5-)

, (Lens 5)
(LenS 8)

24 doelPunten r. oissèIdorP
21 doelfuntèn l!.v'DeIden
15 doelPuntèh 'c. sPoeIstra "

15 doelPunten'H'.'Bertens
11 doelPunten À.KuljDers

4

I

lr

10.0

,iÍ
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Ltstaqen afqelopen weeku

À.D.S. 2 - r,EN
Oranje blauw 2 - LEN

5-7
9-2

11-12-1987.Programma 2A-L L - 1987

s5
s6
t/m

Donile rdag 26-77-7947,
20 .20
2t.oo
21.40
22 .20

uur
uur
uur
uur

LENS 2

LENS 5
LENS 3

LENS 6

- Esperanto 2

- Esperanto 3

--s.v.s,''lo/2
- À-rentsburg 2

- Kllkspaan 4

- JAC I

- LEI.IS 2

- LENS 3

Duinlaan
DulnIaan
DuinLaan
Dulnlaan

Scheldlsr:
scheialsr !

scheldsr:

LENS 2

LENS 5
I]ENS 3

vrtJ dag 27-77-1987.
19.40 uur tENS 4 S.v. P.T.!. 2 oranjePlein
Maanda 30-11-198?.

oranjeplein
oranJeplein

19.00 uur LENS 2

19.40 uur LENS 1

woensëlas 9* 12-1987 .

21.30 uur ornas 1

22.15 uur Ornas 2

vrlj daq 11- 12-1987 .

Houtrust
Houtrus t

veld 2

veld 2

19.00
20.30
20.30
20 .20

4 - I,ENS 4

- LENS 2

- I,ENS 6
. LENS, 5

uur
uur
uur
uur

Kogel shoe s
Dos'75/2
E,P.S.V. 3
Adto 6

HoutÍust Ve Id
Houtrust Ve lal
Houtrust Ve Id
Olypus Vooïweg Zoeterneer

1

1

2

107,

xxx x x xx xxxxxxxxxx xxxx x x x x:(xx x xx xxxxxxxxxxx xxx xx x x xxx xxx x x xx x xx x xxxx x xxxxxx x x
x

Binqo,/ Dansant-festljn x
een SHARP COMPACT.D rscn
o Stadhouder, ThoE- X

Disco zaratuslra. X

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x
x

À

q-TNGO/DÀNSANT ZATERDAG 28 NOVEMBER

zateratag 28 november a.s. aanvang 20'00 uur groots
op Lens met een gelreldig prljzenpakket' tloofdpriJs
sÉrr,Bn ter waarde van f 499,-, gesPonsord door Ba'Il
somplein 15, Den Haag. zaaL open 19'00 uur' MuziqlÍ--

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.D,S, 2'- LENS 5

LENS 5 nocht afgelopen vri jdlag in Houtrust meÈ 6 tnan aantreden tegen À'D'
Onclergetekende zat geblesseerd, maar toch "hevig" genletend vanaf dle kant
toe È; kljken. LENS 5 speeltle vooral verdedigenil een goede Partij voetbal
(meÈ 2OO* lnzet) t"g"r, è.n b6ter voetballende tegenstand.er. Door de tegen
stander te Iaten koIoen konden vla "gneIIe" counters ? doelpunten qescoord
vrorden. De tegenstander kÍ'rarn maar tot 5 doelpunten' Het was opvallend daÈ

desPelersvanI.ENS5demeestslmpelekansenomzeeDhielpen(opendoel
tuat iot gevolg had, dat de tloelPunten die werden gemaakt bíjna allemaal
beauty'=-r.r"rr. rk zag "en dat ls echt uniekl A?'l de Ruytef :? 2x scoren
mèt een schot van niei gerlnge afstand. John viéltens scoorde 3x, Ben v.d.
Nauland (onze n;.euwe aanwinst) 1x en onze keeper Peter Krol met een gewel
dllge lob (na dlrie poglngen :l). BiJ stoPte een strafscnop !ë en een-mÍnuu
Iaier zat hiJ een kI;in beetje verkeerd met zijn timÍng. À1, met' aL 2 p-er-

diende prrnt"r, en clle hebben vre hard nodig' AIs we elke keer met zoveel in
zet spelen r,rorden we mlsschlen toch nog kanpioen '

s. 2

3x)

t

Eet woord "sneIle" dlent niet aI te seÏIeus

Een

te worden genotnen.

"geblesseerde" medesPeler

P.S

6



Eeren aanvoerders
Op het
nr. de

'r -1. '
wedstrijdforinul
volgende numm.er

3e klasse C :

Res. 1e klasse
Res. 2e klasse
Res. 2e klasse
Re s. 3e klasse

di.élit' met ing a ng
orilen i ng evu Lcl .

hèt vakj e na klaÈde-van. heden "in. i,;:rer
sw
339

.rJr. rLENS 1

]JENS 2

LENS 3

TENS 4
I,ENS 5

D

D

D

':" 9,5 4
53
64
74

I
9
9

vli'Ir' u.'Íii e;_'scjèd
Bij voorbaaÈ.dàÍÍk

op ,Ietten ' dit'vooïkomt onnodige b.oetes.

:René_ Keus '

UitsIag schaduwwedstrild 21 november 1987.

z z z z z z z zz zzz z z z z zz z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z
z - an de z',M. taalaler 1Z IJangs cle sPorEen z
zzz z z s 2z zzzzz zzz zzzzz z zzzzzz zzzzzz z d z z z

KSD
KSD 2

Progranma
14
7'2
12
72

.30

.30

.30

.00

uur
uur
uur
uur

LENS
LENS 2

zaterd.aq

t-2
1-0

28 novenber 1987.

SemDer Àltius - LENS
ïii"ioijt'' 2' ',".-.r,ENS.r2 r

vit'èèse.óeIf t.''10:- LENs 3

v.v, Marine 4 - LENS 4

scheidsr. Leideí
f .Kessels, ,.

,-N,N. ,r
f.t.tt.

14.30
'l 2 .00

uur.

;.r.QQ0/90.!"i
o09 /048-''ot7/128'
o?3 / t63

Ligg ing.Terreinen-. r

Semper AI.tIus r,

Ri jswi.jrk,.;:..r n!
Vitesse DeIf t

.v. Marine. ,.t . :..
érzaó'óltij ae

LENS; 1 ; I

LENS, '2. . ,

rJ.r).uur LENS 3

LENS 4
1 1 . 15., uur,
10 .45 uur '

de Ërainer bekend cJenaakt. Afbed-
19 .00 uur ,bi j P. l'leef out teI.936337
kantoor 79L2\1.

B LÍtqO / Dansant-festijn
een 'SHARP COMPACT-DISC -
o Stadhouder, Thom-
Disco zaraÈustra.' '-
xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx

,/ ia

v^

"Boornpark" Jan Thijssenweg 3, Rijswijk'sportoàrk "p'iinLes rrene"; schàaÈweg',' RijswiJk. '

cèm., spoitgàrk aan de 'brisàerskaae li ng ang Midde lweg
oude hraalsdotperi.reg naaèt «so,;

:
n.

1l . 30 uur

De opstelling.vooï LENS'1'bn 2 r'rordt door
len voor deze'e1f td,l'len voor 'vrijdaqavond
kàntoor '420848. of bij J. Ham teI. 679687

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
x

x

BINGO/DÀNSÀNT .\ ZÀTERDAG 2I NOVEI.IBER

zaxetdag 28 november a.s. aanvàng 20-)00 uur groots
op Lens met een geweldig Prljzenpakket. Hoofdprijs
SpELER ter waarde van f 499,-, gesPonsord qooÏ Radi
somplei-n,. 15 t Den HEag.. zaat open 19 .00 uur.' M"2li.5

x x xxxxxxxxl!xvxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xI ï* 1*:*I
schaduwweds tr'i d

À

x
x

Nationale'NeËerlanden" :: : LENS 1

NationaI]e rNederlandeÍl .. r.'- I,ENS 2

verzamelenj,.I,ENS 1'13.-1 5 uur'en LENs
Bi j .aIgeheIe .afkeurini'.pàlnen om 12

uur
uur

2

00
11 :00
uur.

opstelrlqg lEN§ 1 P . Àx , .I . Kouwenhovèn ,' T". SPa , M . spa',
M. Osman,,. F..Klaassen, E. Uerghart,
N.N., N. N.

F.Mulder, M..ÀIt, '
J. Roossloot, h, S"anders ,

Afbe.llen voor LENS 3 vrijdaq-

R. Pllon. ,

Bíj afkeuring wordt
avond v'oor' 19.00 uur
Tïainen goensdags om

i ! !i.,,,

er getraind on 12.30 uur.
biJ A.spa teI. 291737.
2 1 . 00 uur . Afme lclen bl j

7



oDs tellinq LENS 4

Bij afkeuring woralt
avond voor 19.30 uu
Tralnen groe nsilag s o

R, PiIon, L.uanteI, M.Kouwenhoven' c'Li
"G,Kuiper, !I .Frts' s..YPInga, D'de Ruitèr

er getraind om 12.30 uui. Àfbellen voor
r bi j R. Pilon tel. 935888 ' .'-- j
m Zf .OO uur. ÀfEelden biJ R' Pllon.''

Pnan , .

' J'v:

, ,'' .. i.

D.v.Essen,
D . Bo s,man ,

D,v.issei:,
d.steé_r. -

LÉNS 4 tr r ldag-

woensdag avond 2 december 1987. 20.00 uur.

LENS 4 -E
opstelling:

cso 3 Mej. À' Prins'
R.Pilon, r,'.uàntàf '- H . Koilv'edhover ' c'LlPmani
M,Fris, S.YPinga, D. de Rulter, J'v'd'Stee'

G.l(ulPer,
,;R. Bat.e;- ; ,

Iadn,- J. Kouwenh.ven, N.N'
19.00 uur,verzamelen

Programma
; i-:..(

zaterdag 5 cle c embe r 1987 .

14.30
11 .00
14.30
12,45

- I,ENS
1935-
- LENS
- LENS

uur
uur
uur
uur

J J J.' J J J JCJJ JJ J J J J.] J J J J J J'] J
J van het Jeugdfront J
J '-" --- J
J.'.'JJiIJJJJiI;IJ JJ J JJJJJJJ JJJ :

ÀIgemeen kontaktPersoon: PauI
- ÍeI:

vcs
Sportver.
Ras 4
Ado 2

B-c

-N

N

. Rapp a

.Ítrteís ,'.i',... ::l OO9/048
ot7 / t26

'!lr'l ' : --O-23/161r-
LENS

3

4
,N.

.., ,. . -:,

v. d. Steen r cÈoblnstraat'103
g7Of54"(b.S.9. 97 757 4. PeÈer"

ríed s tr i I ilpï og r altrm a A-B-C- i unl'olien '

,.2557 SV Den Haag.
Perreyn) ,. ,.1

Pètè?- Pe'rr eY.n ) .. .'
d.agavond 19 i 00 u.
van ale j eugdkom--

tr !'a' "1 - { -;t ; i

Kontaktpersoon: Paul v'd' steen TeI' 970154 (b's'9'
'I .. 'f;

Afbellen voor de *.astr,ijaèn 'bij Paut. v'd' steen.voo
rn uiterste"'nood -nog :op, iaterdag'orget' op Lens blJ j'

;r";r; tàl.roorr, 66i31à. voor .avondweds tr i J.de n .te1.' .

977674

r virj
emànd
9701'54

ScheLdsr. Samenkomst Le nS
Zaterda 28-11-1987 veld

velo À1 .. V1
KMD A1, 

"..'v2RiJ swtjk B1 Vl
tedo 82 v3 -
LENS C1 ' Oude
EBS C4- V3-

333
364
339

;47 9
404
56s

t4.30
14. 00
1,2.00

"14.3dri.oo
12.00

-ÉENS 
À 1'

LENS À2
rrENS B 1

LENS B2
$l I ppo Ide r
LENS C2

12.30
13.15
11 :15
14.00
10 .45
11 .30

u.
u,

,u.
u,
u.
u,

E.v.GaaIen-140-
.,.,

r x.verzaal-505-
r -' AjChartté-309: '-,
tnloetft J. cornet-95"- )) - :

u
u
u
u

'u
u

,Bi iàíÀ"rt da";i.'
opstellingen aIs bekend
2ie -aïgemene . J eugdkoPy
zlé s chailuwProgr amma hi

tenzij de tiaiirer anders vermeld'
achterin , deze, Len s revu e . 

.eronder.

chaduwDroqramma À-B-C- uniordí"'s

öok: afgelbPen z ate rdèg
Door de enorme hoevee th
velden van D!{o, Í'liPPold
wLj. LenS i!. A2, B1 e r.I

Cl en c2 speelden toch
A-r.s a. s . zaterdag het k
nieuw het onderstaande
juIlie naar l,ens b e 1Ien
wordt. I.s ook het 6cha'l

14.30 u. DwO À-reg.
72.45 r:. DWO A1
13.00 u. wiPPolder B1 '
13. OO u. ÍIigPoIder B2
11.15 u, vitesse Delft
11.15 u. "

ir..,,tiriq van het kompe tit i eprogràmma '
,rr.i uénba"n'wàs gekomen óaien':óok dè

Delft afgekeurd. Ntet zo gek dachten
i uanwerig) ziJn gaan trainen '- rJer-rs '

tas. z onclei succes ouerigens
amma weer ls afgekeurd hebben we op-
ma valtgesteld. , vanaf 9.00 uur kunnen
rrj twijretachtig'weer' wat er'Ee'laan

rgekeurd dan wordt. er getralnd'. . .r --
, -!

Sp.park'jwesÈ r'.- 3''00 uur
'ri, 11 . 15 uur

o.ud'elaan .DeIf t -- ..i 11'1: uur
.r'. -: 

:r 11.45 uur
.: : 10.'00. uur

'1O.OO'uur

eeIt.
eiil
er e

B2
nog'
ompe
s cha

( te
uwgf

.:
"tl

. .t'
alg ehe Ie.. a
water wat
n Vitesse
,(voo r zove
bij celeri
tltieProgr
duvrp rog r aD
I: 661314)
ogïaóÈa; af
Í,ETI S A1 .
LENS A2
I.ENS 8.1

LENS B'2 .I:
LENS c 1 ;.
LENS C2

B

I



luitc-nLandse reis.
)e reis naar Frankfurt gaat'iriét door t
len alteÍnatief begin juni. Meer nieuws

,ledstrijalp rogïa:nllla D-E-I'-junioren.
<otntàïàp.r ='àon 

,ï iaul v.d:'. steen teI; 970154 (b' q'g' 977674

v.m. I examens'. : Gezocht wordt naar
volgt. . .t

Peter PerreYn )

\fbellen voor de wedstrijden bij PauI v'd' 'steen voor vrijdagavond l9'00 u'
Id uiterste .nood nog gP. zaterdagmorgen op LentS !i] l:*u"d van de' Jeàg'lkom-
,i""i"t"r:..661314.voàravàndwèd.strijdenteI.970154'

Samenkomst L'enS
zaterclac, ' iB- r 7'- 79a7 veld

5?.8 '1.1..00'lu. nVv D1 '" ':"

83à 1o,rs o: oriveó D2

873 11.15 u. LYïa D6
(vr) 10.30. u,. LENS D4

905 10.00 u.-'rENs.El , _,
923 'L!.00 ri. r LENS ,E2 ,
973 9.00 u. GravenzanÈe
lOOl 10.00 u. LENS Fl
1050 11.00 u' LENS F2
IOB2 12.00 u. LENS F3
(vr) 12.00 u. LENS E4

I,ENS 'D 1 Eoogenhoucklaan
LENS Dà ' Pijnackér '
LENS D3 De Lier
s.v '35 D2 V1
risc r t v2
Concordia E1 V2
LENS E3 Gravénzande r

DSVP Fl V2
BI. zwart FZ v2 '
DSO E6 Y2 ', '--:'
BTC F5 V2

10 ' 00 uur
.' . 9.tS.uur.,' 10.00 uur"

'.' "' 10 .00 uur' ' 9,3b uur'' t o i: o 
"rr" r

, ' 9.00.uur',.9.30uur'
''. r0.:p."nr,
, 11 .30 uur' ' 1 1'.'3 o uot:

E4-

zondag 29-lL'-LgA7.- (voorwedstrijdl DeIfia 1 - LENS 1)

(,vr j r3.45 u. Derfia
(ïr) 13.45 u. .Delf ia
B1j zonderheden.

11 l' lBtls 12
sz jrr,eus r":

'' :be.l f t ,

- Dèlft '

,'t

t

t'

er v

.1 2 .45 uur
12.45 uur

- oDstell,ingen als bekend'
- zie algenene j.eugdkoPy achterin deze
- zíe" schaduwprograqrnia. hi.eronder '
- geen training ',ooI ,qE, i-selecti6iop

LenSrevue

alonderalag. 26 novenber'

Op stelllngen LenS E!. E.2, F3 en F4.

LENS F1 Erdem Akaï, Jlmmy Blom' Jeroen Buis, vlncent 
'le 

GrooÈ' Àndy

Heuvelr Robert v'd- Post, Àkif Sen'
LENS F2 : Àbdul Àkhabi, Nawll '.qÉkabi, s anale r Bultenhek.? f r3.ns. Kampfr?.?!,-,,.

Raymond Kxens , !aY t'larten, Cor de RooY' Dennis v'd' Steen.

LENS E3 Arno BIom, !'lartin v ' d. Donck, I[ichael Dljkgraaf , Jef f rey Hop,

Eric Moli ÀrnoId oostervee r, Eveït Molsheimer '
LENS F4 KdÍo è t BouaIi, Kha.lid"BouaIi, Daniel de Haas ' M ischa Eage r iack i e

de Jong,'r AnieI Ramhlet, soen íe1 Ramhiét 
".Raymond 

Siiike '
chaduwniog ràmma D-E-F 7 unioren.

ÀfgeLoPen z ate rdag \{eer een
'àlgeheie'af keuring.: De kompetitle glng dus nie

Í-I

teli jk) . en v-i-tesse Del ft niet besP-eelbaar. Dan ls er. ook biJna nergPns e

voe tba 1I en .- Voor de qu ldeltjkhètd :nog even d it-. "ÀIs een bepaald PeÍicen tage

van de ve lalen afgekeurd is dan wo rdt het he-Ie konpetl'ti eprogramnla g es chr a$

De velden die alan tàcir doea zijn, mo{èn besPeeId'worden voor -vr l end s chappe-

door. Dooï de, ve Ie r.eg enbuien "l,raren zelfs de ve

bellen en dan naar LenS komen

DEIft Dl - LENS D1

lden.va! Btcr Quick edeËt

Iijke wedstrijden. Dlt is dan het'schaduv'Programma vr a! we hierond ermel

den. Bij twij felachtig weer is het dus noodzaak om 's morgens even naar

Lens te bèIlen ryat er doofgaat (ÈeI z 667314)
Dus.. eerst even

Is ook het,rschaquwProgramm à afgekeurd dan gaan' we trainen.

vitesse
Quick D2

Quick D3
LENS D4
BTC E1
LENS E2

trainen

I,ENS D 2

LENS D3
voetba 11e n
LENS E1

voetballen

o
"'9

. _9-
.9
i9

Y

of

oudeLaan DeIf t
savorn , Lohu . In .

op LenS

saEenkoE st. LenS
.00"
.00
.,0 0
.09,
.15
. 0.0,

uu.r.
uur
uur
uu r..
uux
uur

10.00
10.00
10.00
9.30

10. 00
9.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur trainen of

9

op Len S

.:: í



11 .00
9.30

10.00
11 .00

uur
uur
uur
uur
uur

BI}IGO/DÀN§ANT,.

zaterdag 28 novembe
óp Lens. met een ge\",
sPELER ter waarde v
somplein 15, Den Ha
xxxxxÍxxxxxxxxxxxxx

Z ATE IIDAG 28 
-iIOVEMBER

r a.s. aaivang 20.00 uur
eldig prtj zenpak\et ' - Hoof
'àn f 499, -; gesPonsord do
ag. Zaal oPeh 19.00 uur.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Iloutwijk
of, voetballen oP Lens

t., Houtw i j k
Houtwi j k
HoutwiJk'.'..1 '

gïoots-
dpriJ s
o.r..Radi
uuziek

Bingo/Dansan t-festijnl
een SHARP CO}{PÀCT - DISC-
o Stadhoutter, Thom:"
,l;"i-àài..o=.t.. :

BTC E4
LENS F1
BTC F2
BRC F4
BTC F'5

- LENS E3j 'trainen
- LENS F2
- I,ETIS F3
- LENS F4

10.15
9.00
9.15

10.15
11.15

u9r
uur
uur
uur
uur

12 .00
xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x x x x x x x x ix x x x xx x x x xx x x xxx x xxx x xx x xxx xx x xxxx xx xx xxxxxxx

x

oe spàtérs van Lens Fl,F2'F3 en F4 trainen in het'
uur'.-ptt omdat de trainers wat moeite 'hebben i'v'
14.00 uur te beginnen. we vragen de ouèers on oP

ook orn 14.30 uur met de training kunnen starten '
trainingsÈak aan bij dit koudere weer en laat ze

meenemen naast hun voetbalschoenen '

t{oénsdaqmialda k lub .

Training Lens E3.

Jerry Hoernig en Martin
tïainen. "Aanvang 17.00
atlemàdl' oP de t.r a in ing
Kom oP tijd zodat er om

nÍet aIIeen staan.

Bingo--avond.
Einde IiJ k is het'
in het klubgebouw
verkoop zí)n a! z
op 'de avond -zelfi'
Er woïale n 10 ïond
boekj es. en/óf tot
Verder verklaPpen
De blngo àuurt'ào
kleine,uurtj'es; D

en andere belangs

voetbalbord..

Ultsfag en Jeugd.

celerita,s B1
Celeritas C1
zulck E2
urcK t 1

ÍÍÍïÍíxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xx
l

vervolg van 14.30 it/m 15'45
m. werk en school om oP "

tiial te komen zodat we dan
Geef de kindéren oók een
ook altij d gYmschoenen. ;

llaag se ,f eugd.
'Een foutje in de koPY
slechts 2 namen werdeh
namen van de overige 4

en BarrY Olsthoorn. zo

Training D-selektie.
op donderilà? 26-f L'- ']SA7 

-'is. er. geen training 'oot. 
cle D-selektie '

JeugdkoDy- algemeen.

srtts;oott graan ju.Llie voortaan oP Ële vÏijdagavond,
ort. eina. +-18.f5 uur. we verwachten jullie dan ook

. Neem al.tiíd ook een trainihgspak en gymschoenen mee'

17,00 uur b.gonn.r, kan- worden' Laat JerÏy en Martin"

van vorige week. zes D-spelers zijn 9ese1écceèrd'
§epubliceerd: Ere wie'eie toekomt"dus-nu vo.fgen" de

t.w.: Hans Verhey, Michel Izendoórn' Rober€ Pronk ' '

00 uur begint
In de voor- '-

iet?? Geen nood
Ioten kost'í10-,-
ag ri meerdere
niet mis.' .'

I een pen mee.
den tot ln de
d J eugd le de n

' ', 
:

daí.zover. -4..s. zaterd.4 28 t'ot"mber om 20'
van f,ens de grandiose Bingo-Dansant-avond '

eer veel kaarten verkocht' Heeft u'ze nog n

iii;, "" ook nog te kooP. 'Een boekje ':!.10
e"s en één s.uperr.oncle gespeeld ' Natuurli jk m

én óp de'rrotd' erbij kopen' De prijzen zijn
'' vie niets; Kom zeI.f,' maar ' meedoen en neem we

t-+ 23.30 uur daarna kan er nog'gedanst wor
,s-n-'ui|B-klassers-, senioÏen, ouders van d

telledden: tot zaÈefdag llll .

Joop He i J ;à-n was 'zo eèr 1i j k
geschilalerd had. ook Lou de
gaan.zlj ook de .nummers eroP
Àlvast bedankt.

om . toe te geve,n dat
Boer heeft de kwast
schilderen.

trij'niet aireen
Iaten waPPeÍen.

het bord
Gez amenli j k

LENS C1 ".-,.
LENS C2
IENS E2 .i-

LENS. P-corub.

, 72-7
1-a

,,,8-6
4-7

10



WEEKBIAD VAN DE
"6tste 

J aargang

- *. DT' I,ENSREVUE
VOETBÀLVEREN I G TNG LENS (TENIG IT'J,I SNEIJ)

nuumer .. 19, 3 december 1987 .

1005?9, spinozastraat .44, 2515. LT
251173, J. olierookstraat 46, 2645

o ooo oooo oooo oo oo o o oq
rto
; oFrrcrEEL .-"ó
ooooooó oo 9o o o oo oo o o o

J

r

In Ballota
2427
2 428

é. -. 1i.

A.. oàcèrik, Ejun;
D.. tl€ Kok, cJun,
tel:01749-44690.

Den Haag,
vN Poelali jk,'

r,{i i z iq ing ltdmaatschaD.
0683 '.t,À. _Ja4sen. seza/zaal
2334 R.A.. versteeg sezo

opzeggingen .

vrordt
woralt

NS.
NS.

2269 'í c
2166 i'P :'!

il'- . ..

Boete i..,

'Stigtèt ''
'v.,d. rZaIm ', 'i ,

Fjun.
E I Un.

1e boeking f 25,-
2e boeking f 25,-
strafzaken f 35,-

Blekman
. Gabe I
v. d. !"!euIen

RegistraÈibkostén
Reoistiatlekosten -

Àdmini stratÍekós ten
'I 1" '

P
E
M

I{

Betallng vóór 15-12-'A7 door overmaking
rekeningnr.. .f 29,924229 Rabóbank Den Haag,
vermelding :'9oete": .

I

De: nottleÏr' van cle vorrge
Het Bestuur

de jaarverslagen over:, net .iot'ise
begtuurskatrer. r.

Het Bestuur

oD girorekenlngnr.
tnv. V. V. LENS: te

336777 of bank-'
Monster onde r

s<iizoen' zÍ.j'ii' aleie'week te
jaarvergadering en
verkriJgen in cle

BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBB

BÀROPSTELTING
B

B B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

zaterddgoGhtend: Herman + huIP
: -' - middag . :., Heinz,-iGerard en

Sluilen " : P.ené en Marian.
Aníie , llans, Sinterklaas ' zwarte, piet - '.,-

(kuddeleiders )

i r'i Í'
ondlagochte4cl.,

n idd aq

lui.ten

Tinus. en. Cor,
Ànj a, René K,
LENS 8. + een
Ieren.
Àn' en'Charles

I

I

l

i

l

Sfnteiklaas, zvrarte Piet + aanvulling 2 man
kudde barpersoneel voor de bedlienl.ng varr.de)l

Om niet te
I

bellen: René v.d. Steen tel. 455434.

KI,AVERJASSEN KLAVERJASSEN KLAVERJASSEN KI,AVE R,'AS S EN

vrijdag 18 december a. s. rim. 20.30.uur de tweede ronde van de
drive. -qIs.u voxlge keer. geweesÈ bent èri u komt ook vriJ'lEig;

LENS -k l ave r j as-
dan hoeft u '

niets te cloen. glij rekenen gewoon oP uw komst
lÍocht u.verhinaleral zljn of u bent vorige keer niet §er+eest maar u wilt
nog inschrijven belt u dan even één van de volgende numners '
André CËrÍst 66ó204, Marcel .fansen .212288, HiIIem Kouwenhoven 912474.

KLÀVER.TÀS SEN KLÀVE RJÀS SE N

1

KLAVERJASSEN

aIs-

KLÀVERJÀSSEN



AUTOPUZ ZEI,RIT AUTOPUZZELRIT ÀUTOPUZZEIJRIT. . ÀUTOPUZZELNIT

De fameuze autoluzzelrit vrorilt dit Jaar oo zondag 27 december gehouden..,^',.
om 13.00 uur vertrekt de eerste deelneloer om een mlddag puzzelplezier te
beleven. Na deze mlcldag is er voor alle deelnemers de gelegenheial tot -het '
nuttigen van een warme hap. U kunt vanaf nu lnschrijven bÍj An Bergenhene- "

gorr.r, (660658), chaïIes Borttewljk 12397?f ) en Frani v.d. Berg (2979781-:
De deelname kosten bedragen f 10,- per auto, f 7r5O peï Persoon" en f.5;+ 1:
per klnd t/n 12 Jaar. Ireze kosten. zijn incluslef tle.waïne hap.'Pe l.nschrljl
ving sluit op vïÍjdag I8 decémber! Het.iF"echter aan'te raeen'on zo snel
mogeltJk in te schrijven, oDdat er een ma.i.rum aan hèt aantal deelnemende
autots 1s gesteld.

AUTOPUZ ZEIJRIT ÀUTOPUZZELRTT AUTOPUZZELRTT AUTOPUZZELRIT

LENS op weg naar het herfstkampioenschap' l? l?
LENS HEEFT ZI.IN GELIJKE GEVONDEN :: De tltanenstrij(l tussen de. nummers llen
2 elndlgde in een 1-1 gelijkspeL, een resultaat waaÍ"heide ploegen vrede
mee zuIIen hebben. DeIfia bleek volledig aan de ver.wachtlngen ?e. voldoen. t

Een Jonger technlsch goetle ploeg die, vrat speloPvattlng betreft, met I,ENS-
. ,l .i

;:'3:l:i:""1ï?.'Ï13"ï;or LENS. De vèrschurvlneen binnen her.ream,doo;. de
blessures van Leo van Rijn- (enkeI) 'én Ronald Bogisch -(Iies, h!J za;l vraar-. '
schijnlijk toÈ de trintersLoÉ íiet meer in aàktie komen) i gingen .ook, zondag
vreer nlet ten koste.. van het.spel. l4et René van BeDDeI en Rlchard v-
i"-à.-i.=ii,;p;;ià; r,Br.rs nuui"eieen sperleÈjè en iette Delria vàst'
helft. Èr kwamen ook een aantal gobde aloelkansen o.a. voor Patrick'
Zlran en Theo Dikstra. Delfla mocht echt van geluk spreken' dlat het m

korl gaan rusÈen. De tweede helft was nog geen mlnuut oud toen .LENS
ofeíbrak', Marco Van Delden gooide er eenipaar Iichaams'schiJnbewegln
zodat de halve DeIfia-achterhoede 1ag. te s.partelen. Het: was,daarna '
kunstje om zljn 22e seLzoentreffer blnnen te schieten'
Delfia kon toen niet anders dan alles op de aanval goolen en LENS lÍet zich
vanaf dat monent volledig oversDelen. De organj.satie was voltètlig ioek, 'r' 

Í
aan uitverdetllgen kwan men nauvreliJks meer toe en het wachten was oP het-
moment dat De1fla hier gebruik van zou gaan maken. Dat moment kwaE,na twin-
tlg minuten 1n de Èweede helft. BiJ een verre inworp tastte cle verclecliglng
mLs en bracht een DeIf ia-sl'reler vrij voor het doel..Met een dlroge knal kwam
cle .1-1 op 'h'dÈ i'scórebord. Na de g'eliJkmakelbleef het ,sPannenal omdat blede
ptoegen, weliswaar waÈ voorzichtiger ' toch.nog oP dei volle winst wi-lde spel
Ien, zowel Detfia a1s LENS (Richard v.d. Hoek) haclclen nog kans on,als win- -

n-aar .uit de bus te komen maar, zoals .gezegd, beide._ploegen zullen niet on-

Door de knappe lrinst van VELO uit bij wippóIde, voelt LENS nu de hete adem
van én Delfia én VELO in de nek. zonclag gean we aI.Íiet'de returns beginnen.
om twee uur staat de dlerby vlos-LENS op het pïograDma.'

d. Boek
oÈ ,èigen
í.4.', :.

e't '0-0 :r
de scgre
gen uit ,r

een; koud.

lr
Ops teII i:qq LENS
doel -.-,.
achter

: Martin v. d. Lans
:. Purcey Blekman,
--rne I

,: ' J.an Buitelaar,
.;- Robert .Penning
derde klasse B.

Arno Overgaauw, Martin Leyendekker én "Reàé' v . Èem-

Hoek.
Ín idden ,

voor ., r

Ultslagen

thËo' oikstra,l .patrick' .r. d.' zr"r,.
s, !4arcó.van D'eIde4 en,.Rictiard v..dI.

Postduiven
Wlppolder,

Scheveningen
VEÍ.O
GDS

H.v.Holland
RKDEO
Delfia , '

D9tO

Ol,iíeo
LEN§ ' ,.v ros

1 :.1
1-3
z-2

2

,;' i-z
. 1-1 '

' 1-1 .

.; . :i.: !



UI,IICOP,N UI\TCORN UN I CORN U}I I CORN UNICORN UNICORN

André spa, leialer van zaterdag
UNICORN-LENS voeÈbaIler van het

3, qaf aigeiopen-'zonaai 'aé rpuriten vóor' dé
seizoen trof ee.

uNrcoRN, r UN I CORN U}I I CORN UNICORN UNICORN UNICORN,.-

Àf9e.lopen:.Vïi jclagavond...!raren .op belde;Nederlinalse,teLevislenetten .LbtS;ers -
te bewonderen.
op Ned,. 1, stondt dé.-praatgrage. paul schu.Lten,. in tle ploeg" van de tamril'e ci- -
tioeni in'de. ha.lve f ina,le va9 hPt. stomme.speltetje "ttÍr!s".' Met suqcesÍ r.-'.
víist paul o.a. ,,!tet Wisselkind" uit te beelalen. hiet zo heèI moetlij16-,.
gezien ide:9os'itie. van Mlchat. A. s. Vri jdag, aIIenaaI y'oor" de buis,, - vJ.a-4t.' dan
iirrOt a. giote finaLe plaats en paul heeft ons beloofd het u i.tg ebr.ir9.,,oyèt
LENS te 'zullen' hebb.en. .,Eén IeÈtergreep en .het",kIinkt al,s wens ' Moet.r t.?9h
te doen -zi:jn.':'.,. ,'r In',1èder g.eval,veeI :§.uc-c€s PauI namens heel 

-L-,ENs 
mf,,e,!. jje

citroen pIoeg.:':oP':hèt andere nè.t 'was Gérar.{ oostrom uiÈ-gebreid aan-}.9!;- i
woord in een uitzending van de 'lNationaIe, -Id.-eeënbus", als. clirekÈeur.,],an .het
ok,trbö Íburo.,.i En.,rof heL..niet. 9enoeg...was zo, ,w9rd..er afge.I_op.en- Zondag ,199 e-."
j-ntervieuv, ultgezonden op radio Ídest met .Mqr.co van .DeIde,n.. 14arco liet- er 

,,

ttrdèhs' rttlti"gès-orek geen ,ttrj- jf eL aa.n. bestaan, dat he.t zi j,n" 'bedoell:ng- is '' ' 
.

keepers nachtmerrles Èe bezoïgenr en ook dui§g.Iijk van pian. 1s er- nób ae

nodige, in'.i.l: schoppen. HÍJ zaI daar dq gestaag groelende ,I'ENS-aanhanq -e.en, I

grooi plezler mee doen en zeker het legloen achter de goal' -Tegen-D.eI.f ira

itonaen ltefst 102 supporters hijgend achteï het vijandelijke tloel; En e;,
kan noo meer bi.i : Schroon niet en sluitiir ài"."" f;ij dle'vrienden'van:'Van-'D.eIi .

65n':;6'i6si oVèriqe. tien natuurli jk. I Dlep .in .de 2-e,.heIf ! kw.am. -uit .dié.,.hgek:,,,'
de 

r'opniër,klnsi' i ,li' rie , hé,;. zi jn, JutI'ie' er, eindeli jk qPer' eens ?," Het 1s .tEhe-r
neiiUrïooi dà sf tfer.'-en.d. .drang.van heel, {.EI{S.1 De enlge échte 'Blngo, kal..pa.s I
over, enkete -maanden vallen. Tot di-e'ti jd ,moeten: eï nog vele lastige kIiPPe-n'
omzelld jworden. ,Àr..s.. Zonclag cle alerby tegen,VIOS, Juist onze buren zlJn.eE .' .

f eL.,op. gebr.and."de . smadeli jke ,5-:1 nederlaag (weet u hët nog,, 6x "van Delden) , te
corrl,ger'en.. !,!eÈ' u1,, steun gairn we dat vQqr-Fo!tr.e-n.. voorlopig zi j,n' wi-J de offi:"'
cieuzel:h'erf.stkampioen:. DeeI .twee kan begi-nnen I i i i :" - í:-.' ; :.,',i, -l .li,'-.. -t,.r -.'\.\. .,; ','r ,: ' ', Frans vaa D{ jkl ' --, . -

Zlet u het ook 2o..... ! ! !

1,

bEuoe j ebelriiemee:r
Realakt ónère r'eé.irÉàt.r,, gespeeld (nou, "eigenlijk naar 1) , 'vièr :'ftun -
te,n ,. ,. z

- LEDrS';4
EcSo "j

- Àl wek
dit tr

e,v

.,1

en
terdag)
voor én acht' .:spee.Lo er'ein; woeri s dag ' een

en werd er door het
effen gekweekt.

oefenwëdstrfjd tégeí.,-:'
t.-t.

drle
tëgen.
e'giót

clubbIà'd van' ECSo een cíiimnigd stetrming Ïond

- zeker jaloers op aie' mooi getallleerde shirtjes van LENS 4'
- Dennis sandeïs (zateralag) is vorige week woensdag zijn "Krol"-voetb1l,!,a?

r,let tralningsspulten kwijtgeraakt. AIs u 1n het bezit bent van een vreeE-
de tas neeÍnt u dan even kontakt op met Dennis. Te 1e f oónn r:'-'l665'4.5. ,í:!:'-. j'., ...''.
- vaddrliJ;[ boog Richard v:'d. Éloek sr''.zich over kleine-.Laura v'd': s,teen -'

en'vroeg: r! 
^ch, 

mag lk" 'n haPj.e vanÍrje trekdrop?" : ' ' r,j1

- vrieÈderiike-,ldura Àracht spontaan haar:hand naar.:'zi'J:i mond '' víaar'op-.Ri-;t'.
L:'ichàrd, grelIg'toehapte. : 'j.- r -. : Jlil
- 't,was:aI.leen Jammàr, daÈ,.,Laura l.ets .te.-.sneI 'terugtrokir !{ant biJna,h49. -r '

Richard naàr.z'n'hapPertsjes. moeten gaan.IoPen- zoeken' I "' - : r")rr,
-'ttet enthousl.asme voör LENS 1 beqlnt ongekende vormen aan, te neP:l. ..- ,i.. -.
- Mensen'.,Ilggen er tegenwoordig al nachten van wakker.hoe "ze bij de.Y1!"wqq;

. strijden'moeten komen.. " ;,r-f -Í:-,.! -,.r.'.
- zondagochÈend- weÈd'het volgende gedi-clit"9P de deur'-van de LENS-kantine . ''

aangetroffenr' 1l "{,' , '.,-. '..'' : .: ':

" In,tlé'dagen vaó'Sint .en Piet,
Ga Je ri'Jmen zoals'je ziet" : : ' ,

3



oolt lk heb. een. -wens ,. :. ' ...--".i-.-.
.-.rar:t ik ga gr?.a9.. r.aar LENS.
wie o wie brengt roi j- naar..DeIf ia toe, à-...-
U kri jgt .de overwinnlng, en -,nlet de roe".. . r. . , ...: ,

Piet. Simoen
Din'i en r,rim EndlLch .namen pi;;-r;;'-;;ur'rèrrie Jn'kiesen-no.n -àe
n1ng.noch de roe. .. .i, i,

onclanks het felt dat Heàk cabel (st) als zwarte plet in deidugout plaats"'
nam bij za 1bleef dit tean V6or de.achtste maal in "succes"sie zonder.'--'.
punten.'izak 25 ' "i. I .,' -"-:

dL'. slipsÈre'àà'van LENS Zo-1 sluipt er nog een LENsteam naar het- kam- "'

overwÍn-'

uit-.zljn

- In
pioenschap. ,íi. "1,' i
LEI.'Ís zaal' 2 is nà'1'1 wedstrlJilen nói zonder i)untverlies, het. Jeugdige " . "
zaatteari'''(6 4-klassers) komt iit in.dè seniorencompetitle ' (res 1stè klas:
se D)'.'. :,.-' -._- 

' :: '. .'l
Ml-sschLen haIèn diè-- zeslla-È1àisers dlit Jaar we1 dle clubbel (kaDPioen :in ' .

dle. z.aàI èn op het velat)," '- . ' ) i
cilbert steenwijk bleek afgelopen zaÈèídag weer 'ns een nièt te .passeren :

verdediger clitmaal Èostte hem tltt'echter een hoop pijn, een kneuzing,
ademnood.,een,w1sse1beurteneentiJClJePijnb,'..i.hetpIàssen.''
Deze keer is er weer een schlèmiel van ilè week.' ' .'':
Ttjdens 9e grandioze bingoavond van afgelopen zaterdag, $as -ohr..v. bfe-
,"i,ée',vàn-clege1ukkIgeprijswinnaars.:...l,.
Dhr.v.Dlèmen in Èèt dagelljkse-Ieven groentebóer, werd de gelukklge elde-
naar van eén kièt iranderijnen. -

- Een s.leihté ruiI, hiJ had.namelijk een schitterende fruitmand
eigen wlnkel ter beschikking gesteld. ' - -:

Oproep aan cle ."oude". garde van _LENS.

.'li:

c.L àon,lerdlagavonal ontnoettb ik tlJclenà .een bezoek aan het Bethl.eheEzieken-
hui6 e^en. voor vele wat-oudere 'Lensers. en ;zeer kleurïijk figuur die ikzelf
hérkenàe ult'.m'n. kindértijd hij, í;as namelijk een ikaartvriend. van m'n vader..
Hij i's 37 Jaàr lid gevreest of nog van LENS'. Het gaat 'om cas Bontje dÍe op-
87 ijarige leeitijd-is opgenomen om nog iets aan z'n conditÍe te doen.,' 1r-

onLangs'Ls'.z'n vroulr opgenoBen 1n een verzorglngstehuls van$rege dementle.. .':
Het woord LENS Ís voor hem echter.een toverwoord, toen Lk blnnenkwam was,-
hij opvallend rustlg en na gelang het gesprek Laíger Cuuïde' zag' je hem
helemaal .dpfleuren. oidanks z'n verminderd gezichtsvermoqen. volgt hlj de
verrichtingen van LENS op de voet en hij wist zelfs te melden dat LENS
bovenaan stonal .op alit moment. Wat ik u nu wil vragen ls ga éens bij hem
langs of stuur eens een leuke kaart, ik weet zeker dat hij cltt he.eilijk
vindt. -HÍ j ltgt in het BethleheEziekenhuis op Kamer 208..De bezoektijden
ziJri ilageli jks van 13,30 - 13.45 uur en van 18.00 - 19.30 uur. Mogelijk
komt;u hem zoals ik aI tegen .in de rrachtkamer..
Bij voorbaaÈ hartelijk dank,

.\ .. , .;.., . -.- .t , Earry .Dou!,,

BINGO: '?. .

we trópen het'dit sei2oen bij heÈ eèrste elftal -irog een keer mee te maken
en dle kans zit er na het gelijke spel'tegén mede-koploper De1fia dik ln:
GEEN ZITÍ'LAATS MEER TE'KRIJGEN. AllëEN NOg. MAAÏ EEN PAAT STAANPIAATSJES:
achter de tribune. tJe hopen en verwachten wel tlat, de trouvre LENs-supPor,ters
alan bliJven kl jkeii '(weIlicht luisteren) om Èe zÍen (horen) hoe de mannen'
van Piet van der valk LENS weèr riaar de 2e klas'KNVB brengen. .Overlgens- 

'
haaldlen wé ér al-le'begrip voor'dat èen àantal ouderè tENs-getrouwen àaterdag-
àvoncl'j.I. zeIf§ heÈ beigin 'van de eerste LENS-blngo 'sinds mensenheugenis
nLet afwachtten, want on tien minuten voor achÈ was de kantine aI."te klein
en hadden een kleine 2OO binqoliefhebbérs pen eri papler in de aan.s.lag.'!:'
En op zo'n overweldigende opkomst had noch de organisatie (carla' Riek en
Ria), noch de ileugalkonmissie gerekend. we konden s!,echts 160 man zlttend.
brengen. IIet zou het enlge schoonheidsfoutje van deze verder uitsÈekend ---

4

_.----: :-:
Een uitverkocht huis I



verlopen Blngo-avond blijven. Een v.lq.nlje k'=er zul"l-.:n ?c z':l:i€I'1 Ca"- Í'-'1 '

[,raterlo'o vol taf els en stoelen staat- : .

Winnein met A1 tegen Velo.(6-2), wlnnaax.,van.de.hoofd;';iJs van'dè bin'§o I

( een cD-speler) en wlnnaàr'van een for!e geldprijs in een al.ternatleve ' ,r.'
toto.
De Iachtend.e derde (of beter: eerste) vras LENS zelf natuurlijk. **
a. een geze11lge bingo-avond met aansluitend disca voor de aanwezigeq; :b. een prj.ma bar-omzet, ten behoeve van d.e verenigingsk'as; ' ..
c. en een n€tto bingo-opbrengst t,en..behoeve va-n.de jeugdl dli.e alle vooraf .

gestelile verrvachtingen s loeg .

LENS-onder-22 Taar tegen Exce Is ior (landeliik A-jèuqal).
Vorige week dinsdagavoncl werd deze' wedstrÍJd oDnieuw is vas.tgesteld op
om 19. 30 uur
wilhelmus LENS 7 <-,t

Investeren 1n een voetbaïIer?
íom"op, níar I{ilhe1xous, 12 uur, heerlijke ttjd voor een gepe
journallst, want wat moet lk vroeger, er rijdt nog geen tram
kosten vbor' een taxi kan 1k. nergens declareren. Spljt heb.tk
dat ik gegaan ben, want het was plezierig omr aan.Ee zLen. Ze
schour,rers van I.rilheImus bleven tot het eind Iangè het liJntJ
met hun posltieve coumentaar. Een naam wit.tk noeEen van de
alie met kop en schouder boven alles uit stàk en'wel die neef
Heynenr wat kan die knul voetballen ll mijn complÍmenten. Ete
LENS was aLs geheel sterker, waren meer aan {e. bal en hadden
de souplesse om steeds terug te komen na een achterstand, Zo
10 ninuten voor het elnde de balans ln evenwLc(-t te houden d
opt-reden van ons Bep op het middenveld maar ja, dle laatste
kruLt was verschoten, de veraledlging \das uitgeblust en toen
mus mogellJkheden on de zaak naar' hun hand te .zetten en dede
even trlllen en het was gebeurd met de koopnan. Om op bovens
te komen wil ik cle goede verstaander wijzen op alle moeite d
was en alle techniek dle we hem bijgebràcht nËlben in de Ioo
We zagen Rlni niet, Ln geen velden of wegen l: O Ja, voordat,
Iíe zijn aIIemaaI van tENS 7 ultgenodigd ou op,31 decemtrer la
voor een gezellige avond, Herman, de pan die tk heb heeft ee
van 45 cm en dlep 15 cÍn. Dus Je kunt makkeltjk VOLLEYEN met.
in de grote braadpan. ,r ;i

- De gelegenheids Coach..
sssssssssssssssssssssssssssss
s _-- s :
; SENToREN ZONDÀG s ..

sssssssssssssssssssssssssssss
UITSLAGEN Zondag 29 november 1987,
Delfia I
westlandia
].ENS 3

I,ENS 4

Kr an e nbu rg
LENS 6
WÍ lhe lrou s 6
LENS 8

PrograEma zondag 6 december 1987.

r^redstri jd afgekeural-. Vandaar
dinsd'agavond g december !...s

dat de
,. aanvang

nsioneerde ..:.
of. bus . en de
er niet van ..lfs de toe-..

e staan ki jken
tegenpartij ''eh' 

'

,.van de.faru:,.' - .

t .e.1f.ta I y.r, .'.,de kracht en . ,-
$risÈen ze"tot ,

oór heÈ kordaÈe.
td mi.nuten, dtte
kreeg. wiIheI-'
n ".tret net noó, .

taande ferug.
le ons gegeveït
p 'der r j af en . '_'1.

ik h9t, vergeet i
ngs te koEen
n mi tlde l1l i n
die ollebollen

- LENS 1

- LENS 2
-GDS2
- Delft 2

- LENS 5

- Vredenburch
- LENS 7

- Schlpluitlen 3

1-1
2-2
0-0
l-4
1-1
0-5
5-3
4-3

- LENS 1

- LENS 2
- Rava 2

- Delfia 3

H. B o-- t?Ean " -

c.J,M. sluis
R, de r^li t
A. de Ket

-.1-..'toze
,,, L092

2010
2055

.v1

vl
-5

14 ,00
10.00
11 .00
13. 00

uur
uur
uur
uur

vros 1

uvs 2
LENS 3
LENS 4



uur D. H. C. 6
uulr l-È;ilb o
uur RL js!,iJk
uur LENS 8 '-

- I,ENS 5

-.,D.H,C..8!
,:.Í,ENS,7
-., tJ.as s én aàr

Verhoek ":
v.d. I{éer
. dè Niet

2!34: " -

2177
2128
'2 151 ':r '

i{.Il .
o.r,.
c.É.

12 ,00
13.CC
12 .00
11 .00

\t2/3
4* 4 \12/l J.F.M

I,ENS 8 2 man barcl l.ens t
Op steIIingen..
LENS
LE NS
LENS
ÉENS

5 als
6 a1s
7 als
I als

bekenal
b'ekenal
bekenal
bekend

aÍschrijven blj
afschrlJven biJ
.afschriJven biJ
afÈchriJven biJ

vli Kouwenhoven
'G. Díy.ve s te ln r
H.. RlEme Lzwaan
E . Tromne Ien

."912474

. 01891- 17 9 4 3

. o17 42-7 L34
, 867 934

Leiilen. 071-174083

r-eL. 94O9L2
,,-"',t

. , ' 0?9-517899

.i
teI
teI
teI
tel

vros
Terrelnen '

U.V..S.IJ:
D.H.è. :

RiJ swijk:

Mells' stoke'Iaan i ": "'tel. 670994't
Sportpark in' cte Kl'kkdrpolder ad oegstgeesterl{eg
giassÉrkade DeIft teI ' 015-120166
ipàiip"tx "Prinses rrene" schaaPweg te Rtjswljk

À11een bil alqehele a fkeuringen.
S ch adutí rog r amma :

12 .00 uur
12.00 'uur

"ri,W.O. 3 -' LENS 3
'D.s.i.o. 4' - LENS 4

WesterPark Zoetermeer" ;

11..00
1i.oo
14.-OO

;.j

'uur Wès'teikl,raïti.er- LENs'
UUr r :; 'l,' j. -, LENS

uui" " '""!:,' '-'l,Eus
ramma zonda 13 decenber 19 8,7 .

t'Íach ie I' vrL j enhoekln.8.,
5.:
6

'25 4690

i.' ., :,

.'.- t í

'||

t.

Pïo
I -' '..

o

i s. óo'uui LENs "!

11.00'qui,LEN§ 2

12.00 uur vUC 3

t y'. oo ïui j?araat
1 1 . 00' uur LENS .5
r4:oo'"ririÉ'RKsvM
r:.ÓO uur LENS T

LENS"8 .rii j.,
l

E'

- r'ltPÉoIder 1i
- sParta 2; '.
- I,ENS 3', r: r,

- LÉNS 4 --,'. '_ oDB 4.Í.1F
-:'r,Élts.6'',':--
- RKAVV -8 '; 'r

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

Top scorders seizoèn 1987-1988.

t-

f-.
LENS 1

LENS 2

4-5
11-0

t- , i)

' za l'aó e lpiià ten r
2 2 aóér§uiif en'-'u
15 doe lpunten . ë
1 5 

''e.oe lgiun t eir'tt
12 i-àoe'fp.un-ten A

.DlsseIdoÍP

. v. Dë ldlen' '

:'Poé1stra.'
. Berténs 

": 
'.

. ruyplÍs. 
r

' (LENS 5)
i' (LENS 1)
r'' (LENS. 5)

" 
(LENSr5 )'
( LEI,IS. I )

'-_ . r:'i t. ,,

6-2
6-2
7 -4
3-4
0-6
T.N

z z z z z z z z z z z zz z z zz zz z z z z
z zeaLvoETeel z
Z -"---'---' Z

z z z z z zzz zz z z z z z z zz z z z z z

LENS 1

LENS 2

LENS 3

TENS 4
LENS 5

I.ENS 6

Ultslage n afgelop en vJeek.

- Rodas 1

- Esperanto 2

- s.v.s. 7O/?
- s.v. P.T.T. 2

- Esperanto 3

- hrentsburg 2

--., aC I
- Kllksgaan 4

PRog r alnma 9-12-f997 1B-12-1987.

Woensd.ag 9-L2-L987.
ornas 1

ornas 2

"-i. r.Ei'ts' 1'': r,ENs 3

Houtrust
Eoutru.À t

Ve Itl 2

velal 2
: d_..-

AÍ' , ".
21 .30
22. L5

gur
uur

t /Ín

6

''|-:

1'

r

:



Vri da tt-12-1987.
KogeI Sho e-s

Dos ''75/2'E.P,S.V. 
3

Àdio 6

- LENS '4
.- LENS 2

- LENS 6

- IENS 5

HoutÍust
Ilou t rus t
Iloutru s t
olympus,

' .veIdl
Velcl Ï
veld 2

Voorweg 107 '
z oè teíme e r ..'i

19.00
20.30
20.30
20.20

uur
uur
uuE
uur

4

a i," .

Maandag 74-12-1987. '-.-. ---t '- '.
' - Eetcafé sPort 1 oranjeplein. . r ; I ri ï.19.40 riur- tÈN§'1''

Hereó èànvoerders.
Àanvang 20.00 uur.
Ik vervJacht van ieder team een aanvoerder en eventueel
anclere speler aIs vervanger l'p'v' de aanvoerder" ' 'l^

. René

z z z z zz z z z z z z z z z z z ?, z z z z zz z z z z z z z zzz z z z z' 
"r, i., ,. or; , 1;!ae '!i r,aned de sPoïten v

zz z z z z z z zz zzzzz z zz zz z z z z zz z z z z z z z 7'zz z z

en coàches litaànÈlag 14':àècedrber:tr esp rek.1nq op IENS,.

i ,. , .? !.r:r,

;.i

coach of andèf à''

Keus ,' ,.,' ,.,. , . t.

i ',: - i., . . r.. t.i,ï

.een

Uitslagen Zaterdaq 28 'novenber 1987 .

s eirpé r AItius
RiJswÍjk 2.
vitesse De }ft
v.v. Ma.rlne 4

. ',i I,ENg
, .:-l, LENS,2

10 - LEN_S- 3

- I,ENS 4

-.'l'-: '.'. r1 , 
'1

i.t ,':

i1

5-2
0-0'
5:3
1-3

I hÉèàrul' 'l gez .Progralnma zaterdaq i
..,j J E. RapPa -.."'

c . Wi Ilems
N.N. 

"N.N. '. 
:

o óïu oo a.

.' o09'/o48.
oL7 / r.26

,., o?3-/'1,61

1i4i. 3 0
11,'.-OO'
14.30
72-.45

I.EN S

I,E}I S 2

LENS 3
I,ENS 4

v.c.suur
uur Sporver . 3 5. :r':,,.:.:.-
uur.Ras 4
uur. Àclq 2

Li ln tèrre,.nen:
v.-c,s. D ed em svaàitweg '' , .! \ .

ark", v . Br e nen l aan'r I'Ia s s enaar '

Mr i P. Drooglever ForÈuynweg

.-i.. ,LENS 3 ,.
LENS 4

2 woïdt door tle' lralnei
voor ltrlJdagavoncl. 19.00

't a7Í,-

Sportver.35 "OostersPortP
Ras Albardas traa
Atlo .' i'zu iderpark "

verzameltlJden.
Í,ENS 1

LENS 2

De opstelling
Afbellen voor

13 . 15 uur
9.45 uu.r

13.15 ^u0i
11',45'uui' ,.'r ..

beke nal qeEaakt.". , ,

uur bij P. MeeÏbutvoor
deze

LENS 1en
elftallen

t.eI:' 936337,kantoof, 420848.

s ch ailuwfie ds cr i l'tt .

Natlonale
NatLonale

Neder Iancl
Nederland

en
en

- I,ENS I
- LENS 2

. :,, 1,4 .:3 O urr
. 12.00 uur

veieaí"fen LENS 1 on 13.15'.uur en LENS 2 om 71 '00 uur'
aiJ algehele afkeuring tra'inen óÍi 12'00 uur'

opstelllnq LENS 3

Opste llinq Í,ENs 4

P jÀx,' J:lKouwenhoven, T. sPa, !4. SPa,
KIaassen, J. Rooss loot, B.'v.'l .Bèrg;

uur blj'A
R.!i1on.

R.PiIon, g. KouYenhoven, c 't'ipnin, t'
-,J.v.il .Stèe' s.YpÍnga, R.Batelaan, G

D.' de Ruiter, N.N., N.N.

spa , - teI . ,2?ï737. ;

.I{anteI,

.Ku1per,

uur. Àfbellen voor LENS. 4

935888. TÍainen woensdags

M. A}1 ,
g. gnze,

M.Osman;-18.,
N. N: I N.N:

Bii-afkeurlng woïdt er getrÈ l-nd om 12'30 uur'
atËeffen ,ooi Leus 3 vrijdlagavond voor 19'00
Trainen vloenstlags om 21.00 uur' Àfmelden bij

D.v.Essen,
D . Bósman ,"

::

Bij afkeuring
avond voor 19
uur. Afuelden

wordt
00 uur
blj R.

er getraind om 12.30
blJ R. P j-Ion, tel.
Pii on.

vrljtlag-
om 21.'00

i, ''rt , r '

',]:

'.-t: - .|



Pïco''am''!a zaterdag 12 december 1987 .

Ie I,IeÍ ve
.A

r (1-2t 
.

000/oo3
oo9 / o 4.6

ot7 / L25
o23 / 7 61'

:I

I

:l

,.1

14.30 uur I,ENS
12.00 uur LENS 2

1C.30 uur...!E.Ns '312,30 uur LENS 4

- te vïéive:
- P.cls, 3

- Lyra 10"

.n.d. Eyk (1)

. Kwakkernaat

Informatleli n afkeurin en.

N.N.
N.N.:

! r" ,,' . 
"..

tÍekÈ elk lreekeinde telefonische
p zaterdag en zondag is-vanaf
órmatie ln Éèrking ond"i nummer- '

'.' :.',. --

De afaleling - 's-Gravenhage van
med,edellngei : Öve.r ëventuele a

09. -0 uur een telefoonbeantwo

JJJJJJJJJ,IJJJJJJJJJJJiIJJJJJ!', -i -'r..-
j vun het Jeugclfiont 'r'l
J
JJ.'JJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJ.,JJJ J

Algemeen kontaktpersoon: PauI v'd'
Telefoon:

weal s trl j dp r Ogr a- ma À-B-C-j unioren.

Jr. ..i . .-./:,. : I t'; ,. + j

l
I,,1

'r' {'. l:r.,. ..'.''--- ! .-..-. J

choplnstraaL 1d3, 25Íi sv Den'Haag,'
(r.'g. ó : 97 L67 4 Peter PerreYD) r .' i

'de KNVB vers
fkeuringen. o
order met inf

I

Steen '970154'
'i j :I,.' i j._L ,-.1.:... .';, t.; ' .l: - ''i

Kentaktpersoon: Paul v'd' Steen' TeI:

Afbetlen vóor de weclstÏijden bij PauI
In uiterste nood nog op zaterdagmolgeD
ii"=i. te1. 661314. voor avontlwedstrij

g7 Or 5'4 (t.g.g ,'97!674 Pelet

vid, Steen voor- vrijdagavon
bp LenS bij' iémand' van de

aen.tet. 970154.: ' ':

Perïgyn).
d .1 9.00 "uu
j eugdlkom-

l!

x.
i

rf

1scheidsr. saEenkomgt LensVeldZaterd ag 5-12-1997 ,'tuuri
uu rJ
u,ur i
uur

I'.Jt

333 ,1 4'.30
36í' 14. OO

3i9, i2'.oci
479' 14'.30
408'14.30

LENS A1
LENS'À2
I,ENS 81
LENS 82
nBS C2

uur
uur
uur
uur
uur

DeIft À1
B. v. Holland
Blauw zwart
SOA 81
LENS Cl

'" s,. Pleters-365- - 13
:' B.Thy=""- 473- "' 13
' T.Boutent-63- 'r' 11

' G .v . Poort en-3'l2- " l4
Bergseln R.oIivier-4

., .,13
2/3" ?? .: -i: - ' 11
..,,,t ,:,, i.

v1
A1 .V3 ,.

81 Vl ,
vz .

oaàI en

.30
:, 15
. 15'
. uu
10-
.45.
'30,

U(EBS:

567 - 12. OO uur LENS C2 -,ruv/v a lken i.er s c3

Dinsda 8-12-1987,

uur,
l
J

(vr)19.30 uur LENS t/m 27 )àai EÍcelsÍor Iàndelijk v2 ' E'HoItkamp

Bil zonderheden '

18.30 u

taand
dus eve

sowi'e -

- opstellingen als
- zie algemene jeug
- zie scËàhuwPïogra

de trainers anale r I vermelden'
'deze.lensrevue

' .' .' ,ï- ' , :.. ' J '1" :.'1
dl \i_t,_.

be kenal tenzl j
dkopy achterin
Émà hieronaler.

SchaduHP rog r amma À-B-C- unioren.
afkeuring van het
te werken. Bel bij

(te1...66131-4). 81i

komgetitievoetbal p^rof t=eo we ondeÍs
tlri j f e Iachtige weersomstandlghèden

if nooit tzgmalr weg. Traineï.d:"1. ""

Bij algehele
programma af
naar LENS toe
so altijd.

n

i
I

.l
enSsanenkolnsg L

spIpar*'.wédt
tr ., ',|..n

13.00r'utl
14.30
r2 :45
1i."00
13 .00
11.15
1r:is

À1..
A2
81 "
82'
c1,
c2

uur DUO À-reg.
uur DWO A1 -

uqr . r^lipóolder È1 ..

uur W iPPo lale r B2

uur vitesse Delf t
uur'vitesse De Ift

oudelaan Deltt

i''t
i.

11

.11
-.11
.1U
-,10

.r5

.45

.45

.,00

.00

,uur
uur
uur
uur
uur

],EN S

LEN S

LENS
"LENS
LEN S

LENS

-'tj,.

Spelers van 41, À2 en Bl oDgelet.

spoïttas sení. die' via de sponsors zÍjn bedoeld voor
JuIIie je eigen sPorttas meene-
àrndat we met cle tassen wat langer
Cat Jullie je aan deze Èe9é1 .'.

juIlie gekreqen hebbèn
r de trainingen moe ten
te pesten maar gev,oon

' s'ei2oen. I'IÉi verwachten

DE
ale weds tr í j den.
men. Dtt is nlet
wi r reh doen aIs
gàan hóutten ' '

Naa
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één
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IENS C1

wippolder Cl was sa
t{ippo 1d e r was koPlo
aan, volgens de tro
der i-n het geel , ne
trok Àrnq. jeen Fnder
gee I. .in..zat. Mlssch
Het Ie.ukre, in deze.rw
ten op het veld, vo
PascaI, Dennis (tvre
voetbalde. tí ippo lde
weer tqïug. ' Iïu n. sne
snè1fe a-Ieskunner,
BedanktlCharleF.4I

.'.., ::i.

ored è [r ii aËi'"6 r amm " D-E-F-junioren.
Kontaktpersoon: PaU

-- 1'

1 v.d.'stëen teI. 970

.:._.. !t.... ,).:,. ,,:: .j .- ./4 , .f , I .1'

r."àË"i.àro uit ièuzen' én' aanïerivantè' àoorten' jèuqdsperers,'.
per, met twee verliesPunÈen. wiPpolder had blauwe shirts(."'
tse leider net nieuví. Helaas moesten ze weer.uit."..!iiPpot-,
t aIs.Àrno, du.s die moest, eeÍI Lrainingsjack"'aanr: Na rust""
e tiu,i ,aan '. vraar r -volbens de 'scheidbreëhteÏ-r: 'nog tte 'vee'1.;'
ien kLnnen z'n ouders eens fi"rai a;déré'"'kleurt jes.i koPen. í"''í'
ea=tri.ja vias dat o9n"{f s' .en }4ikel,''de twee klein'ste èïvI- 1- '

or rust de score openàen'. Nà' de 'thee §èoorden rSas.cha',''; -r'.

ede keer) , sascha en Jim. oók léríkr wds, dat LENS goed ir'
r werd echt van het kastje naar de muur ge.stultd, "n.., .*-,
LI.e spits, h.adrlen w.i j voor het gemak gekopPeld" aan onze; r "

è!r daarÉee_ is cle "o' van Í.|rPpol.l'dÍ'V..ïd"".1q:. "..,o'.i,U...,1 ',;Ie ziqken betersctlap '
i i 

Ir r"l:*: 
it ' '':'''";; 

';''':'' 1' },..1.t' r, ( r r.rr

-ntËËrieri,' "öóijaë weastrijden bli' Paur v
rn u'i té; i ta nood"nbg'öp zàterdagmorgen
missle te1. 661314. Voor avondÍtedstrijd
Zatèrdao 5;L2-1987 ^.. 
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D2 f '- cravenzande D3 , -V:-1-, .
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BtJ algehele afkeuring van het koÍnpetltieprogramma sPe.I.e
vredstrlJden. BeI bij twiJfelachtig weer even naar'Lens -t
en *ti 'ià{g'ent wàt- er'{daaari wordt. vanaf +;8.0C ,uur , z,ijn
ken. '' "'-' t' "; .i, '.. r' r. .lr-,,i.r .,,-

n we onder staande
oe- (it-e,l'.'.16 61 3'1 4)"'ï:

ví e, .araaixj r.",.b.Ig=Ll r
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9: 30í uur ..LE-N§ D4 -

10.00 uur." BTc',E1
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E! , 82,, E3, F1 , tt') r3"efr'È+'öp;LenS.rr
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qdni' èh" leidei-s af ilegeven, Eers-t gaanr w,e,,ee
Íia'(+''1"2.00 uu:r) krijqeh' a1Ie lkinderen ie!s
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er, bel qàl -ó ioh':'derdag of vrijdagàvond even af (te1'.9'7OL54).: I{eb Je een .vriendje-.qie.-ngs ,': inlet op voedballën zit neem.hemi dan gewoon mee om- te voetbal.I!n,. P9 .1, bij. -,

'dtectrt wèéi'even haar'.Lens.toe of tllt prog'ramma "do,orgaat (te1.., 616131,al '-,,1 ,
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(zie kopy
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woensda tr i altla kLub.

sPor.lkamp'zeist.
In PrÍnoLPe zi
Iers vo1. Jong
te st.aan. Va l1
len er toch no
De prij s voor
te vrorden ,oP g
Nog lang nlet
ter aI ' eèn. eer
hog Íntere s s e

we er. Is dlt afgekeurd
na.tuur I i jk. w.e I doorgaan.

; . t!\ ,... ..,. ..

dan kan llet s ch aduwPrograEma
Be I dus ger'roon even naar LenSuur zijn

hleïvoor )

è l.gonn"tt aan onze "nleuwe"
Van DHC wisten ríe dat want v

Cl .- t.te begonnen nLeÈ sterk aan
e van eei laqq weken térug.. oP
illt resulteercle in een verdLe
en neer waardool er Éloef ilJP
ueÍd het een leuke Pot waqrb

a zo door en bltJf sPorÈlef e

I

.t : " " i'1.,.
competitie. Hogere 'PouIe ilus
rlendlschaPPelljk hacld en we aI
de wetlstrijd naar sommlge

paff eir. In dle eerste helf t weÏ'l
nde '-1 voorsProng.,. Na'rust
e kansen waren aaí àll'ebel ile
ii Len§ aan het tangste elndl
n.vooral eqsr:1ef. !:g-enover ' :

Robert GarskaErP.

Àfgelopen.wqensalag waren er. slechts 13 sPelers van de F-Jès oP de training-
KoD ,op ouders een beeÈje kou is toch niet zo.erg. Lekker een tralnl'ngsPak
aan en. bezlg zlJn. Àfg elopen woensdag was het vöo r dd' longeris geen Probleem'
De dlr ie tralners hadalen het echt te rustlg. voortaan gewobh liomen hoor I

uet dit $reer- spelen ze. toch ook bulten.'

ir tZrí 16'- JulI '1988' net '2?' sPe-'
anoeló'en totnen op een ieserveliJst
res'erve zLjn plaats innemen' wl1-
en wè nog een extra tealo in'
lnenlng dlent f 50,: -overgemaakt
r r,eirS met vefÉelclinE zeLst '
zé"t.SOr- betaalÈl . vfiJ hebben ech-
' doen. Eeb Jq nog vr.agen,"!.;!oll-. -even'naar-Pau1 v.d. steen,te1'97015

t het sportkamP te zeÍst van
enE die zlch nu nog ríillen. a

en er jongens af dan kan de
g zo'n 7 jongens rDee dan del
dtt kamp is f 140r-. sij alee

iro 3 3 6711 tnv Penningmeesde
alle 27 deelneners hebben de
sÈe foise aànbetalir' Éoeten
om meè 'te "gaan, bel .dan nog'

LY ra D6 LENS D3 ö-ta.
Lens begon goed, in ale-ëérste Paar mlnuten weral het 0-l vo'or LenS-: Toén.de

aftrap wàs genomèn do Lyra r Pakte:.r,ens dle bal en scoo:de weer ' Lyra kwam

onalanks' 0-2 toch nog in de aanva maar. Lens was veel te goe'l'
In de eer ste helft werclen er I'n to taal zes doelPunten gescoord, (cloor wie

weten vre niet meer). In de tv'eede helft hatlilen'we lets slechter gespeeld

want we waren moe van het scoren' ( g e ln ti:e ) MlchaeI van Zandwi Jk vloog dle

keeper aan ondat dle keeper tle ba1 Iiet vallen, hij schoot ale bal het aloel

Ln maaÍ er vrerd a fgefloten. In dle eerste helft keePte Roefie en ln d"e twe e -
tle Ëelf t ilerry, ( ze haclden nlks t e doen ) Er werd gescoord door:
Mlchael v. z. 2). ( EUper.,mqoLe ) Sanaler Mol 4x (doe eens een be etje ruótig
aan r hé) , Pascal 1x (wat vééééI) r Rikkle lx (onwljs'9aaf ), Rà ou} 3x (wat,

een lob zeg), Raynonal 1x (masse.I aar) vikash lx (klasse ! !!l! ) , PatrLce' 1x

(afstand schot van 20 Eeter) KLASSE BOYS.
Patrlce en Marco.

LENS El DEc E1 ( 2-1) 5-4.,

EincleriJk zij
Elee teEènsta
tegen ze ge sP
Doesten het'r
er voor gekno
glng -het sPe I
kantèn." Elerd
trok.,. Jongens
elkaar. - .

nw
nd.
eét
itm
kt

oP
oor
,g

J eugdkopy'à19emeen.

'IraLners opgelet.
Í{anneer aan de toegangepoort aan,de gengeLol""l l:t bordl ter
hangt dan l-s het- voot de tral-.e!Ë -absoluut velbodèn 'oE op ve
qaan trainen.'AfgeloPen week ls'.op velcl 3 op dle dlnsdagavond
i"-à"-àiiàuia.s ó"'.,i11d.gà'o"'l getratnd terwiJl de verdlen 'a
,Xa- """"io ,i."-o'. t. ""t, afgekeÍrcl'eí oiagePloegcl veldl 3 en. ee

;"i"i".. iË."t - 

"è 
ra 2 op de zaterq'ag' Het sP'reekt voor.zrch.d

;Ï-;:;;-;r-";'iÈ"s c2'niet briJ qàren tlat hiln wedtstriJtl nÍe
àrà"t -à;"iaàweek s oP een onverdhtwoor'le maniet oP cle- verden
w!1"Àlr".nteri zeker dàÈ cinze Jeugtltialner's ztch aan bovensta
Ï";'i.;à""t"i no ,.". hop.en dlat de senlorentralners dlt ook

ià=t tr.ra i' een ueetie 'o-ntzten,' maar dan verwachten wij ook

relnèn afgekeurd
Id:2 qn 3 te,.
en op velËl 2 ..

fgekeurËl waren.
n zo goed als:.
at cle.sPelers
t .door kon gaan
is getf,alndl . .

an-&e. regeL zu 1-
dloen. !,ll J wllIen
wat mealewerking

t.a.v. vald 2 en velal 3. - 10 -
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Bin o- avond .

i{a! É 3n. s:c
afaleling 1s
vo orv Ër koop
stoelen. Dt
dikke 2O0 b
Ieuk naàr h
gencle geIeg
geveer wete
la, d1t 1s
Bi j l sina en
dè alr ié s, in
samenvatten
vatbaar. Deze worden doorgesproken en de volgende keer hopen we.weer oP zo-
veel deelneméis. Nogmaals dames het was klasse

N ederlands zaalvoetbalteam.

àe= i=..deze avond gewórden ' Eet doel geld oPhalen voor ile-jeugd-'
ruimschoots gèslaagd. lle zu11en het !eLd goed belsteden ' In"de'
werden aI 10ó boekjes verkocht. oe zàal h'erd gevuld met 165'

t moest toch Íuinschoots volaloende zijn. uis l:l Er' kwamen zb'n''
ingospelers': Dat betekenale s!aan voor somrolge mensen' Niet zo

ài-r"ienA".I Éakte het sportief op. vle hoPen v'el clat biJ een voI-
enheid in tle voorverkoop de kaarten gekocht worden iadat we on-
n hoeveel mensen er komen. Nu stonden wij echt machteloos' i'laar
beteï' dan dat er maar 10 spelexs waren geweest' De dames verhey'
Bosch hadden mooi priJzen |ekocht .n guit"g"n' redere Ïondè keí-
íaars en de., hoofdpri3i een cD-sPeler ging naar A1-sPeler Faysal
d een geslaagde aingà-avond met enkele PuntJes voor verbeterinq

Pat.rick v.d.z\"ran, onze A-Junior, spelend in Lens senioren 1is ultgekozen
vo'or.ihèt i,réderlands j eugdzaalvoetbalteam. Vervelende biJkomstigheid voor' -

Lens 1 i!"echter clat hij a.s. zondag een lnterland teqen België moet speÍen"
Patrick' gelukgewenst en veel succes in BeIgië

SPEIREGEÍ,KViIS.

FoÈo ' s ziJn kIa'ar'

SPONSOR voor F3 : TRAIN INGSJÀCKS VOOR DE E

De f oto's die we tl jilens de heïf str''eek hebben
zljn irimtdtdèIs ktaar. Sacha Glaudemans I Donny
zaidstra,'ieroen v.d. seijP, Jackie sandlifort'
kunnen hun, bestelde f o,to's afbalen bij Gerard

gemaakt en die ziJn besteld'
I{eins ' Frans BIokhuis, .Dennis
Akif sen en AndY v.d.'Heuvel

van Reij sen. iE ,.

voordespeliegelkwisvandeltaagsescheidsrechtersverenigtngdieopeenaan-
tài-"=i:ààq.roía"r, 1n Janiarl word.t gehoutten hebben 'zich 6 r,éns- jeugalsperers
opg.g.rón, élat wil dus zeggen anderhalve ploeg (Yen 4' ran) ' vle. hebben 1n-
*iàaóf " 

2 teamà ingeschreven ' tíe kornen dus nog '2 man --tekort ' -Bove.ndiet' \È.t
elke,ploeg ook.,,vrie neldt zich nog aan btj PauI v'd' steen of Gerard van

*"Vi"'ii ,íaeg.A bestaat uit ale D1,-spelers Barry olsthoorn, Hans Verhey. Joey
prànx en Rógér RÍemën.,. proeg B bestaat.nog srechts. uit r,larko Thijse-n en,qohn
Matrsveld. De c-klassers hebben het overigËns mooi Iaten afwetel'. Di"e denken

zeker dat ze de spelrègels aI kennen l?

De iij sponsot?s voor onze jeugalelftsallen gr'ceit ook maar' cLIPs-mode aan de

zuÍderPar'k,Iaan241.gaatonSF3-Èeaminniéuweshlrtsstekendie-heet
prof es-ioneel - naast reklame van heuse rugnumlDers zí)n vootzíen' En een

iióoi feep"rsshirt : Volgens ons willen "nu aIIe F3-sPeIers alleen ng9;maa!.'..
ln het.dóeI .,staan;.,Ook voor onze 2Q. E-klassers hebben vJe een verrasslng.
En1ge tijd gelealen namen .we van een bevriende vereniging nogal wat kledlng
over, waaronder een:aantal trainingsjacks vgor de'E-klassers: -Dq 

oplTt:s.:t.
vàn een enlge Èekén geleden gehouden loteÏij bij een wedstrijd van Í'ens L 

-
hebben we besteed ."i"h.t laien bedrulÍken van een aantal IaPJes stof net de

naam van'LENS ,en de afbeelding van een voetballer (zoa1s de omslag vAn 
'le-Lènsrevue). víe zouden.een paar moeders van onze E-klassers wÍllen vragen

ate2e stukjes stof "op de jacks te willen naaien' Dan zien onze E-tjes er ""
voortaan ook tof uit. Mo;alets kunnen zich opgeven bij de.Ieiders : '-

Uits lagen j eugd.

LENS A1
LENS A2.'.
LENS 81''',
GDA 82
wlpDolcler
HVV D1
Oliveo D2
Lyra D6

c1

IENS E1
LENS E2
qravenzandeE4-
LENS F1
LENS F2
LENS E3
LEÀIS E 4

DHC E1 , .

C.oncordla E 1

LENS E3
Dle Haghe F1
Blauw Zvrart
DSO F6
BTC F5

- Velo Al
- KMD AI .
- Rljswljk 81
. LENS 82
- LENS C1
- LENS D1

- LENS D2
- I,ENS D3

6-2
0-5
3-3
t-6
0-7
2-5
1-3
0-14

11

5-4
5- 1 ..

14-2
6-0

F2 4-0
o-12
6-1



-,..
NÍet gek zeg. Diievj.Jf ti eÍ.,rreistrlJdeq en maar Iiefst e1f overlvlnningën.

nederlagen en een geLijkspel blijven,gr, .dan nog ove.!.
72 keer;el onzè.keepers kiegen er. maai'46 teq.en. -'r'.

I{e _ s.cooï alen maar l.iefst

àanvallende
punt, zod at
er-konse- Í

te bedan-

LENS À1 ; deed goede .zàken . zeLf versloegen ze vEIo in een zeer
Íredstrijd met 6-2. Konkurrént Scheveningen vegloor ,één
À1 nu alleeir 'boÍehaan 

-§t.iEit j }lat verder opviel- was tdat
o-uent- "vergeten" werd even de aangever van het doelpunt

LENS A2

LENS 81

LENS 82

LENS Cl

r,ENS. C2

LENS 'D I

LENg D2

ken.'speeI
sen n

'slag

Een oude gewoon.t hcjor 'l I I ,1 i
de voor'rust een göedé partÍj voetbalj Hèlaas werden-de kan-
let benuti -In de rust ging het'echter mis .en Lens. was van ' !.
ai. 'alnnen 5 minuten nam KMD een.3-0 voorsprong enrliep.uit-

naar 5-O, Pratén maar i^teér: , -:. : ' t-.t- . .

i 'verspeelcle enkele rnooie kansenlvooidat Rijswijk op een,1-0- voor:
sprong kwam. ze Iiepen zelfs uit naar 3-1.met nog zorn 20 ninuten
te spelen. Lens B1, bekenal van de tomeloze inzetr_,gi-ng gevJoon door
en schopte er nog twee in - ' -I rlrl.':-..-. .- "^'.: 

l .' .
toe .3-3 uitslag was dan ook. dikverdiendl .

: wàrd àe dupe van het tiainen op een afgekeurtl veld. Gelukklg.kon-.
' den ze noq'bfj GDA èpelen. Het werd een hele. leuke ered-strijd die ,

: kende op zaterdagmorgen een zLekte eDialemle. vlak voor het ver-
Èïek stonden er pas 9 naoen op het rullformulter. Eveir.-ovËïr'.àge;t

,' om' vervolgens met l3 spelèrs naar de koPLoPer te" vertJekken-.. wat
- moest clat'irordlen??? Eeí 7-O overwi.nning was het resu'Itaat.. KIasse
Jongens ll Ga zo dooi. c' 1:' .r .-;.

t wèrà ooÈ de dupe vàn het trai,ningsveld,1 Een vriendschaPpellJke wed-
,l'-sprila op zaterdag kon ook niet doorgaan. dool de .vele zieken. "'"'Maandag was veld 2 weer afgekeurd, ltrat een pech. Zaterdag beteÍ. -

''::.ging naar tiVV en vron vrÍj makleli jk met 5-2. 14eer bi jzonderheclen
'I zijn ei niet te veimelden. ri' ' ttt't- 'i-':. ';'.':..
: speelde een hele Ieuke partlj tegen OIiveo. De rechterkant IieP,.,

aIs een trein volgens Marco v. Delden
LENS. D,3 r verptetterde Lyra D5 met maar llefst 14-0. voor verilei8

'-- '-.'t'" zie het verslag. i' I '' r) .r-,

EENi ó4-9 had oech. De tógenstander belde af. Gelukkiq wilile El [o
' keer spéien. bp-e.n half veld versloeg LenS D4.onsr El Ee

LENS El : speelcle een heel épannentle wed'stri jd. DHc kon ze. goed vo
LenS bleef ultelndelljk één doelpunt voor..Dit zlJn tenm

LENS È2 i-íoet Jammergenoeg afècheial nemen van Patrick. HiJ gaat v
,,. ze hgee-h heri ioch íog eensl terugr.'te zien. De weclstri j'd ;$,

' om te zLen en r.ens won. 1" : .r ' . / -
LENS E3

LENS F1

details ',

'.- l'I
I egn.; .
t.l-2r. 1.lgen maar
instè

erhuizen r.

as leuk":i

#eer niet,
Le,t;te ,. i
: Í' '. r '.
eens.

en sghep-
|.:. I i,|

t door gen
ste twee,.
a.Ilemaa.I.r
mèaI 'eer-
o. komen
eeds be-

et'6-1 ;.1..
, ''.i , .,.1 .: 

'

I,ENS F2

LENS'F3

t i' heeft op papier"l0 spélers. tt6laas waren Frans en.Ilyas ,

' geËömen. ook ÀyteI had Zich yerslapen, Gravenzande .vras. n
' stoppen:en'scooide'14x. Fousi lnaakte de 2 Iensdoelpunten-,: 

.siontt óok inkompleet op het veld. Jimny:Bràm was er neer
"'ntet en vincent tlè.Groot'was nog ziek, De,fest deed er er'"i" bàrren öp en Lens F1' won. Íriet 6-0.' Klasse jongens. ' .. rí', woí ooÉ meÈ 4-0. De'ebrstb twee döelpuntèn werden gemaak: zleke Fraiis. Àbdu1: kori dit hiet hebben' en'maakte de laat
': -was lcànsroos" tégen'ëéniveel stérker Dsoj Bij Íjens lopen-

speleiÈJes diè dit delzoen'paÉ Ild. gevrorden ziJn en"aIIe
ste Jaars mini-we1p zijn. Vaak, zo ook afgelopen zai-erda
JuIIle gerl,oon kracht te kort. Eèt voetbal gaat echter st

I speelde vooÍ de eerste keer een echte wedstti.Jd. En hoe
BTc kwan er'nlet aan te pas en íenS F4 won'dikvèrdiend m' ï'

LENS P4

t2
; i :',-t



DE LENSREVU.'
WEEKBLÀD VÀN DE VOETBÀLVERENIG ] NG LENS (IENIG

. ._...._61ste jaa-rgang. 
!-pmn!.e f ZO, tO d.ecember .l 9BZ,

o o o o o o o oo o o o o o o o o o o
O ^.,.: OFFICIEELoo
o o o o o o oo o o o oo o o o o oo

Àdieswi ZL IN

0260- P.H. de ,-rongh, Il.S,, Der lA-L?-fgg7
Voorzoom LG , 22gl Hr/ Í.,{ateringen.

Boetd ' :

Eri sr,rEr )

Regi s trati eko s ten . 1e
Registratiekosten 2e
Eegistrat-iekos teri 2e
Strafzaak t .20,-,

boeking
boeking
loeking

f 25.- :

f 25,- t

f 10,- :
J. Buytelaar, O.V.. Köne:nann, 14.Fortnan.
14, Koning, D. Bi j Isma.
E. R.a f f aele

tnv LENS
uBdete' .

Betallng:u-óór 22- 12-"871door overnakÍng op grrorekeninci nr- 335711te Monster of bankrekeníng !29924229 Rabobank ónder 'veimelding van
1:-t' !

OUD LENS tEgen JONG -LENS .

NieuwJaar;dad
een.fonq Le ris
91J oud-tens k
eÍrz, enz, zíen
JaarliJkse Nie
weken Ln overl
revues.
Herèn trainers

Zaterdag
Ochtend
Middag
Slulten

. Jt ,.
a,'1 , af- ér per tradlitie.een wedstrijd gespeeld worden'.'tussen
e1ftaI en.een ,.I-.ta1 van sterfen van weleer. De oude gloEie,..
unt tr .o. ".' c""" v. d . .Beek, Hans., *""à"vnl Gerard Verhaar . enz ;schltter'èn. De wedstriJd tíordt'gespeeld voorafgaande aan deuwjaarsreceptie. Het elftaI van Jong LenS zaI in.àe' komendle .'
eg met de trainers bekend gemaakt irorílen ln de. komende LenS-

attentie.

t2-72-7987.
, : , Herman. . Leo en Uiesj e

. ! èlmai rros,iÀnJa, Gerard en Ànnië
: Riek en PieÈ.

zoals u welllcht zerf ktint ccnstateren r-igt arreen het eerlte verd er nunog acceptabel bij. De rest is aardig kaar getrapt. Het. €iërste 'vèrd is vooru gespaard do-or er de eerste maanden zo min rnogell jk gebruik .van te hebbenlaten roakén.. i+i1. vèrzoeken u vooral de komence wÍnteÍ-Deriode .het tr.Ieede .ve.ldzo veer mogerijk te ontzien en er absoruut ni-et op te trainen ars het bord.-
Je "afgekeurd'r bij de ingang van de terreinen hangt. lolj wijzen u er tevensop,'dat de verden bij vor:s.t kapot getrapt worden ars u daarop laat tralnen. -

t{lrren- w-e"straks niet in zandbakken vóetbarrén, dan doen lvr-J bij deze nog-
rnaaLs. e.en .beroep "op u van. bovenstaande. goed nota te neden., . i .. HeÈ Bestuur.
BBBBBBBBBÈBBBÈBBBBBBBB
It ',_- '
B - ----'- B ,

BBBBBBBBBBBBBBBDBBÉIiBB

zondag ' l3 - r 2-i987
Ochtend : gi nu's
l,lidd ag : 't aurà,
Sluiteh - : cerard

José, René en 2 nan LENS 5

en Coï
Suzanne,
en Annie

KLAVE RJAS S EN KLATJERJASSEN KLÀVERJASSEN KLAVER.f ÀSSEN

zoals wè u vorige week aÍ merdden, vorgende vreek vrijdag 1Q december vtndtde tweede avond van de .kraverjas-drive praats. !í1rt , "i'ó, denken dat ueven''àfbert als u onverhoopt nieÈ mocht kunnen, ook als u vorige keer nretgeweest bent en ln wilt schrijven moet u even bellen.
-1-



+

Andïé Christ
MarceI ,Jansen

660204
272284

KLAVERJÀSSEN KI,AVERJAS SEIJ KLÀVER,JÀS SEN K!ÀVER.TASSEN

vr os LENS en no 1 week in de kou.
Door alle Droblemen van afgelopen weken bij \rIoS kon iedereen op ?'n vÍngers
natellen dat het behoorlijk moeilijk zou worden, De LEI.IS-aanhang vertrok
dan ook niet bepaatd gerust richting Dedensvaartweg om zorn anderhalf uur'
lateï met gemengde gevoelens terug te keren. Hadden we nou eeí punti gewon-
nen of verloren? ills je in één van de laatste minuten de gelijkmaker scoort
zou je zeggen dat je je handen dicht mag knijpen. AIs je ale wedstrijdl hebt
§rezien, nag en kan.je m!sschien.ook.een and.ere conclusie trekken. : "
Zohd,er de geblesseérden Leo vàn Rijn en Ronald.BogÍsch en. ook zonder de voor
jong oranje (zaal) uitkomende Patrick v.d. Zwan keek LENS aI'na acht minu-
ten tegen een achterstand aan. Een vfije traD vrerd door !4artin .r.d. f,.rr=
verkeerd beooraleeld en verdweenrin het doel. Eigenlijk-vanaf dat àonènt Èas
het LENS wat de klqk sloeg. Iliet .dat er sprake wàs van goed spel;.maàr
LENS hlel VIOS, vooral in de tvreede helft, goed onder druk. Omdat Marco van
Delden in de knip zat bij de voorstopper van VIOS waren er echter weinig
doelrijpe kansen. fn de 87e ninuut zorgde ,f an Buitelaaf na een _vri'jde'ttap
van.André Kuiper ?lyoS voor de dikverdiende gelijknaker. aan!taanàà zonaàg.
staat de Iaatste kompetitiewedstrijd voor de winterstop op het prog.rarnma'
n1.diete§'én,wippo1àer,d.eptoegàie.LENsèot,nogtoears-en1g.e,,.,í."tt"
bedwingei. A1le red€n om n9à één keer de kou te trotserèn,-

l : -''
ODstelling, LENS.

René
:'. '

t-

v. Bemme I

UitàIa en derde klasse B

doel
achter
midden
voor

Martin v. d. Lans
Percey Blekuan, Arno Overgaaurr, Martin Leyendekker,
Jan Buitelaar, Theo Dikstra. André Kulper . ,

Robert Pennings, Marco va,n DeIden, Richard v.d.Iioek

HiDDoIder
OIiVeo'l '
Delfia :

- CDS '

'- ve r-b
'- " DWO

2-2
t-2
3-3 í

Hoek v. Hol].and
RKDE O

VIOS
. 2-3

1-1

. ., -.i, ..,
Scheveningen
PoStduiv'eí
Í,EN S

UN I CORTI UNICORN UNICORI'I ' U}{I COR}J 'UNICORN i UN I CORN

Jerry Hoernig h oe fde
om even de Dunten te

toch nog niet te voetballen dus had hij nool de ttjd
geven. !,laarvoor uiteraard onze redaktionele dank.

UN ICORN UNTCORN UNTCORN U!i ICORN UN I OORN UNICORN

bEMOe j ederniemee.
P.edaktionele resultaten : trree gespeeld 1 punt, 2 voor en 3 tegen l

Excelsior belde afqelopen maandag af voor de wedstriJd LENS onder 22 jaar-
Excelslor landelijke jeugal . , '.i i t:
De Rotterdammers konden geen eIftal op de been brengen (moesten zeker. oud
papier oohalen)
Patrick v.d. zwan verlooï met Jong oranje met 5-2 van Jong Belgiè. , '.,
Bij aanvoerder van Zaterdag l peter KroI'is de dementie aI vriJ vroeg,,
inqetreden,
Hij stond afgelopen vrijdag een vreek te vroeg t-s avonds Iaat in Zoe|uer-
neer'om een zaalvoetbalrvedstrijd. vooi LENS 4(zaal) te spelen
Gehoord langs de lijn bij VIOS voor de tredstrijd tegen LENS : "AIs VfOS
?o b1ijft-.voetbaIlen'hoeft die' KareI traanders tinterim-trainer red) na
v<it-§end =uiro.r, niet eens.meer dispensatie aan te vragenr', .

voor de niet-intimi:: waaiders heeft het oefenmeester rrr-diploEa en mag
ln feite maar tot en met de hoofdklasse van_l de HVB Èrainen

, l,-2-. t



Eeeft u argelopeÍt zondag (Studio sport) ook zo 9ènoLen van .het cotnnentaar..
van Theo Reitsma bij FSV - DS ,79,
"Die van Kessel van PSV komt uit de buurt van een 

'aEateurclub 
" ???!!! :

In de schaduw van llarco v.Deltlen pikt Hans Kooyenga (LenS 2) ook zijn :

goaltJes mee. Ilet de hattrick van afgelcpen zondag heeft hij er ongeveeï.,
14 gescoord
Afgelopen zonalag werd hÍj zerfs gecomplimenteeral door een vaste (kritische)
supporter van het t$reede de heer v.d. Hoek(Sr.).

- "Ji j kan heleÍ.Daal geen klote .rooie, aIleen maar scoren,,. (
- De redactie is natuurfiik ongetooflijk bliJ met het gelij

zaterdag 1 maar als dat betekent ilaÈ de redactie na'éIÈ r
taat van dit elftal de hele avond Heng cabel(sr) aan de t
hoeft het voor ons nlet zo nodig.

ssssssssssssssssssssssssss
ssq SENIOREN ZONDAG 

s
ssssssssssssssssssssssssss
Uitslagen Zondag 6 december 1987.
vros 1 - I,ENS

. 2:! s; if i,r "r - ':LENS
- p.ava
- DeIfia 3

- LEI{S.5' |'"
- D.H.C. I
- - LEIYS 7
- !,Ia s s enaar 4

Programma Zondag 13 december 1987.

ke sne
ede IIJ
af eI .h

.1.'.

)

l van
k "reàu1- '''oudt dan

u.v.
],ENS
],E NS

1-1
3-4
3-1
1-2
J-ó
2-1
3-1
6-3'

!:
2t-*
23

4
D.H.C, 6
LENS 6
Rijswijk 4
LENS 8

14.00
11 ..0 0
1 2 Fnn
,1 nn
11 .00
14:00
13.00
t2.oo

J
P

E
.I

.P

E

uu ri , EEItr.S, iL '

'u u r;, LE NS; r'2' - t
uur Vui 3' .'.

uur Paraat 2

uur LENS 5
uur RKSVU 5
uur LENS 7
uur LENS I

bekend
bekend
bekend
bekend

Í,1ippo,I.de r " 1

'SPaïta'l:r2i ..
LENS 3 : '

LENS 4
q.D.B.".4,
1911g' 5 i-l:
,R.I(. À. V. V. I
LENS z ate rd ag

- v2/s

" v2/3
cornb.

Lo)g'.''
L O97
2010 ''
2ois,
21.40 ,*
2Ltt
2129

v.1
vl

P. VeringmeiJ er
À. v. Veert
TaaI

À. Í{e zenbe rg . r.Meljer Jr, .. .;

v,Às
RoE ';,11 "'

I

* LENS 5 2 man barpersoneel.
OpsteIIingen.
LENS 5
LENS 6
LENS 7
LENS B

a1s
aIs
a1s
aIs

bij
L'ij
bij
bij

afschrijven
afschrijven
afschrijven
afschrijven

É, Kouwenhoven
G.Duijvestein ,.

H.RimmeIzwaan--
E.Tromnelen

teI'.r,,9 12 4 7 4,.' 'l ti;i:,!
te1, 01891-17943.:
te1. 01742-7134
reI. 867934 ' ;^' ,'.

I5B 018 r'r
242A3A , ' i:'
0 7.7 49-457 23

Terreinen.
Vuc ' ; ,

Pa:aat,,, .l

R. K. S.V.!'1 .

S chaduvrprbgramma

Ii e t KLei ne Loo
v. Brtienenlaan, .Vlassenaar
Sportpark Polanen, l.Íon s te r

t.e1.
te I .
teI.

ÀIleen bij alqehËIe afkeurin qen.
12 .00 uur
12 .00" ,uu r
11 .00 uur
12 .00..uux
14.00 uur

D.VI.O. 3
D.W.o.4 .t
.llesterk\,rartier
liesterkwartÍer
IVesterkwartiex

- LEÀIS 3

-, I.ENS 4
J' LENS 8
- ,LENS 5'
- LENS 6

Westerpark, Zoetermeer

Hachi.el Vrijenhoekln. 254690

079-517899
r1

Programma z on ad.ag 20 decenber 1987.
Ri jsw,i jk 1

VeIo 2

velo 4 -.
I,ENS ,5,
LENS 6'
IENS 8

o

Vriendsch.
Vriendsch.
vr i e.. .f sch.
vriendsöh.
5 comp.
Vriendsch,

14 .00
11..0.0
11 .00
11 .00
13 , 00
11 .00

uur
uur
uur
uur"
uur
uutt

- LElls 1

- LENS 3

- IENS 4
- velo 6
- R.K.D.
- velo 4

3

)



ToDscoïders seizoen 1987- 1988.
2
2

1

1

1

6
2

6
6
4

doe
doe
ooe

'adè
doe

lpunten
lpunten
Ipunten
lpunten
Ipunten

Disseldoïp
v.»e1den
Sioe 1s tra -

Bertens
Ku i j Ders

F
M

H

A

s)
1)
5)
s)
8)

(Lens
(r,éns
(Lens
tr,e ns
(LenS

, il 1.-

P r oor arDma Z on da q 27 december 1987.
12.00 uur Spartaan ,20 5 r,Èus 

-s ' 1 ,,oo kun s tgra s .

z z z z z z z z z z z.z z z z, z z z z 7, zz z 2 z zz..z: ZAÀTVOETEAL Izz
zz z z z z zz zzz zzz zz zzzzz zzz z z

Programma l1-12-1987 t /n 30-12-1987.
Vri da t r- 12- 19 87 .

19.00 uur Kogel Shoes 4
20.30 uur Dos r75 2
20.30 uur H.F.S.V. 3
20.20 uur Adlo 6

Uaandaq !4-72-L9A7.
19.40 uur IENS 1

Dlnsda 29- t2- t9A7 .

19.00 uur IENS 1

tf oens da 30-12-1987.
2 2 .. 20 uur .LFNS 6
20.00 uur LENS 5
19 . 1,5 uur LENS 3

Heren aanvoerders en coaches
De bespreking op maandai 14

Ik.za1 na de feestdagen een

lloutrust veld 1

Houtrdst veld 1

Houtrust veld 2

Olypus, Voorweg 107

- LENS 4

- LENS 2

- LENS 6
- I,ENS 5 Zoeterneet.

Eetcafé Sport 1 Oranjepleln

0ulck I Duinlaan

Venibo 10 Zuidhaghe B-Scheidsrechter
Gyronova 10. góutrust vela 3 B-Schqidsr:qchter
D.S.S.Àrn.Vijn 2 Houtrust veltl 4

december g aat
n i euvre datum

niet door:::
vaststellen.

René Keus
z z z z zzz z z zz z z zzzzz z z z zzzz zz zz zz zzz z zz z zz z z
Z -, Z
- IJangs de sDorten van de Z.y. ladderz-z
z z z z z z z z zz zz z z z z.z zz z z z z zz zzzzzz zz z z zzz z z zz
Uitslag avondwe.{stÍi jd 2 december 1987.
LENS 4

Uits lagen
- Ecso .,,

2aterdaq 12 december 1987,
14.30
12 .00
10.30
t2.30

,LE NS
LENS
LENS
LEN S

Ihformatielijn

. - Te lle rve
2 -, Te Werve
3 ' :- P,c.S. 3
4 - Lyra 10

, t-
afkeuringen.

uur
uu{
qur
uur

À.v

N.N
ÀI ÀI

. d. ryk (1)
wakkemaàt ( 1)
. (3)

(3)

000/003
oo9/o46
o17/725
o23 / r67

De afaleling rs-cravenhage van de KNVB verstrekt eIk
meCledelingerl..over eventuele afkeurlngen. Op zaterdag
9.00 uur een telefoonbeant$roorder met informatie in
07 0-2957 07 .

weekeinde telefonische
en Zondag Ís vanaf

werklng onder nummer r

LENS 1

LENS 2

13.15
11 .00

uur
uur

Vèrzameltij den .

2 wordt', door
l,rrijdagavond

-4-

, 9.30 uur
11.00 uur(i,v.rn.

elftalfoto)
bekentl gemaakt. Afbel-

bij P. Meefout

!EI\5 J
LENS 4

de traLner
19.00.uur

De ops te l Iing
Ien voor deze

voor LENS
elftallen

1 en
voor



.Eel , 254279.kantoor 42og48 of bij ,r.Eam ter. 67g68? kantoor istztt.
S ch aaluwwe d.s tr i jd.

Nederlanden 1 LENS
I.IederLanden - LEM

LENS 1 om 13.15 uur

Nationale
tlatioriàIe'
Verzamelen

14.30
t2.oc

11 .00 uur .

uur
uur

L

2

BÍJ algehéle afkeurlnq trainen
en

om

LENS 2 on

12.00 uur .

oDs te l,Iln q I,ENS 3 A.Enze, J.Kouvrenhoven, T.Spa, M.Spa, p,Àx,
sinke, E. Meïghart / J,.Rooss1oot, I'.Klaasen,
.rnan , Ir. KI0nnen ,

F. Mulder, 'L.
M.À11; M.Os-

voor LÈNS '3 frtJdag-B1J afkeuring vrordt er getraind om I2.30 uur. À fbe 1I enavond voor 19.00 uur bij À.Spa tel . 291737
Trainen -Woensdags om 21.00 uur, Àfmelden bÍj R. pilon.
o ste l.Iln ,-LENS 4:

Zondag. 1.3 de cember t9a7 .

I '(zo) LE NS

R.Pilon, L.ManteI, D. de Ituiter, C.Lipmanr. H.Kouwentroven
., i:, D.Bosman, ,D,v.Essenr rl .FrÍsr. S,ypinga, J.v.d.Stee, R. .

Batelaan, N. N.
ai j 'àf teurlng' 'worcl r r. g.i;"iià àm r2.30 uur. è.fberíen voor LENs 4 vri jilag-'
9."?nd_Y9"1.19.O0 uur bÍj R. pilon te1. 935BBB. Trainen woensdags om Z1.OOuur. Afmelden bij R. plIon.

LE NS
e :,
Proqramma Zatexdag

3-4 (z'a) combinatie
19 december 1987.

J i,.r-

.r

12.00 uur

LENS 1 Schipluiden 1

12.45 uur DSO 6 - LENS z
14.30 uur Dle Haghe 5 - LENS
LENS 4 . 'Vri j
IENS 4 en zl.ln sponsor.

Wedstrlidpro crranna À-B-C-junioren.
Kontaktpersoon: PauI v. d.. S teen , Te I.9 Z O l5 4

ir'rrD

N

À

.N.
Hofstede

14.30 uur Vriendsih.
o1e / 0?6" ,.o 

17 / 12s3

,'loensdàgavond 2 december was de avond waarbiJ LENs 4 (zà) zíètr. preseirt,eeiae ,

voor de ogen van are directie van het importbedrij f nhó-iierta uíi Rotteraam.Dit- bedrijf importeeït o.a. produkten zàars t.cE "autoararmsystemen,,. ,. .i.. -l4ÀcH."autoararmsystemen', is een rrALrÀÀNs BEDRTJF dat in rtarië beschiktover een .eigen séEi-prof 'voetbalclub genaamd VERBANO CALCIO, . , .:":.' j.
Dankzij !'tAcE "autoararmsystemen" beschikt LENS 4 (za) over èen compreet,inleuw 'voetbaltenue. Aan LENS 4 (zei) Ís nu'de taak zich'zo goed en -spbilief ,l
mogeli jk tè presehteren en d.e naam van hun sponso"r hoog te houden. -,.. ., -- .-.r..

OndankS', het mooie tenue kon LENs 4 (za) geen overi+inniig behaleii op.Ecèb.3f.AI rin het èarste kwartier: keek LENS 4 (zal tegen..een 0_l achterstaird .an, ,l .
'doox een' aànÈar defensieve. fouten. Na met de neus o9 de feite' sèai,rLt-;" - 'zijn .kon. LENs'4 in de rwèede herfr'góed terugkonien'.r Ecso 3 ro" Í"tà" i;4"'-, J
de 'hei-f.t 'n'og maa! 1x scoren en LENS 4 kon dankzij Ko en Rob de i.r.iàr"i;;overkLelné'n xo.-'2-4 ïat tevens de einduitsrag was-l Na af roop "."-à.r"-;;-à-=' 

'
srri jal maakre .rENs 4 ke-nnÍs met hèr importbédri j f. Rho=Delrl , ài..à;.-"'bJi,"r=namens "MACH. i\utoalarmsystemen!' een roomboterleLter kacto gaf.Àr met ar een ieer'gesraagde avond 

Ro.b. ." . _ ..ÍJ.]JJJ,JJJJ JJJJ,I.f JJJJ.].ïJJJJJJ.f

l. veu nrr TEUGDF.RoNT J . 
..

Algemeen kontaktDersoon; paul v,d. Steen, ChoDinstraat 1O
..:,i..'i-.r .' . TeI: 970154 (b.S.S. g7.L6ta put",

3, 2551 SV. Den
Perreyn) ' ligs.:

AfbeIIen vèor'de vredstrijd.en bij paut v.dIn uiterste.nóod nog op zaterdagmorgen opmissie teI'. 661314. Voor avondwedstiÍjden
-5-

(b. S. C , g7L674 peter"perreyn)
Steen voor vrÍjalagavond 19.00 uur.

LenS biJ iemancl van de'jeugdkon-
teI. 970154



zaterdas f2-72-!9A7 veld scheidsr, Samenkomst ],ens -

33s
362
341
477
404
565

74.30
14.30
12.45
12 .00
10. 30
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lyre Ar
t'Iestlandio
Lyra 81
Int. B1
LENS C1
BTC C2

- LENS À1
À2-LENS A2
- LEI.IS B1
- LENS 82
- !,1on s te r
- LENS C2

de Lier T.Brugman-82- 13.00
Hoge Bomen J.verhoef-498- 13.00

de LieÍ H.Jansen-zzs- 11.15
Ockenburgh ?? 10.45
cl v1 G.Ilennevanger-lB5- 9.45
Itoutwijk ?? 9.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Bi j zonderheden.
opstellingen als bekend tenzij de tralners and.ers
iedere vrijdagavond is er training voor 92 en c2.
zLe algemene 'J'eugdkoDy achter in de?e Í,ensrevue.
zie schaduwprogramma hieronder. r l .-

Schaduwprogramna A-B-c-junioren.

velden.
wàar blljven juIIle???

het kompe t i tievoe tbal Proberen we ondersdaana 
"bij twijfelachtige weersomstandigheden dus even

. Blijf nooit zonaar weg. Trainen doen we sowie-

Samenkonst Len S

Sp. park tr'Ie s t

Bi ji:a1- .heIe 
'

5:rogramma af
naaï LENS toe
so a lti j cl.

afkeurlng van
te werkèn. Be1

( te I. 661314 )

14.30
12,45
13 .00
13.00
11.15
11.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur

LE}I S

IJENS
Í, ENS
LENS
LENS
LENS

A1
A2
B1
,lz
c1
c2

13 .00 uur
11.15 uur
11..45,uur
11.45 uur
10 .00 uur
10 ,00 uur

D.
D.
I.ti
!li
Vi
Vi

W.O, À-re9.
r.r.o. A1
ppolder tsl
ppolder 82
tesse DeIft C1
tesse Delf t

oudelaan DeIf t

Vïi jdagavondtra l nlng.
patrick Bijlsma en Arno v. Blitterswijk 21jn de tlaineÍs van de niet gese-.
Iekteerden junioren. Afgelopen vri jdlag stonden ze eï voor 3 spelers. Í'laar
waren de anderen jongens van Lens R2 en C2 ?? Met drie man is het slecht ^

we_rke!r.. Kom .op jongens een beetje kou is toch niet zo erg ' ÀIl-e spelers
van g2 -en C2 zi jn van harte Í+e1kom. Aanvang 19..30 .uur ,. i '

LENS 81 BIauw ZÍÀt'ar t Bl.
LENS bégon Ce wedstrijd in'rooie shirts en rsPeelde
dat veroorzaakt. werd door.het koude weer' In de 1e
tijen een .aantal kansen die .niet benut vrerden toE
ner meekreeg en eruit wist te scoren. In de 2e hel
spannender wanÈ LenS .speeIC,e het betere voetbal en
ker- die er, maaï niet ,kvran.. BIauw z!,rart werd aIIeen
een snelle, counter naar moest oP een gegeven rnomen
LenS profttee.rde hiervan e-n ging met 4 sPltsen sPe
groter. Blauv, zwart vexdedigde erg goed Jllaaï moest
door een mooi beheerst doelpunt dat dik verdi'enC w

beerde Blau\,\t zlsart nog te scoren naaï dit }ukte ui
.-.

og een erg hard vel
helft kregen beide

Cat B I au}, zwart een
ft ?erd de r,Jed.striJd.
jaagde op' de gell jk
nog naar g evaar 1i j k

t met 10 man verder
Ien en de druk qerd
zích echter prijs g

as. I,la 'd 1t doelpunt
teindelljk nLet.

Benny Rumahlewang

d
Par:-'
cor-
nog..

ma-r,
vÍa

spelen.
no9, "l '
eVen ',
pro- ..'.

wedstrij dpïog ïaan D-E-F- i unioren '
KontakÈpeïsoon: PauI v.d. steen te1. 970154 (b.9.g. 97 1674 Peter Perreyn). ,.

Afbellen voor de wedstrtjden bij PauI v.4. steen voor vrijdagavond 19.00 uur.
In ulterste nood nog op zaterdagmorgen oP LenS bij,iemand van de .jeugdkom-. '
missie telefoon: 661314. voor avondvredstrljden te1. 97O154.

zaterdag 72-12- L987 VeId. Sanenkomst Le nS

s83
839
873

(vr)
904
922
9?2

1C
1C
11
13
10
11
r2

00 uur
00 uur
00 l uur
00 uur
oo. irri r
00 uur
C0 uur

D1 9.00
8.45

io.oo
12 .30
9.30

10,30
11 ,30

uur
Yuruuï
uui
uur
uur
uur

vitesse De lft
DSO D4
Loosduinen D2
IENS D4 . r.
LENS E1
LENS E2
TENS E3

lENs D1 oud,'In
LENS D2 vrTuyII sp. park
Í,EIIS D3 I.Í ade st eyn
VUC D3 V2
Verburch El V2
BTC E2 .r V2
Qulck Steps E4 v2
-6-



1004 10.45 uur
, 1.C 5 2 11, !r. 0.0 . qu 5
1084 12.00. .uur
(vr ) 10.00 uur
B1j zond e rhed en

Gravenzande F1
LENS F"2 ,. i,
LEI-\IS...F3 .. r. r.'-
LEIIS F4
. i' ':r.r

LllN S F1 Gx aven z and.e
RKSrTti! F2 ' V2 .', .. '
Full Speed F2 V2 ":.r
I,ENS F-comb. V2

Samenkomst.LenS'' 9.45 uur'-
" 1'0 l:3 0 luur
1111;:"3 0. uuf ,

"9r3'd ÉÈr'

D2 en Flopstellingerituià Uaf'"nd, caarne ouders met vexvoer voor
iedere woensdagmiddag trainen voor Fl t/rn P4. Zie kopy
zLe s chaduwprogramma en algernene jeugdkopy hleronder.

Schaduernro ramEa D-E-F- unloren.

Dl,
"-:

!r;., a

Bf,j_ :?rlgeh e l,e,a f k_eur:i ng "van, he t kompe t i t i epr o gr amma
wedsÈri jden. gs l;.;b.i j t!.rlJ f e.lachtig tv.eer. even: :naar .L
wl j zeggen..w-aÈ er. gedaan word.t, Vanaf. i 8.00 uur zÍ

a. ,'; !

spe.len we ondeídÉ;iaiiae
ens''toe'(teI'.561314),èII
Jn we daar te berelken.

sameíkomÈÏ:Lens
10. o0 uui'tïrtË'ÀËe

-10 . dol 'Éui''àuick' D2
10.00 uurr Ouiii< l3
e. 3o" riui tËh§'Ë4

10 . oo"tiïr Bri Éi'
9'.'30 'uriY' LENS E2

11 .'0d iiur ïíc''rb
9.30 uur LENS Fl
to. óof uLr' arc 12 "t'
t t'; oo'liriiÏ''È'rc 'r'a ' '
12 .'d0 'uuï -src 

ns
ir itl :,tr; ;r"-,' "-i '

oudelaan Delf t
s a v o.rn'. Lohm . I'n

oD LenS

.. ,.',,;

9 .00 uur
.,, Q...00 ugr

-. 9..0.0 uur
.. - -,g- ob. uur
. -9 ..1 5. uur
*.9.00--uur

,. 
"1-0 

..1 5 ..u_u r
, 9.00 uur
.9.15 uur
1 0 ..1,5 .uur
11 . 15 uurI .," - -

Trainen of

Trainen of

Tra"i- ne n of

oeÍrt bt LENS D1
LENS D2
LENS D3
vo e.tb a I
LFNS E1
voetba I
LENS E3
voetbal
LENS F.2
LENS E3
LENS,F4

Ien

Ien

ien

.e

op Le nS
Houtwljk 

,

op LpnS,
HoutwÍJk
HoutwiJk_
Houtwljk,,

wo q qgjlqgIn r!{d aq t1 ub,
t{aar blijven de spelers van LenS EL E/m F4 op de
Kon!,,epr.ouders we zijn t.och. ,zeker niet bang voor
paJ< 'aan,.- desno.ods. wanten en laat zer lekker..k'omèn
ze toqhr.gok-. 'We beglnnen om '14.30 uur. Àanweiig

'-' \ '' t' ' ': /-i'r rrírr
,ï

woensdagmJ-ddag????
de koii, Doe' ze een trai.íingis-
traiíen. 'Bulten spe Len .doëir

z!)í 74. 15 uur , - 
'' -i'''li i I

- ':, oi'
trainen. Àanvang 17. OO uur. I,Jaar' warèn -'- -

?? Te .Koud?? Laat'ons niet lachen.':r Doe'ëen
ei1 lekker trainen. §oralt de,'àhii0ó iiret'rgro-

De spelers van E2 en Flirzijn ook'van'haite

Tralning LenS E3.

op de vrlJdaqavond moeten jullle
jullte,:.nu' a.fg.elopen vri jdag weer
train.ingsp_ak" aan.-,neetr wanten" mee
tgr .d-an.. stoppen we er echt mee.
weIkom..,Aanr,rezig 16.45 uur.
zwàitè pietei op r"rrs.
nfge'lopin zaterdLg' een cocktailtoernooÍ op Lens:.r,enS,È1, 82 en 63 666|:';r'i'
elkaar en LenS Elt F2, r.3 en F4. Elk team speeldè.3 wedstriJden en daai: '-'
naast werd er penalties geschoten en gedribbelal tot cle kou om een uur. of ,_1 -..
twaalf te veel $rerd. Tot ieders verrassÍng kr.ramen er twee zwarte Pieten het-
veld"; ogirennen. ze gaven snoeogoed wèg, ze floten een r,redstri jd, ze klbn-
men oprhet daktkortom ze maakten er een'Ieuker: dolle boel van. Na àfloàp:-
kregen atle spelers een velrassing. Ook de Ieiders waren niet veÍEeteh: - i''
Of deze-.1Pieten ook de leden van de jeugdkommissie van een chocolade lettèr
en een uiÈstekend rijm voorzagen weten we nog steeds niet. Het leek weliof,'
ale Piet op de maandagavond bij onze vergaderingèii aànrvezig was geweeËt., t :
Zoveel. d.eÈa11s werden er vermeld.'À1 net al een Ieuké,maar'toch weI kóudë -'
dag voor"-"de., jongste jeuqd. ' "i.:'5.1'
verèlaq LENS D3 1 9..t+ 

j.qk sqgps q4 ,S1!§lèL9- 1 .. . " '.., 
;

Na-een,ko!Ée'start (9.15 uur) bègon LenS zich warm tè Iopeí, ieileréen'isas ' ' '

zorn beetje ontdooid en het werd weer een doelountenfestijn net aIs voiige:
week (14-0). Ove! het samenspel maar niet te spreken, jongens klasse,.de,,i
coEbinaties waren nÍet van de lucht zeg en als D3 team spelen we heel sterk.
Jongens iedereen eën compliment.'Nog even de doelpunten, Rikkie 4 oaai, ' '"
Sgndoï 2 maal , Raoul 2 maal en Pàscal 1 maal. oud.er'(ons 'suliportersteam)' '
betlankt vooï het.aanEoedigen, À.Spéi bedankt voor het fluitén:

,.{ zeer tevredën leiclers Joop en cor, en cor en Jóop vah het tèciri l':
nische team D3

7

).: i.r. l,*-t-;'
j + L.i :i."



Í,ENS. l-\ 4 ;:= - \rEI O D3 .9-n
Eerste'paar mlnuten ging het niet zo íoed." Twee mlnuten àaàna
De,doelnunten werden genaakt cloor : 'Zx -Teczan schÍÈterenal , 1x.
masselaa.r, 3x Azíz Irooi, 3x RaoeI het .m'ooÍste
Schj-tterend boys volgende keer weer, applaus klap,klap,klap.

{ Johan Raoe I . .

.7eu dko ÀI emeen.

glng hèt goed>
14uthereE

Ouders oDge Ie t.
De eerste woorden Ln deze rubrlek richten wij nu eens aan de -oudeis.'wa"iom
zar d-uiderijk. worden ars u onderstaance regers goed reest. Àfgercipen-'zater-
dlag, maar: ook wel daarvoor vlelen ons enkele dingen op zoals: .t.
- er zijn ouders die zich te luidruchtig met de relding van de scheids-' '''

. -.rechteiq bemoeien. I\'1i proberen dlt biJ de klnderen eruit te kri jgen,
*l'le. verw.achten dat de ouders.ons hleïbij helpen lpv. zelf tegen de schelds-rechter te gaan reageïcn. Doe'dl,t niet. Bet. hetDt toch niet en.de scheÍds-rechter Ís ook maar een mens.'ook hij maakt fouien net als rr# ,oon.- .--:-

- er_ zijn ouders die zo fanatiek Eeereven met heÈ sDer van hun zoon dat.
ze- konstant aanvrijzlngen ropen te geven. volgens onze visie zijn alaar';echter de leiders en de trainers voor. Het brengt. echt onïust b.innen hltteam. Laat het coachen aan de leiders over. !.toeàig de jongens wel posi-
tlef taan. Vergeet niet dat het maar een spelle.tJe is,. .: = ".. . ,.- er ziJn ouders voorar van de jongste ieugà aie hun' kinderen rii arï t<ou-de wee= in een l:or'Le broek naar de training en de h'edstrijden. io."tiuren.,Dlt ls echt heet onverstandts, Thuis rrouaei rs oor.i;a-;;ài;;;;;-;;;i',
de kind.pren bij dit weer wer een trainrngspak mee. ze kunnen met een trai-ningsbroek aan voetballen en doe ze desnoods een extra .T-sh!-rt àan ónder,,het LenSshirt.

Í.le hopen dat u begrip- heeft voor boveirstaande regers, Eet is echt goed 'be:.
doelrd. - To't z.ater,dag 'rangs de ri jn.,9te .hopen ook. eens de ouders te Iien dliè.er blJna nooi.t zljn..De meeste jongens.. zijn heer goed bezig. ze verdiènehecht de a?ndacht van hun ouders. De toeoang tot ons veld is gïatis. .. 1,ir..'::I.Iinters top.

i'.
zoals aangekondigd is er dit keer een echte lrinterstop. Na zo;dag 20 deèeuberwoïdt'het verdvoetbar en de tïainingeh stilg.aregd È/n zondag. 3 januari. ".;Het.-klubgebouvr l-s dan ook gesroten. redereen kan can even toÈ,rust.koi1en engenieten van de feestdagen. De jeugdkornaissie zar in deze perioile wèr.mee-doen met diverse zaalaktivitei-ten. Meer nie.rws hierover .vo1st. Ln de Lensre-vue die in de week voor Kerst uitkont. Ren je echt op vakantie ber.dlt nualvast even door (97015.4) dan kunnei.r wij er rckening.mee houden bij.hetsamenstelien van . de zaalteams

Voor de sPglregelkwis hebben zich nu ook.E1:win Rietr/eIC en Ir,amon Hageraats..van 81, aa,ngenerd. ploeg B verder .bestaanóe uit a'rarko Tijsen én John,Mans-verd is daarmee. kolnpleet, p-roe§ rrf bestziande uit de D1-spel,ers B.arry orst- :
hooïn-, Hans Verheii, {oey,,pïonk en Roger'Riemen} was aI compleet en erschijnt een derde Floeg (ploe9 c) in cle maak te zijn waàrvoàr zich in étkgevaI.aI de D2-sDeIers SteDhan el) Jeroen Hoefnagel hebbén opgrégeïen. ,,""
voor gie oloeg kunnen zich dus nog een aantal spélers merdeí.. r,{rrren,de
deelnemers. in_elk gevar de vrijdacavonden g, 15 en.29- januari a.s. vrrJr ,

houden. lre zurren zo].gen _dat.jur1ie, voor die. tt jal .irr eik geyar-nog rrat stu-diernateriaar kriJgen, zodat Je ttruii arvast wàt kan öefenerl, .we willen bo-vendien.binnenkort op Lens ook een oefenavond h.,.cen. Eaar hor"n jurlie:nog
neer Van.... l
Uitslagen' j euqal ,

DelftÀ-t_..:
H.v.Holland.À1
81. Zwart B1
soÀ 81
LENS Cl
Juv/valkeniers

t "l : , -, .

-'Laakkvrartier D1
- ciavenzànde D3.: Quj-ck Steps D4.
- Velo D3 ' -

c3

LENS À1
LENS : À2
IJENS B 1

IJENS 8.2
HBS C2
LENS C2

4-2
6-3

6-1 '
2-1
6-3

I

ö

LENS
LENS
LENS
],E NS

D1
D2
D3
D4

0-0
7-L
9-1'
9-O

, ', a. ... ,. .. .-, ,

:



I.,ENS

LENS

LENS

I.ENS

IEN S

LE NS

LENS

LEN S

LENS

LEN§

À1 : LenS en DeIft vochten vele kleine "privé-oorlogjes" ul,t. Met voet-
ba1 had het heel weinig te maken. Gelukkig boog A1 in de laatste
10 minuten een 2-1 achterstand on in een 4-2 overwinninq. De
vreugde bij de spelers bij deze laatste tlrie d.oelpunten was be-
grljpelijk.

À2 : moèst bij een 3-3 stand met 10 man verder. De nouwen vrerden opge-
stroopt en Hoek v, 8o11and kr,ram er niet meer aan te pas. LenS
won met 6-3.

B1 : de trouwe suDporteïs van dit eIftaI zagen niets nieu$rs. B1 was
oppernachtig, mÍste de mooiste kansen en zag Blquw Zwart 1x scoren,
Gelukkig rnaakte d.e sterk spelende ÀdJaí toch nog Cle gelijknaker,

82 : boekte de eerste overwinning in deze poule. SOA bakte er weinig
van. LenS strafte ,it goeC af. SOA arobeerde noq een senior In te
zetten ln de À-B-C-D-combinatie maar daar trapten rve nÍet in.

C1 : onderschatte HBS C2 na de ruime overwinning van vorige week.
Don hoor jullie waren net zo goed op weg naar een topptaats.
Jar0mer $ras het dat \,rat ouders de schuld bij de scheidsrechter
zochten na afloop i.p.rr, biJ het eIftal. Dit hoort natuuï1ljk niet.

C2 : wllde het kennelijk sDannend houden. ze stonden met 4-O voor bij
de rust. Vlak na rust werd het spannend omdat er drie keer tegen
werd gescoord. Gelukkig werd C2 op tljd vrakker en maakte er 6-3
van.

D1 : dïaalt stroef de Iaatste tiJd. Uit trerd Laakkwartler trtet 10-1 ver-
slagen. Nu was LenS weer veel sterker Inaar er werd niet gescoord.
DLt ook tot groot verdriet van de ouders. Een tÍp van onze kant

. ,aan de ouders: laat ale begeleiding aan Ton en Joop over. De jon-:gehs moeten haast weI gek worden van de vele (goedbedoelde) aan-
wiJzlngen

D2: draait daarentegen erg goedl . Gravenzande wlst geen ééri keer te
scoren. Niet waar Jeroen. LenS LleÈ veel .sne11e en goede aànvaI.r'
Ien zien. Doorgaan zo.

D3 r kende in Raymond en Vikash twee slaapkoppen. De re.St r,ras goed -

wakker en speeLde gui.ck steps finaal van veld 3. Voor verdere de-.tai Is zie het verslag
D4 : haalde net ale tien "iliet. Velo was geen -Darti j. Helaas heb .n wè"'

nog steed.s geen leider voor dit team. Is er nu echt geen senlor,
A-klasser of vader die leider wil r\,orden. Interesse: be1. 970154.

9
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DE LENS.'<EVUE
tíIEEKBLÀD VÀu DE VOETBÀ LVE RENr G rtrc LEI{S (LENIG

. !:lStu jaargang nummer Z!, 17 december 1987.r
o o oo o oo o o o o oo ooo o o o o o o '

oO: OFFICIEELOO:
o o o o o o o oo o o o o o o oo 00000
!'Ieer aan geneld als lid.

If .. Imeci., Se-2a,. 20O565 , Gerard Doustraat 73 , 2526
ret. 890587
P.v.. Kntjff, Sezo, 1.60164; HÍIversumsestraat g1,
teI. 456184

In Ballotage.

EN SIJEL )

NB Den'IIaàg''.

2574 XC",Den Haag

2532 vP Den.Haag,.

Den Elaag,

2240

177à

24??

2 430

2 431

Àdlresr'ri j z igin geí.
Duíjnhouwer,

P

T.
te

te
U.

Oberstadtr Seza, .1 11262, Sandenbrrrqstraat 31,

tlelbergen, Ejun, 260877, i,!aartensdi jklaan 495,
L.293704
Fidan, EJun, 150279, J.v.cojenstraat àa,, ZSZe

254t vA

RL Den' Hadà.
'i

2356'3
2046 J !leef out, IqS

?5427I .

B j,un,. Grav.endreef 24; 2542
, (sezo) , RigorettostraaL 9

NP DeÈ Eaag,
; 2555 VH Den

teI.
ttaàq ,

67 8436 ,'

te1.
Opze Sii'rS.

iI . Hertman,
Donateur. :

A j un .

De heer B,A. Jansen, Otterrade SO. 2544 GC Den gaag.
1 Boe te

rReg i."s tràt l eko s te n bóek.tng

1stí2 'R

Nièuwe

Registratiekosten
Registratlekost.en
Strafzaak f 35,-
nàïai i ire vóór

bóekÍng
boeking

?9-72-r87 door
bankrekeningnr.

f rc,-
f 10,-
f 25,- : H

f .25,- : P
,D

overmaki ng
129924229

1e
2e
1e
2e

C. Kuiper; . T:, DiksÈra, E.Ferreyn,
v.d. Zwan , J. cerritzen.

op girorekeriingnr. 33671 I
Rabobank onder v e rrne ld ingte Monster of

Kont.rlbuties.
Eet jaar 1987 is bijna ten einde, het
heefÈ nog niet iealeleen de helft van
UiIt,u met.een schone lei het nieuvre
die nog nÍet zljn/haar verplichtlng
doen.
verschiJning lENsrevue.

tnv. LENS
van "Boete " .

.. i

voetbaljaar voor de helfÈ,. helaas
zLln/haax kontributie betaald. .jaar..Ln, dan verzoeken wij een ieder,
is nagekornen, dit zo snel mogeliJk te

Nog twee naal veréchljnt de lENsrevue dtt Jaar. De laatste
20-12- '87 bij de realaktie worden ingeteverà.
Ponalerdag T-1-1988 valÈ de eerste iLENsrevue van het nieuwe
uw brlevenbus. Bewaar, de Iaatstè .LENSrevue zorgvuldig !l

k opy

j aar

r it -

kan zondag

weer in

Openstellin klUbgebouÍr.
Vaàaf 

-maandag ,2,!-12- 
t8? Ls het klubgebouw i.v.m.. de kerstatagen gesloten.vooï de autoraLry op 27-r2- 'Bz is hij weer even open, ret op a.'r"a"À"ii"g-

-.1 
fn, d€ LENSrevue. 

-Op nieuwjaarsdag is er natuurlijk onze nieuwjaarsrece!-t1e en een rrredstrijd tussen ',Oud en Jong LENS
ook. .dfl is het krubgebouw open. vanaf miandag 4-r-r9gB gaat arres weer ge-woon d.raaien.

. Het Bestuuï.
-1-



Van heÈ Bes tuur .

Te voe.re n beleld seizoen 1987-1988.

Maandag 7 dec. j.I. vond de jaarlijkse ledenraadsvergadering plaats.Belangrijkste Dunt was het opheffen van de leclenraad. Iriervóor was.het nood-zakelijk de statuten te wijzigen. Een en ander is inniddels zonder grobremergeschied. rn het vervorg zar er dus weer jaarlljks een Àrgemene Ledenverga-dering Dlaats vinden. De Bestuursleden, À,Coret, A.pennints en F.v.Dijkwaren aftredend en zl- jn met algemene steEmen herkozenA.schijf en G.v'd.i(1eij hebben te kennen gegeven aan 'hèt einde vair'rret" ro-
Pende seizoen te storrpen met hun bestUurstaken. Het zaI uiterst ,""if :- j:.-zijn gesihikte opvorgers voor hen te'Íinden. Het Bestuur d.oet hierbij eenberoep op alle reden dit terdege te beseffen èn uit Èe zien naar goede op-vorgèis ' Het vlas overigens een vrij rustige vergaderrng, waarbij de agenda-punten soepel onder de hamer gingen.
Let Bestuur zar er in de toekonst voor zorgdragen de leden in een vroeg-tÍJlrs stadium te informeren over het te ,à.r"i.bereid, begroting en andereberàngrijke agendaDunren. Ter verduiderijking voor arre reàen J;ini"ni.r"e-de-visie van het Bestuur t.,a.v. het. komenile jaar!

Het bereid voor het komend seizoen zar staan in het teken van de nodige in-haalsragen m.b.t. ondeïhoud van de akkomoalatie. Dit houalt voor de k";É; ;;r-m 
.i ]n. in alat , het 

. 
dat, van- het . klubgebouw grondis geiepareerà . gi.t.r";à." .'],o"",naast ontkcinen r,rlj.niet langer".meer aan ".r. ,"rii.rifrrg .run"du ";;;;;;ir;;_-installat,ie van het klubqebàuw. Dat een en ander zal bijdra{;;;;1;;,;-;;;:mlnderen van de energiekosten zal duiderijk zijn. voor àit .oort i.nhaarsla-gen zal wederon een beroep gedaan grorden op de bereidheid'van à; i;;;;t;;-de kommissies éen biJdrage te reveren aan de bezuiniging.". -oi.-;"i;;;;i;; 

'van deze neest noodzakerijke onderhoudszaken is het mogàrii.k te gaan.denk.enaan nieuvre investeringen (verhard veId, s-oortzaal e.d.).
Dlt bestuur denkt nog steeds presÈatief, ,i3 frutt niet ten kort. ,ran aIIesi.Dq'6 2e klasse i'-rÍvB zoncagsenioren, en als het even kan d. 1" 

-;i;=;;-"; 
;àí;r,is het streven. Een op goed nivo meediaaien van he! eerste zondagerftal rijkgezlen de drukte bij thuisrveilstïijden,een vereistuo lsfeerI. Dit ;eIfde qeLàtvoor è.1. Voor de zaterdaga.fdeling acht het bestuur het van beIang op eenredelijk"Éivo meé'te draaièn. om prestatier rezig:t"-"i:."i".t een,beroép.gedaan wordeh öp een soort sóIidaiiteit binnen aé'verenígiiq. i . :uit dat oog,unt is heÈ aan'óók niet verstandig een vaststeliing van kosten

Het bëstuur wii er voor v{aken dat er binnen ,,ENS àrrerrei krubjes ontstaandie ln eeïste instantie aan het eiqen ktubje denkan en vervorgens aan hetverenigingsbelanqr.
Technisch coordinatori »e overgang van de junloren ,r.a, =.nroren moet soe-r:eler verlopen . l.rogeriJ k komt daarin "verbetering zodra er een.behoorrijkaaítal junloren over kan- Het bestuuï vinct he.t met het.;";."p de doorstro-ming van junioiËn naar senÍoïen noodzakerijk dat br.nnen de vereniging opalle fronten op dezerfde manier met sperers ,'gerrerkt,, lrord.t. vandaar de aan-stelring van een technisch coordinatoi, De Tc houdr zlch d:". ;;;T;-r;; ;;_reiding en begeleÍding van de jeugdtrainers. Tevens bevordert de Tc de-coni-municat.le 'tussen de dtverse ërainérs- en het bestuur..: . rNaast deze zaken heeft deze Tc ,de noàige inn.ige kontakten met de pers en.;inhet Voetbalwereldje, waarvàn op gepaste.wijze gebruik van wordt gemaakt,..
Ledenwerving worilt op alit moment uitstekend gedaan door de JUKO. "Het bestuur onderschrijft dan ook in grote rijnen het door a.--].rgakori-i=":.oPgesterde bereidspran. Dit inltiatief wordt gèvràardeera àn1ur ook zeker lce.trokken. worden rn"de besluitvormingr Het bestuur meent dat aia-rIJ^u.=:;;":=
l-l].f , is waaroP aan r,J, ':\'ing geaaan kan vroxden. voor senioren wordt het eem.heer ander verhàal. nedenen wàarom senibren naar een verenigÍng a,s lENs
I:+:i-.-1:.I.:y:s:9: moselijkheid on op eeri hoos nivo voerbaí t. r.drii.,"r,or vanr{ege het feit d.at er een kennis van de bÀtrokkene op LENS zit.Fusie wordt niet,.ten koste van arres nagestreefd. een opgàan van pen aantalspelers van een andere vereniging in LEis, wordt uiteraard gestimuleerd (crrwznLet tegengegaan) _2_



Het besl.i:ïr zal o',e:igens hlijven streven on de
het verenlgingsleven te laten deelneÉen.

. -. Ove.riggns meent het. BesÈuur daÈ een bualget Cat
doorgeschoven dient te líorden naar een volgend':- een iiedeli jke manier een begroting vastgestelcl
gbedqekeÈ.ral , aoor "aè jaarvergailering.

lagere senioren aktief aan

niet wordt opgemaakt nièt
seizoen. Jaarl i j ks wordÈ op
door het Bestuur die wordt

Het tsestuur.
E.H. traÍ ners attentie.
GezÍen de problèmen, die ontstaan zijn met de fhomas uore )(lees;kosten) ver-
zoeken wij u dringend het schoeisel van de sperers goed na te kijken.l4et donkere zotèn mag er niet in ile zaal getraind wàrden.
Mochten -Ílre 'wèderom géionfronteerd rloïden met !choonmaakkosten, dan zetten
we de zaartralningen met onmi-dderrijke ingang stop, vgor aLre trainingsgroe-pen' Het is uw verantwoording- hiér konsekvrent op toe te zien-. sDerers, dieniet d.e beschikking hebben over heÈ juiste schoeiselr mogen de zaal niet in

. Het Bestuur. 1

Ziet U het ook zo :?
Het was wer even.slikkeni het "afgelopen wee-k-end. Door onverwachte neder-
-Ia9!,Ii rra+Iten . zovrel , À1 a1s Zondag .1 , net voor de erinterstop,f hun. koEipositleskwiJt. Jammer, maar het 1s niet anders. Verliezen hoort ook biJ voetbal.

.Irelaas ",i.s het alreen weer,voer voor de betweters. Daarmee bedóèl ik de lENssuPPor,ters' die het blj nederragen ten enen nalen beter Èeten en dat tevensniet àncler stoéIen of banken steken. r,rensen stop daar nou eens mee IHet kan arreen de sfeer naderlg beinvroeden en dat kan toch -ile bedoeJ.ingvan echte LENs_supporters nieÈ zijn. zie bereialsnota 'van het bestuur.
"Prestatief bezlg. zíjn., maaï niet ten kos.te van arles',. zo dat moest ik evenkwijt. En nu,dé vrinter.stop in. Dat betekent niet, dat r,ENs in sraap vart,vele aktivitèiten staan op het Drogrannm.a, Te beqinnen a.s. vrijdag met de2e kraverjasronde. zaterdagavond gaat de À en B serektie de 1e competiÈ!e-lhelft'feestend 'afsluiten. Derde Kerstilag de tïaditionele autoralley en Nieuw-jaarsdag de wedstrÍjd "Jonq' LENs tegen 'óuo; ir r.rÀ-;;a 

-àu;;"" de oirerbeken-de Nleuwjaarsreóëptie. ook. in sporttef opzicht zal er het nodige gedaan,i
woïden.'zovrer de'zàterdag ars het zondag serektles gaan er keiharil tegenaan
om straks,weer'sterk aan de 2e cóinpetitieherft. te kuhnen begLnnenDaaÍbij zurlen' Èévens de noclige oefenwecstrijalen worden afgàwerkt. te be-ginnen a--s. zóídag. I.Íocht'de winter echt invalrèn, dan zu11en eï in het'
krubbebouw de nodige aktiviteiÈen Draats vinden, r,JaarbLj u uiteraard vanharte welkon bent. Kortom' ook ln de lvintermaanden rekenen we"op u.Heef.t u overiEens paui schurten met de famirie citroen in heL iv.orogrrrr.
"Hin!s" de,finalé.zLen Éinnen? Toch knap, alteen de hoofalprl js, een jas,
stond hen ni-et echt. wie'weet komt er nög eens een Bingol=piet van dler vark
was zondagavond te beluisteren in het sDortDrogramma ve.n rs iÍo-west.
Eij lieÈ er geen tvri jf er over bestaan, dat er hard ge$rerkt ear worden de
komende maanden om in de slag te brijven. Het ls r'aar goed, dat wiJ, suppor-ters, even gas terug kuínen nemen.....

": : frans van Dijk.

ÀDVIES VOOR UW KERSTIIIKOPEN

Zie reklameborden langs het veld er: a -'r'er-Koop blJ onze
tenties in de
Doen I zlj en

adverteerders
LENS-revue.
ook. ,wi j hebben er baat bi j. . . . . . .

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
R,I gaRop ster,r, rllc B
EB
BBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Zaterdag.ochtend 19- l2- f9 87 t* mi ëldag " :
vanaf + 16.3C uur :
Selektieavond

Herman en Leo en Niesje'
Gerard, Ànnie, Cor, Heinz en paula
An en Charles
Renè en ÀnJa

-3 -



'Zondagochtend 20-12-L9A7 : Tinus. en Cor .. j I r;.. .. . .
middag en sluLten : Iiené eii nnaat j es

========€====:====----
TOTO .TOTO ' TOTO.' TOTO ,, TOTO TOTOto" Lorro - Lorio iorro Lorro _ Lorro Lorro

ROND
DE

FEESTDÀGEN ., , 
,...I

======= __;;=J === 
j= 

==.
Graag maken wij alle toto en rottodeèlneners attenÈ op de GEÍ,rrJzrcDE lnle-veïdata roàd de Kerstdagen en Cxal en Àtleu,r (week 52 

"n S:). _,Toto,/rotto -formurièrgn inrqveren urrEp,LrJK ;) .tqt,ook op openinqstlJclen Ín-Ieverlngsadressen l) )..^*:

. ,,' o'"

TOTO I r 'TOTO TOTC
, LOTTO LOTTO

'- vroen § dag 23 decenber 1987 voor t+eek 52
t 9b7 voor r*éek- 53.

anuari 1988 moeten uiÈerlijk in ríeek 53 wordeningeleverd.
IIOUDER lIT NT

Overigens speelt u wel weer mee, want u weet het ..., DE AAN-
.'De LoTTo LIJKT EEN SPELLETJE

vlo€hs da q 30 decemb
ooK de ruaEïE?or-íítr.eren van

er

, l"

-... À11e toto/ lottospe }ers prettige
rrenst.

LEN.S-tlippotdei en "ti jd voor de wintersto

TOTDÀT JE I i"l I,IINT. ...;....

P".:

Kérstdagen en een pri.lzenii.ik í9Bg to.o.-
TOTO EOTO . TOTO, TOTO TOTO'. TOTó'. ',TOTO' rótO,' ..'*o

.LOTTO ,LOTTO J LOTTO LOTTO LOTTO .LOTTO ' , LOTTO ..iOrto 
, 
-

, I ! r,., i.

waar iedereen rÍezien het speI.. van dè afgeloperi wekèn aI'een beetj e b'dn9 I .

de .
.i

voo-I- !.ra s 1s dan toch geberrrd.- tENS t,ler) in de
winterstop tegen zi j n r-w^cde nederlàag,;'aan.

laatster.weds Cr_i jd,voor

. '..IÍpnolder., zondèr de geschorste Chïis TreIing, wasr zo1 te zie
' i:aar Den llaag gekomen nl. in ieder geval niei te vertiezen.

van_ LENS trok het zich massaal terug in eigen strafschobgeblpen'door het felt alat he.t al na vijf minutén de score opénae
'"!:ig'op de counter' spelen. Na ale opàningstreffer. van Hipiotaede Dersoon van rrtarco van De1den .àn ..ítut riante ,"t;iij;;.qeIÍjk te'trekken, naar het noest tot àe 30e mLnuut wachten.
was. ULt een vrije-trap van Robert pennings nam Oscar v.il . L
eens op'de slof en kogelde àè luf in de.tinkerbovenhoek.
Na rust, terwijl tENS vergeef s.. Drobeerde.on een beslissinq téén van dè spaarzaíe counteïs van t{ippolder succesvol. onàplde verdediging. bracht een rrippolder-aanvaller. in kansrtjke p
bracht de' .2- 1 öp tret scoreboià. Na twintig nlnuten in de tr,,ehet pleit definitief beslist. Een penalty bracht de score op

.."Oe waíhoopsr+LsseI Hans Kooyengu ,.roàr percey Bi.ekman zette ,he"'zoden aàn de*dijk. Tien m:.nutàn voor'tÍjd moest LENS zelfs.efer incasseren (1-4), waarna .lrarco van Deld.en er Ln de laatseen strafschop nog 2-4 vàn maakÈe.

"voor.. de komende maanden staat overÍgeds een uitgebïeiit en
fenschema voor de A-selektle op het programma. i.ls en wedde vo Igenile wedstriJalen gespeeld:

LE NS

LENS
LENS

'i . " . . -
n met één. doel
Bi j: baibezit 

"e.d,en. gehol-:-
, kon het,rus-
r. hadl.DEI.IS in
den om de s core
tot; het zove r
aar de bal ".in-

e forceren r. trra s
ettendheld ln
os itie en hi j
ecle helft was

?-'l
laas ook- geen '
en vi, e rde tref-
te mlnuut vla

De winterstop komt precies o.p Ëijd. Het.is nu zaèk .om alies weer eens oDeen rijtje te zetten. Laten we honen dai de L\Iessures van.Leo van nljn àn,,Ronald Bogisch begin.februarÍ teeer zodanig hersÈeId zijn zodat LENS opvoLle oorrogssterkte aàn de tweed.e kompetrtleherft kan beginnàn en hei;-'..verloren terrein op Ce n:. "uwe.kooloper VELO g.oed kan ,uk.í.l
,aantrekkelijker dienende wor

20 de cernb er Iri jswl jk I
hri lh e Inu s 1

VIi Ihe lmu s 2

3 j anuari

vobrburg 1

voorburg 2
4-

I
1

2

uur
uur
uur

10 j anuari Í,ENS 1

LENS 2

t2.30
14..00
12 .00
1 4,.00
L2.OO

iuur,
uur

den



19 j anuari ; ,. :
--1 - i,i ,*rt a :.

24 j anuarÍ :

'-I,ENS .1.
. i.If ENS 2,

\ruc 1

VUC 2

tEus 1

LENS 2

Xerxes
IENS 1

LENS 2

Xerxes

20.15
18,.?o

14.00
.12.00
19.30
1.4.00
10.30
19.30

uur
uur ;
uur

uur

uur
26.

31

j anuar-i. _.,,,:

j anuari i

! l.i,]
2 feb ruar 1

steLlin 'LE,}JS

L.isse 1

Lisse 2

IENS 1 ,

Tonegldo .1
Tonegido 2

TENS 2

l

2

uur
uu r,
uuï.

o

doel . --.r
achter

midden
VOOr../. ! ...

uitsiàqei 'óei"óè:t r< 1àsse P

Pos tduiven
Scheveningen
PI9, ' , ."
uNrcoRN . ,il rtt iiirioRN _:r

,,r !íartin v..d. I,ans
: Per'cy Biekman (Hans Kooyenga) , Arno

. .i Zwan.' en,r René van Bemnel
: J.an Buitelaar:, Theo Dikstra, Osrcar v,r, Itö.].-)e r t pennings, ,IÍarco van Delden en

Overgaauw,'patïick v.d

d. Laar
Iti chard v. d. Hoek .

H.v.HolIand
Delfia
v.ios .,

1-1
1-1
1-1

GDS
Ve 10
LE NS

'3-O
2-i'
2-4

UN T CORN UNICORN UN I CORI.I

" 
UN I CORN

UNICORN

- O 1iv eo
- RKDEO
:'wipnotder

UN I COITN

UN ] CORN

UNICORN

UN I CO RI'I

UN I CBRN

Möh drnm é d nt'aÀisrou'ti, 's
begint met z'n direkte
het bèal .ían )z , n viàLiw' trmoó'L1ijk'uiriàe aéÈking
baller van het seizoen

peler van het tweede dÍe elke wedstïijal steeuast j
tegenstaqder te vragen of hij sorns Mols.sgkken ondereeft gevoideí en zodoende negentLg urinuien lang vra.t _

kan komen, gaf de punten voor de LENS UNfCORN._voet_trofee. Volgende week eenl tussenstand : ..,, _

-.i,
s Er.E c.Er E F Ejq S T:, SELECTIEFEEST

vrord.t
n ied
dit

SELECTIÉFEEST

SELEcTIEFÈÈsT

ÀUTO.PUZZELRTT

A- s. Zaterdag, 19, deqerDber
Zondag A en B_. selectie. Ee
i",, Plj deze uitgenodlgd om

het jaarlijkse ,kèrstf eest gehoudeh voot',ae ',
er die be-.rokken is.bij het' selectiegebeur.én'feest mee, te malen. oe aànvang ls. on 20.30 uur.

SEI,ECÍIEEEEST SEÍJECTIEFEEST

ÀUToPUz,ZELRIT I:: J: , .-..J I}.,j ÀUToPU zzr,LRTa

zóhdag. 2"2, ai666t .,' om r i 3 . óO
deeIilÉmers'Van de .':àaïrijràËreöht:bij Àfi 

-
Bergenhenegouween Frlliid..Í'rii'. déió- ( te 1:. 297f 7,50 'pèr Ders

uur_. 1s het greer zovet.. Dan starten .de eerste r" I
.. autoprizzelrit. voor . inschri., : ingen kunt u te= ,

n (teI. 660658), charles aoràewtjt (tel,. 239721)978)...ttet inschriJfgeld,kont op i tO;_,.per autoi,per ,(rnt tlm 72 )aar. : . , ..en warme hap na afloop. van de rit. ,De.inschrÍjf_
dus als u nog'mee vrilt doen,.zoxg a.n aat ",s;ovenstaande personen binnen i s_,

eon en"-f 5; -Deze kö3te.ii zíj n 'Ínilusief e
datum sluit op 20 december
zondag i.Éw:'i.ns chr i j'vt nii bij b

ÀUTOPUZZE]JRIT AUTOPUZZEI]RI-T ÀUTOPUZZELRIT

ter"Ib j iadr.íiem

bij RAS een,
speleï van,

hèef t. mee-

Redactio'nèeI ïesultaat 0 uii Z,'b ,oo, en 3 tegen.Verljeden'_i,reek zatèrdag is, ex bij LenS (za) 3 1n ile k,leedkamerpaar, voetbà.Isèhóeneri ime:k aaraí=i-u.rii..,.n. De eigenaar (eenKIÍD)" vraa-ijt bi j" deze of. diegene di" ;;;' o,.,ge1uk zi j n schoenen
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geno en, contact o-D wil nemen meÈ Cees Odenkirchen (tel, 212350) .

- De fam. Disseldorp (Sr) en Fam. v.d. Berg vrensen alle LenSleclen prettlge

- ,Ioop o. tegen Marco van Delden vóór de eredstri jd tegen r.Ilppolder: ,'Hé
van Deldei, wat zie je d'r netjes ult vandaag jon l;

- (va+ Delden): "Ja .f,oop, ik heb vanclaag een begrafenis :.'dle voorstopper
van Wippolder wordt oE vier uur ter aarde besteld, vandaar 1,,

- oie vóorótopper "kwam, zag en overwon"
- vorige week vrijdagmiddag dacht Leo van Rijn even gezelliq bij .RLa en

Gerard Bijlsma aan te wippen.
- Rta en Gerard waxen nlet thuis, wel zaten Joop O., Ednin Coret..en de, betde

zonen voor de T. V.I'JlJ bent ook een varken, Leoi neem jij ntks mee.'aIs lèmand vijftten, Jaar
g e-t.r our.rd is " .
Waarop Leo zich naar de bloemenboer spoedde, vijftien schïikbarenil clure,
rozen kocht en er een kaartje met passende tekst bij. deed.'
Terug. bij de Sijl.sna's keek hi,j. eens aandachtÍg naar Danny en patrick'r' "

begon eens te rekenen en begreep toen waarom ze JooD met zuurstof bij ,

moesten brengen
MORGENÀVOND (vrijdag 1A / 12) K!ÀVERJASSEN
Àanvang 20.30 uur I
U r,reet alat Paul Schulten twee weken geleden "Hints,,-kamploen van Neaterland

ïÏïu".tu"rlu het echter om dat jasje van !'ong.r,eng aan te trekken. ,

En hij zag d' r zo schattig uit met dat ding. -'
Weët u trouwens hoeveel broodjes er het afgelopen jaar btj LENS zijn ver-
kocht.
Gerard v'.d. Stéen heeft ze geteld. Het zljn er tweeduizend keer tien."
Joop Itei jnen Sr. l.rerd afgetooen zondag gehuldigcl voor zijn 25-jarit 1id-
maàtschap van een groot Haags koor.
HtJ schijnt de koÍnende feestdagen gratls in gepaste dronkenschap door te
klinnen brengen. :

DE TOEKOMST VÀN DE HÀAGSE ( VOETB^L) SPORÍ.
Drie weken.gei.eden reageerde Guldo ItalIèen, oud-Lens-bestuursltd; oÉ miJn:
oproep aan Lens-leden. in de rJens-revue in te haken oD de discussle over de

- toekomst van het Eaagse voetbal. thans mijn reacti. à..rop.
Guido verwijt de.HVB een panÍek-feactie, hij vindt het IrVà-rapfort e'en pa;
pagaaivorm van het ,gemeenteli jk rappoit..èn hij is van oordeel alat de EVB de'

,.bedreigde clubs, waarvan z.ij ale belangen geacht vrordt te.beharÈigen, Ín hun
,'heÍnd laat staÀn. verdeï verwijt hij -cle HVB en ntj dat vrij ons btijken neer
te reggen bij het verondersterde gegeven dat het aantar (verd) sportbeoefe-
naars in de.toekomst verder zaI teruglo_Den.
Hoelrel ik mij niet zo vaak geroepen voel-,voor de EVB in de bres te sprÍngen,
v'r'1 ik wer dat Gulrlo de HvB m.b.t. hét r,apport "De toekonst van de Haagse
veldvoetbalverenigingen" te koÍt doet. Alrereerst is er naar mj.jn weten nog
geen sprake van een gemeentelijk rapport, wer 1s er een gemeenterijk rapport
in vooxberelding dat pas begin 1988 is te verwàóhteir, van een paniek.:reac-
tie, raat staan paDagaai-gedrag kan dus geen sprake zijn. TerechÈ is mijns-
inziéns dè HtB; wetende dlat de gemeerite àén orrà.rroek zou gaan beginnen naar
het spontverdéngebrulk in Den Haagr vroegtijdig zerf"aan de srag gegaan oqr
te zorgen dat zij over vordoende eigen gegevens beschikt .op het moment dat
de gemeente met hàar rapport af komt..
I'lat betreft het veroridersterde gegeven van de terrigroop van het .urrt.t (veI ) -sportbeoefenaars ten aanzien lraarvan cuido graag een mlnder passleve houdlng
van de HvB ziet, het volgende. De verwachte. teruglogp is niet ge: aseerd op
een veïonderstelling, inaar op oD onderzoek gebaseerde vocrspellingen dLe men
enige real,iteítswaaÍde nlet kan ontzeggen (zie het Jaarbericht 199? van deStichting SpeI en Sport) . fn die voorspellingen is verdisconteerd 'dàt de
toÉ'ame van de vrije tijd tot een bredere sportmarkt zal reiden. De team-sporten (o.a. voetbal, handbal, volleybali aIs uitzonderLng Hockey) zul1endes ondanks echter sterk teruglopen. De groel- zLt vooral in individuere
sporten en dan nog voorar ln sporten die buiten vereniglngsverband c.q. wed-strijdverband kunnen worden beoefend (tennis, zwemrDen, trimnen e.d.).
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Ik vind het van realisne getuigen dat de HVB dië.,:öntï,rikkèf f ng..àIè:liriïSàïSs_punr aanvaaxd, enerzijds omcat ce HvE ars organisatie natuur,írit , "..ii"ilijmachte zaL zíjr, een dergelijke (demografisché 
"" ""iiui"iJ.i..or,arr*t "Iing 

,,
om te buiten, anderzl j ds omdat het ook niet in id"e:J:e'e Í È:ue t !'1:;'.-1'",: 6 

",1.g; 
àÈ, i ,van de HVB is om te stimuleren dat voetb

saan beoerenen; de HvB is per srot """ .:i:;l:il3:ir;.:":;|if,lrd!'-r:::=.r?.',j.er:Dat Guido vanuit zijn geneente-politreke achtergiona,deze.i.ónlrixr"riàqi];::net een ruimer sPortoog bekijkt *{en ae dÍscussiè vérbïeeatt.r"i-à.-aiai;íSavan d.e Haagse sport i.n.v. beperit, tot de toekomst van aë-naàg=;-";;;;ïi;sPort) is overigens even beqri jpeti jk. .-1,,..: - - i ii;:..,r,.:
Naast het behartigen,van de Uelapgen van de individueie,,f.ilO= n*.fq.rËrl;í;natuurrijk ook her argemeen voetbarbelang in Den H;;;'a;;;ài"nen. vanuir..ï,rdat berancÍ vina ik her terechr dar de ,vÉ -"5 r" ',.e;il;àpnli. 

^,roo, pleir,,ilaÈde voetbarverden (aI dan niói'gecoroËine.rd met andere sportakkomnodaties )in elk gevar daar sesirueerd brijven of wordtjn,h,aa.r e,r à" rà;jii'Ë:.iiiË;:iàameeste behoefte aan zal bestaan. En dat i.1,,.i;r eft q",rit- in q9 qgoqw,l jke-q r,enniet aan de rand van dè, ,§tàd.' öe kleine.kiup-o.ies aàn de rand Í.van de.i.stq .d I Imet vaak ook een ,tiu1 .5-f i:f:;r:-'firorissanre tii;àí'"i"r.-n."1ai",, 
zur.ren.,,zo,houdrde HvB hen vooi'.ih eers'ió ihs'Cantlp zelf ..st'appen .oàt"r, ""à";;Ë;;Ï.;;,;;:ï'rustdlrén,/or san'eriïrerkins.h,.n posir'id dÉ,;i;;;f;;""Ëiiin"rà"=re-rre-n..;D.-aarb.i.j

heef t de nvn ov'erigens coó]i''raarigegeven àat verbreding van het sportaanboilbinnen de veïenisingen onder ogeÀ gezien moer erorden. oo* ni"iï':i"itiiVrË;:+-port voor meer multi-functionele sportcomnle.,xf fl- _(kunstqras',. -sporthal .bi j..be_
s ta and ei .rie'Id akkcjinrnod a t i e s ).Jïr ïït" a.dt,
È-o'ekbh sltv irs'i- e, .han GuÍdo ddh:lít:.i rr.r ri lr.,. , ='t, h 

"l'"F"vPr- rqp-port dus',du'j'qeli-ik1;Eeer
__ lÍ j-i-S'.t ií) ,,!'.rt Í,--;l:xj_1 ,,Í.i-.i Íi-l lre:J :Í.,.r l. :. .i- i.:Í.- : ;li!i:I
:1j^1ir-rl:e1.."T.?.it,ï"" de Haasse]' -spq,rr. berrre,f,t ,p:rei.tr'èóki;cuieo'..FoÉr.: ààoI.J dè:'Í3.1gemeente gestimuleerde ,ontr^r.lkkellngen in de i ichtingen van multi_.s;p.9,I_ty:e.r.e.:nigingen c.q. multi-sportakkommodaties, vraarbÍj hiJ met name ale nk C--àà-n- -cófr:
!ïl:l]s.,ysl+:gl,-, ri zaa.Lsporr (vere.nisinsen)r door op bëstaani.-""ïà=Ë"iià.;--:i..ï.:l-:P9Ithall,enl-zalen Èe plaatsen. roesesbirst-'op-r,eiliài";.i-rË-.r.;:àr
à!nJ3iiï,1"":::;ld:.l:i',{,i.rrS-:.ii"ili:ffi.:i:ii'.1 :"i, ,à.':I}r- n,l.,r-.ss-n-+::--sr

3Ï*t.-*.I,, 99- (+J. v*9Ie.:g9-.+h efjr.-r.ranuir.aat cuiaö,iaie vraag vSor''Lèns ;ost.iia?: '
bean!.woordt. rk zelf twijfel nog,sterk aàn..2ö,n sÈap, i, a":;rI.; ;óI;Ëh;:l:l^l:llElll? Ber"qsh,gèn,-rÉn.,t'esrerr.,,,.iàt iriir.Èromotor na,au=C3í5ï ji,ïii.;isportgedachte. Iru, 15 jaàr lareï, ben ik":wë1,.:'à.n ";;;ri;;-;t;kÈ;: .í1A;ii::iirrusie armer. Een ervaring ïÍJkeÍ rn die zífi,ïdat gëblelteir ls.dat dë'geméén-teli jke overheid in ale afselopàn iaren d1 

. "n,!,1iryt.g.!i.r.q, 
,ru1_Qg" gy..rllr;s;p9-{:r:1gedachte niet financieel heefi wiiren ondérstèunen. En'dat''bncler reÍdincr vaneen correse van B & q dab,iÀ,er.i.syele.{ -_de "n,rc"rsuni;;";;"-;;.-ftïiil 

-;Iè,ï;ir:l !ï"ode sterk heef t bevorderil ,'"ni?ài-àè'rijr oot dè,1.*corsanÍ"- .r.a.,=§dàï.'ii.i=ii;o=
heef t ]aten Ilggen. ef er de komende j aren ree,I .,ove_rhg.i_d.sqqld,rbeschi.kba.ar :;koinÈmoeten we nos maar afwachten. Een aint i.s duidetïjk. zonder ".èï--Ë;;r;'i.Ía. -.* -
financiëre bijdrage van overheidszijdé a::"ra-.i.is'rr.n'tià;,i;r, .-."". ;^;a .i;
bedenken voor het zi ch in een rinanéi""r 

-{""-4..-rï; ;;;".;;r:"i,iË;i]ï=;iiïï..:i:
'en irlusie armer, omdat ik heb ervaren dat:eèh:0".r "riJríiírin. t.aa"t <ierrei-de verenigj-ns niet bij uÍtsrek geschiki iis'biri,èen ,":..r=p.=t:;.;à;;;;;.i;r-.,-te runnen. De vaak resensesterde belansen y.en.1àI.g"ii;;;;";;!1liiyarl .spg{.!.r_ïj.hinnen zo,n verenÍging of samenwerkingéverband .zi jï konstara .-.r.._ pa;rrr. yin. f IsDannins; sr)ann j.nsen die r.oe teiden ait .u"ët,rri.à;;; ;;;- i;;L =.""-r, vo.or :sg_r. ,zien houden. ook brijkr dan vaak aat r.re'inà.r;;;;;;-";;;.n.Ilnp..1 brinn"efi zb.,n.verband een reratief grote invloed kunnenl vdrrtii jqen" i.""tà"a."ïir'rl ai.Idere.:: .groepen.- ,.:i -- ...,.,::u..: .JL,_ ..1..\i
Samenvattend, zeg ik wetiswaar nietrichting van een Lens-sDorthal. maar
\.Jorden onderschat.
Overigens heeft de jeugdkommissie in1990 een voorkeur uitgesproken vooïop ons complex.

voorbaat. -neè. tegen pIànnen 1n 'dé-:':-i-..
niet-beoogde e.f f ec-ten: mp-eten. n.iet i,

,:.7r)_i-v.r. j,,.. -,i,iue Í
idsp1an..v995 ^.de:, jaren- 19877 ".r:
veldj e of ._eeniïkunstgrasètrbok I

bij
de

1e
It

haar- b,e
een asf a

Gerard van Rei jsen
rt-J i
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Uitslàgen zondaq 13 december 1947 .

I,ENS 1,
LENS 2
vuc 3.
Paraat 2
LENS 5

2-4
3-1
4-0
2-0
4-2
6-0
l-3

7 4-2

. -.Wippolcler l'Jr
- sparta ,( R) 2

. - - LENS 3
- LENS 4
- o. D. B. 4

5 - LENS 6 ''
. - R;K.A.V.V. I

. '- LENS zatérdag
Zonalag 20 de cember

R.K.
LENS
LENS

s.v
7 ''
I.

N

comb.

1987.ProgramEa

t2.30
11 . 00
11 .00
13.00
I I .00

uur
uur
uur
uur
uur

VeIo
LENS
I,ENS
I,E }IS

Rljèvrijk 1 - I,ENS
- LENS
-.Ve1o
- R. K.
- Velo

Vrienclsch,;
v! Í ends ch .
vrlendsch.
.- vz
Vriendsch.

4
5
6
I

I
4
6

D,E.O. 5
N
N
NI

N
N
N.

2026

9.L247 4
01891-18943
ot7 a2-7 134
867 93 4'

940972
o77'42-2779

OpsÈe1lln gen.
. LENS 5
': .LENS .5

LENS 7
LENS.8

aIs
à1s
als
g1s

brj
blj
bij
bij

teI.
te1.
teI.

'te1,

bekend
bek'end
bekend
bekendl

afschrlJveir
arscnrLfven
afschrljven
afschrijven

W. Kouwenhoven
c.DulJvestein
H. Rllom e 1zlraan
E . Trotnmè 1en

'r"-r-rn1rran.-, r. .

giJsyijk .. : pr. Irenesportpark RlJsvrtjk
VeIor:NoordwegÍ{aterlngen te1.

teI.
schad,uí'ÉroàraEma: aIIée; bll algehe 1e afkeurlnqen.
L2.OO
12,00
11..00
12'.00
14.00

D. W. O. 3
D.W.O. 4
Westerkr"rartler

LENS,3
LENS,4
I.ENS 8
LENS 5
LENS 6

uur
uur
uur
qur
uu r.

westerpark Zoetérrneer 079-517899

Machlel vrlJènhoekln. 154690

Í{ès te rkwart i er
Zondag 27 decenberProgramma 7987.

12 .00 uur
12 . 00' uur

'ProgïamEa

spartaàn r20 5
l^resterkwartler.-
zonda 3 - J anu ai t

- LENS 5

- LENS 8
1988.

op kunstgras

14.00
72.OO
14,.00
t2.oo

9ur
qur
uur
uu r.

Í11 the lmus I
Wllhelmus 2
À.D,O. 3
A. D. O. '4

-, LENS 1

-_-LENS 2

- LENS 3

- LENS 4

ProqranEa- ZOn dd'q 10 i anuari 1988.
I,ENS 1

LENS 2

G.D. A. 3
buinilorp S

14.00 uur
12. oo 'uuit
12. Öo 'trír
12.00 uur

- voorburg 1

- Voorburg 2

-LENS3.
- LENS 4v. 3

Topscorders seizoen 1987-1988.
doelDunten F.. Di sseldorp
doelpunten M. v. De lden
doe lpunten - C . Spoe Is tra
doelpunten H. Bertens
doelounten A. Kuypers

(Lens 5
(Lens 1

( reens - s
(LenS 5
(LenS I

27
23
18
76
t4

I



Standen zondaq s en i oren bi j gevrerkt t/a 6-12-'87,
Re s. 1e klasse K,N.V.B
D.H.C. 2
IIeïmes D.v.S, 2

LENS 2

11-20
11-16
11-13
11-12
t1-12
11-12
11-11
11-10
11-. q
11- 8
11- 6
tt- 4

Hoek v.
R.K.A.V
Res. 2è

Holland 2

klasse 1

11
11
11
11

.1 1

11
111

11
11
11

Res. 4e klasse K.N.V.B
f,Í thel-mus .3
vuc 3

Den Eoorn 2'
velo 3

G.D.S. 2

o.D.B. 2

Scheveningen 2

Docos 3

Rava 2

LENS 3 . ,,

1

1

1

1

I
1

1

7-.'
5.
4
4
3:
2

9't'
o1
R,

Papendrecht 2

Unitas 2

u.v,s. 2

westlandia 2
WilheInus 2

Neptunus 2

de Musschen 2
R.K.À.V.V, 2
sparta (R) 2

Res. Hoofdklasse H,v,B

nes. 2é klasse D

R.K.S.V.M. 5
D.E.C. I
R. K. A. V. V. 7
Gr. WiIIem 11 Vac
voorburg 5
vredenburch 7
D,V.C.. 2
Gona 4-,

10- 5
70- 4

Postduivèn 2
FuII Speecl 2

Spoorwijk 2
Scheven.ingen 3

Delft 2,,
Concordla 2
Paraat. 2
Schipluiden 2

Delfia 3
Archipel 2
Gr. wi IIen 11 vac
LENS 4,

L3-22
L Z- Z I
13-16
14- 16
13-15
13-15
13-15_
13-13
73-12
L3- 7

2. . r.4.- 5
74- !.

IENS 5 l4-24
ÍdIK 3

D.H.C. 6
H.B.S. 5 I

D.W.O. ? i

vredenburch
Kranenburg 4
Futl-speed'4
B Iauw -Zwart
o.D.B. 4
Postduiven 4
Paraat 3

t 4-23
r4-17
I4-16

't4-!6
'-"14i.Í3.

14, íi .' 1.4-r2',
14-11
14-10';
12-'"4
14-i 3

3-.20
2=1.8
2-16
3.-15
3-13.
2: !2'
3'- i2
3-11
2-10,
2-.LO
3'- 1

I

4

Res. 2e klasse G

SEP 2

Ton e gri Co 5

Rijswtjk 4 ''

R.K.À.V.V. I
$Ii I he tmu s 6
B.E.C, 3 ,

Den Hoorn 4
Esdo 2

Postduiven 3

LElts 7

R.K.
v. D.
H.V.

3-2.5
3-17
2-16
3-15
3-7,4
3- 14
2- 13
3-10
)- o

3- 7
5- 3

2-.t

t
7

I
67

i1

1

1

1

t
1

L

1

.1
'1

1

1

1
,1

1

'1
I
1

D, E.p'. 5

v. 4À
6.-,LEN S

Res. 2e. klasse K

G.S.C. 1

Den Hoorn 7

Quintus 3.
LENS 8

l3-22
13-17
13-15
13-16

Postalia 2

Tonegido 7

wasseíadr'4

B.T
R.K
wlp
Sch

3'.o. 7
er 5

ialen 3

13- 14
t2-12
t2-7I
l3-10
t2- 9
l3- 7

13- 5

.c.

.D.E
poIal
lpIu

z z z z z zz z zz z zz z2 z z z 2z z z z z
7,2: ZAALvOETBÀI

z z z z zz zz z zz z z z z z z z z zzzz z

Uitslagen afgelopen Íaeek.

Ornas 1

ornas 2
- I,ENS 1

- TENS 3
4-7
3-9

9



Koge I s
Adlo 6

LENS I

Shoes 4 LENS 4
I,ENS 5

.'^. ,a-z '.^ |

". 
1_1 ,-0

SDort IEetcafé 3-3
Proqrhmma /n .:"--12:1987 .76-12-7987 x

Dinsda 29-t2-1987.
19.00 uur LENS 1

30-t2-19a7.

vri j das r8-Lz-Lsà7.

Duinlaan

zuidhaghe scheldsr. LENS 6
2 Houtrust ,VeId 4 - ",Eoutrust ve ld _3 scheidsr.t,

-t I

LENS

Quick 1

, -:"Woens dag

22 . 2',0
19.15
20.00.

uur
uur
uur

LENS
LENS
LE NS

6

5.

- Venibo 10'
- D, S. Àïn.V
- Gynnova .1C

rj n

22 .2O utr
De s tanden
3e k 1àss é

'?s/z- LElrs 2:
de teaos 1 t/m

-.í Oranjeplein ......
6 z.Ljn aIs volgt: '
:l Res, 1e klassejó

LENS 2
Jac
Kohler ass.
Eètcafé SDort
LENS 1

D.-S,S
Ado
Ro ala s

Arn . ViJ n

o.,s.c.2
RËva 6
guick 2
Berts. WÍelers 3

snoekie 5

:'70/2'-'
. Arn.viJn

2

B.T.C, 2
Adlo 6
.Rava I
Esperanto 3
venibo 6
À,D.S. Kr. 2
cymnova 10
I,ENS 5

DoS

van

I.

2.
3.
À

6,
7.
8.
o

10- 17 (
1O-t4 .,

t0-14,..
10- 13 . ,

7-12
9-

10-
11-
8-
8-

.9-
8-

1..
2.
3.
4.
5.
6.

o.
o

Esperanto 2.
Laakkvrartier 2
Vredenbufch 5
Venibo 2 , '
F. V. Snoekle 4
H.D.V. 2 i
F. c. The Bonbèï
Klikspaan 4 .. -v.v.P. 2
The chamgions 2
Dos '75/2t -!.

o.s.c. 3
s.v. P.Í.A.'2
Celeritas,2 i

Silva Boys 4
P.O.G. 2.
LENS4' í

l.Íor e n o 2 ...,
P,ava 4
KogeIs Shoes
F. V. Snoekie
II .M.S.H. 3
Esclo 2

10.
Ll.
L?,

10.
11.
12.

qul
Orn
D.V
ale
G.V

2e

ck
as

8-

I
I
6
6
3

1

.J.
Jagers

Res. klasse C

Koh I er
IFNS ,3

Àss. 2

Res. 2e klasse D

1-.
)
3.

5̂.
6.
7.
o

o

10.
lt.

1.

4.
E

5.
7.
8.
o

10.
11.
12,

F.V,
Ado 2

s".v.s
D.S.S
Ornas

10-15
lo-14.
11-13 i
9-r2

10-11 
r

11-11
B-.. 9. ,

9- 6
10-'6 "

2 8-5
70- 4

' 10-18 .,1 ,
'11-18'"
' 1r-15 '"'
1o-12'-
l0-12
.1 1-1.1 ..
tL-72 ':
11-10'\

. 10-.5
7- 4

).'8-: 2..'
10- 0,.:.

4
5

Res. 3e klasse D Res. 4e klasèe p
1.
2.
3.

5.
A

7.
8.
o

10.
11.

9-16
9-15

to-12
LO-12
9-11

10-10
8- 9

ro- 7
9- 6

t0- 6
10- 0

c. ?. -bo l0.
s.v, 3-

9

1.

't

l
5.
6.
7.
8.
o

o.s.
Veni
H.P.
Rav a
LENS

Cromvliet 5.
Oranje B1auw.2

r7-t7'' 10-16,.
19=12. . ,
8-10

,9-"10
: 9 ,-:1.0, .

' ,,.,9- 6
.10- 5 .

9-4
I - '-i 5-..3 .'

''-':'6- 3 '.
5- 0

o.s
K.S
I,aa

.c. 4

.D. 2
kkwartier 4

H.M.S.H, 4 _.
r.r.v,P.4
tlittebrug'1 ': ,

F. V. Snoékie g
Arentsburg 2

- §ene

10.
11.
12.

10

Keus

. ri-22.;.'
1o-16 r'..
1o-1.3-.
10-11,-:'''

'. 1o-il -;
7-70, , .:
7--6" ': ".

' o- l,
.. 9--6:.'..--r -.

.,..8-.5..'"" 9- 2'' 9: ,O . ', '
. i .i
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UitsIa en Zaterda-:..
vcs
Sv 35'

Àdo , , -r:

Uitsla

5 ale cembe r 7987.

en. Za te rda 72 de cernbe r 1987

- LENS
- I,ENS 2
. LENS 3

- LENS '4

0-0
o-2
1-0
4-2

1-1
5-0
a-2
3-1

IJEN S
LENS,I 2
LENS 3

IENS 4

- To tilÀ rr'ó
-- Te Í,lerve .3
- P.c.s.
- ryra

Pïo gramma Zaterda 19 dle cembe r 1987
14.30, uur
12. 45 uur
14,30 uur
IENS 4 --

verzane 1ti

Llgqln g Terreinen.

De -oFstellihg voor LenS
len voor deze elftallen
kantoor 420848 of bij J

Schipluiden
DSO6r
D1e Haghe 5
vrl j.

Jderi.

LENS'
LENS 2
LENS 3

oo9 / o26
o77 / 725

Vrlendsch.
D.À'. HofsÈedë
N.N.

IENS 3 --13.30 uur
IENS - 1

LENS 2
13.00
11 .30

uur
uur

D.s..O., r-.'' Y. '!Bur9 ".I"y1 Sportpark" v.al.gagenstraat zoeterrDeer oost.Die Haghe : sportpark ..lockè ntuigir,, wt jiaaet.rrreg
I en
voor

H àrn

2 lrordt dooE de tralner bekend
VriJdagavonil 19.0C uur biJ p.
te1. 679687 kantoor TglZfl.

gemaakt. Afbe 1-
14eefout teL. 254279

Nationale Nederlanden _ LENS 1"Nationàte Nederlandèn _ LENS 2Verzanelen LenS l om 13.15 uur en LenS 2 om 11.00 uur.

Schaduwweds Èrl d

Bi "a1qehele afk éurin trai.nen om 12 .00 uur.
Ops te l Iií g LenS 3 : À.Enze, J.Kouwenhoven, T.Spa, ll .Spa, p.Àx,

Merqhart, J.Roossloot, F.KIaassen,.M.AIi,
Klrinnen

14.30
12,OO

uur
uur

L. slnke, -E
M.Osman, W."

Bij afkeurlng wordt
avond voor 19.00 uur
TïaLnen Woensdags om
decenber).

eï getral,nd om 12.3C uur. Afbellen voor LenS 3 VrÍjdag_,bij À.Spa re1. 297737
21.00 uur. Àfmelden bij R. pilon (behalve 23 en 30.

vrlendscha eIl ke vred s tr i den. tgoensda 6-1-1988,
LENS
LENS

- Amar
- Amar

1 De ep
Deep

20.30
18.45

uur
uuÍ

Zaterda q l6-l-1988.
BIauw
rEN'S 2

Stand

Zwat1c

F sio

- TENS
. - B13uw

cup tot

1.
Zwart

12 de cerirbe r

, 14 . 00. 14.00
1987.

I
2

2

5

Frèd Corstanje
Peter KroI
Ron v, CaDelleveen

Rolf v. d, Toorn
Ed S chou te n

7
6,8
6.8
6,5
6 -4

-3

11

uur
uur



De ze

tENS

pun ten
4 (za)

zÍjn de gemiddelde van

- Lyra 10 3-1
toe ge spe e lde h'e d stri j den,de tot nu t

t,iLENS 4 (za) b ezor qt Lyra kater
LENS 4(za) heeft afgelopen zaterdag"

.rr.l ..r ,--..".:
zi j.n-iaatdtei '^)ËArtriia voor se vrinter-stop gespeeld tegen de koploper Lyra DeZe jongen§ uiÈ. De. Li.eï.'konden zichherfstkampioen noemen (4e kI.IIVB) bij ee n ov-erwinning cp LENS. 4.Daar LENS 4 hieraan niet wilde raeewerken kon. het. feestje voor Lyra niet )

doorgaan. IENS 4, d.at a1 sinds enkele weken met veel geblesseerde spelers,te kampen heeft, kon dankzij Johan Roossloot en Eric t4erghart ,(2e helft)van LENS 3 alsnog met 11 man de grasmat betreden. AI vanaf het eersÈe fIui.t-signaal begon LENS 4 te voetballen zoals het eigenli,jk. al had -moe ten doenLyra vrerd flink onder druk gezet. Vri snel in de eerste helft maakte Kö,:)v.d. Stee zijn zoveelste doelDunt voo r I,EIIS 4. Door dit snelle doelpunt'vanLENS 4.heeïstte er meteen onrust bl j het eIf taI van Lyra. fyf a begon z e nÍivr'r-achtiger te voettJallen en qing met 10 man massaal ten aanval. Jammer vodr ,
Lytat zí) kwanen nagenoeg niet door de muur heen van de ui-tstekende verde-diging van ],ENS 4.

^1s 
!ENS 4 Ín bal b,ezit kwamrwerd er goed naar elkaaïgespeeld wat resulteerde in mooie combinatles 7 waaruit na zo'n )35 min. 'spe-len het tweede doelpunt viel, óiimaal op naan van MarceI Fris (bj-j. een".Vo19ende koprol, denk om je enkeltjes:)

Bij een heokschop, genoÍnen door f,y ra in de + 43 mln. moest LENS 4 alsno§een tegenCoelDunt incasseren. Na de rust kvram Eric Merghart erin on de plaats
or: privé redenen de r,redstri jd vroegtijdigmoest verlaten. Eric Merghaït gaf meteen zijn visitek aartj e af na een'schit:terende solo dwars d<ior de verdedi ging van Lyra en. scoorde 3-1.Hierna kreeg Lyra nog een aantal k ansen naar kon ook deze nlet omze tten LndoelDunten. Lyra moest genoegren ne men met zijn tweede nedetàaag" dit s e1zoenen zaq hj-eïdoor zljn koppositie ve rdwi jne-n. Uit d.eze,. we.dstf.i jd is weer. _ge-.,bleken dat :!ENS. 4. toch e'iqenlijk"m akke lijk mee kan spelen in de kop van decompetitie van de 4e kl. HVB, aI"s het' u1-,e11etJ e maar fiet ztn elven .wordtgespee-].d en..als. ieder_ maa::. goed op z'n taak berust lis !:

van Ko v.d. Stee op te vullen die

(z
t:Afgelopen Zondag"is e n- wedstiiJ d,gewees t tussen LENS 8(zo) en eefl coh'-:lbinatle van LENS 3 a) e

itie
at w
itte
IEN S

zijn

n LENS 4 ( zal Dit was georganlseerd ondat i LENS-I (zo) vrij van compet verDlicht.ingen was, en de Hr.L.Verkijk.zijn. spelersop Zondag van de stxa ou af houden, LENS 3 /.4 (za) had hiervo-or- spec iaalzijn elfi meebt niet f spelers opgeroepen vandaar deze uitslaLENS I (z

f , v. m. de
3 (za) en
steld op ,

Vergeet
staan te

o)' - Cornb.

hrinterstop
LENS 4 (za) .

3/4 (za) r5-.2
er op 23. en 30. decembpr geen,,trainingen, voor'LENS

deze elftallen is vastge-.De eerstvolgende,alàtth .voor

niet af 'fe
6 j anuari i,988.

me trde n als
metwachten voor Jan

kan trainen,'daàr
achteïnaaD -: lr-. '

er anders men senmen niet
de korte

JJJJ.I,JJJJJ.]J.]JJJ.]J,f JJJ J.f J.]J J
- "' ! -

I van het Jeugdfront J

J c.r,r,r j i r.r.r,r,y i.r.r.r.r,r,r.r i".r r r r,rr J
Àlgemeen kontaktDersoon: paul ,v..d. Steen,. Chipins.tïàat 103, 2551,SVTeI. 97C154 (b.q. g. 97!674 peter., perreyn)

ÀfheIlen voor de wedstrijden bij paul v.d:SteenIn uiterste nood nog op zaterdagmorgen op LenSmissie te1. 661314. Voor avon<iwèdstiijden teI.

- --ill

wedstrijd progranma À-B- C- junioren.,:i
Kontaktpersoon: paur v.d. steen ter. 920154(rr.s.s. 97r674 net!r' neiieynr

voor vrijdagavond
bÍj iemand van cle
9 7,O 15.4 .

Den Baag.

19,00 uur.
j eugdkom-

Zaterdaq 19-t2-t 987 veld

L2

???

13.30
13.15
11..15
13.30

uur
Éur -
uur
uuï

Scheidsr. Samenkomst LenS304 14.30 uur IENS A1 - Oliveo A1 V1(vr) 14.00 uur IENS A2 - Nootdorp À1 vz310 12.00 uur LENS Bt - r^?estlanàia B1 v1(vr)14.00 uur LENS 82 - Maasdijk 82 V3
F.v,d.vijver-851-

tl

L . :.Ii



-'376
536

UUlí'KMD
UET LENS

Vío e ns daq 23-72-79A7
C2 - Duindorp SV

(zaalvoetbal zie

L, v. d..!,IoI-92- 10.00 uur
? ?. 1 1,: 3:0 uur

.- 'i Samenkomst ha1

1r'.00
12.oo

cl - LENS Cl Noordweg
c2 .v2/1
ook kopv)

13. 30
14.15
15.00
15.'45

TEN S
.LE NS
LENS
LENS

1-
2-
1-
Z-

uur
uur
uur

B I comti ,

B1 conb.
'82 comb .
82. comÈ.

I,aakkr,rartier
Laakkr,rartier
D.S.O,
D.S.O.

13 ,00
13.45
14 . 30
15.1,5

uur
u_u r
uur
uuruur

Donderdaq ,2 4 - I 2-- 1.9 87,, ( zaalvoe Èba1 zie ook kopv ) Samenkomst hal
13.00 uur ENS
13.50 liuï LENS
14.40 uur LE NS
10.30 uur LENS
1l .20 uur LENS
12 . 10 uur LENS

..."

Bijzonderheileil

À1 comb. 1'af/2cóÀb.2
A2 comb..1; ,

C1 comb. 1

C|/2 comb,2
C2 comb. 1.

- ADO regioiaa'l
- LDO reqionaal
- ADO r.1
- Wl lhe lnu s
- _ t'll lhe 1qu d ,.
- !íi Ihe imu s

12.30
13,15
14,15
10.00
10.45
71.45

uur
uur
uur
uur
uu r.
url r

opsiellingen aIs bekehd tenziJ de traÍners anders vermelden
van.20; dec.enber t/m 3 januaxi vervallen aile tralningenzle s chadur,rp rog ramm a en zaalaktiviteiten*ffironder
op vaka.-ntie : bel dan nu vast af tel. 970154 .,:

progranEta
even naar

af
I,E N

afkeuring
te verken.
S toe (tel

s cn-idr-iwpibq rarnma À-B-C- j un loren.
Bij algehelè van h etl koopetitlevoàt

Bel bij twijfelachrig
. 661314)., Blij f nooit

ba1 proberen lie onders taEÍldl-
e weersonstandigheden dus'izonaar weg., rràinen doèn 'i .

) t. .:,.-. ,,

Samenkomst, LenS
sp.. paik vtest' uur

uul!
uur
uur

r.Ie sowiso alti I d.
-l ,,.-., :rr, i;..

14.3O uur- O. W. O.iÀ-teg..
1.2 ._45. uur D, w. o. ' A1
13 .00 uur ;-qippolder B 1'13.0'O - tiiir' wippolder s2
11.15 uur vitesse DeIft
11 , 15 uur Vitesse Delft

Oudelaan Delft

-,r,ENS,À1
-, LENS A2
- IENS 81
- Í,ENS B 2

- LENS'C1
- I,ENS C2

I .1.3 .00
11 ,'1 5
11.45
1 1 .,45
10.00
t 0 .00

c1 UOr 1'
uuï

, .,:. :,
n zal er niet gètraind
e e rd.e re zaalvoetbalakti -
t juIlie dit vraarderen.,
we het moeten doen.
dan nu alvasÈ" af bij

nog een Lensievue uit,
daarbLJ de oÈsteÍItngen.

ne gym/ spd rt s cho enen
I op.

.. i.''l

B
J.' Tlm-

HeiJ er, M. Broo,sh-oof t,
, Ír '.

V.Tromp,'A.v,

À. Tlkai , M r' .

P . valkenburgh .

ZoàiÀ-af'eel p;a{ ieer in de Í,ensrevue heeft gestaa
wglagnl'1gn 2Q decernber t,zm 3 januirt. -rv.i ;i:i-"r-"vitelten vastgesteld vooï deze periode, we hoiren daHet kost'ons-vaak veel geld maar we vinden totn datMocht je' íiel-ilritnen doói varanÈie ot àoor werk beIPauI v.d. SteeI'téI: 9i0154. Volgende week kont erwaarin onderstaande Drogra ma's worden herhaald- metIn de sDorthallen rnag alIeen gesport eJoïden op.,scho
met' §6i: witÈJ-'àoof . De behéerders letten hLer stren

Zaalaktiviteiten.

., 'r ír . ,-
Zaaltoetba I op 23 ei 2a t1e càmber.

LENS, À1 comb . 2
meïnans.
j-. ncLririg, T. Badrie, .H. de raas , p. dleJ
E. Spaninxs, t{. Koning, R.Mahieu.
J - tt'oèrnlg, D.Hanlque, H,SmuIders, R.S
Hijngaarden,
(zie ook" zaaltoernooí op 2'l/12) R.Hag

'Pa.:torealj o. B.GrlcIÈr R.Tet.tero, y.peh

via de getreente hebben wij ate sporthal aan "de st'èenwijklaan kunnen huren.'
Y:"1 :."_"9,.A:. :" B-klassers hebben r,, e tegenstanders gezocht. We speIen.a,l_,remaal 'één' r'redstri jd'van zo'n 2x 25 loinuten, Eèh èchte zaalvoetbàLwealètrijddus. , Der ,gpstellingen zi jn:
LENS A1,.comb.1 : (zie ook

.,,.; .-.r zaaltoernooí op 27/12) J,Dunant, D.Bi jlsmar.
G.Steenwljk, F e1 Haddioui, R.Gaïskamp en

i.;l

I,E À2 comb. 1 :

LEN§;'B 1 tomb . r

t\§ paans,
'eraats

Iivan,

13



LENS Bl conb. 2 R.Hageraats, . D, v. Zetten
J jSleststrate, M.Noor:. .

M. v. d. Berg, S. v. d. Berg,
Dui jnhouwer, R. llyraleman

LENS 82 comb. 1

s2 Coinf).2-; t4.v. d:' Berg, B.I.inger, N
' '; drecht, P..Zandstra.
C1 comb.1 : (zie ook zaaltoernooi dp

claudenans, Chv.d.Geestl
Cl/2comb.2: (zie ook zaalvoetbal)i A.

R. v. al. Burg, P. de_ Lange,
C2 cóinb.1--: izie ook- zaalvoetbal) À.

H. eI FouïquÍ, D.'ale Kok

opgesteld ??? Een misverstand en beI

E. Ri e tve Id

E.v:Knljff,

. Jagesar, D. BaIgoblnd,. E.sIiere.n-
. ;-:

27 / 12) A. de ,f ong, J. SPaans ,- S .

'M. de Brito, D.Eeins, D,I,amers.
de Jong, F,BIokhuis, M.Borsten,
E. Lau 7- M.Mahieu r. .A da f erLeira.,
de Jong, F.Al1adln, R. Ehattoe.

, R. Meziani., D.sll,erendïééht..
:9701541::l - -r,

P. Pronk, B. Rumah I er., ang

M. v. Croonenburg, R.

TENS

LENS

LE NS

LE NS

Nle!

Zaalvoetbaltoeïnooi HMSH op Zonda g 27 december (a-b-c)
Het trad 1ti on e I e
dit jaar gehouden
beren om de beker
en Gona. Succes.
15,30 uur LENS A1
13 . 15 uur LENS B I
11.00 uur LENS cl

comb . 1

comb . 1

comb . 1

staït
start
start

toexngoi
toernooi
toernooi

van HMSH wordt
,Í,ENS'gaat proi

HMSE , VCS_,. Vlos
- S amenkoÍns t haI

15.30.uur
13 . 1 5'; uur
1 1 ,00. uur

zaal . Í,Ie sPeIen er
bereiken via de

Beïesteinlaan af..
velo t igt daar'' I j-nks

- samenkomst haI
. 9.30" uur

zaalvoetbaltoernooi on de C. Niemansbokaal
in sporthal Transvaal in de Majubastraat.
te Í.rinnen in sportieve wedstrijden tegen

.Het. Èrogramma is aIs volgt:

D
+
e opstellingen
17.45 uur I ''

als op 23 en 24 december.
' 1'

De prlJ suÍtrelking ls om

zaalvoetbal LENS C.1 en C2 bij Velo op 31 december.
Ook VeLo aan de Noordweg te Wateringen is aktief in
vrat qédstiijdèn. verzamelen doen we bij Veio. Dit is
Eengelola-an, vanaf LenS richting Lozerlaan, llnksaf
Doorïijalen tot in vlateringen en linksaf de Noordweg

zijn

de
te

de
op.

10.00 uur aIIe
E iii dle + 13.00

spelers van LENS C1 en"C2
uur.
en A2.

Ter afslulting van de eerste helft van het seÍzoen en omdat we in de herfst-
vakantie niétÀ extra's voor A1 en À2 konden regelen, Iigt het nu in de be-
doellng om"juIIie a.s. riaandagavonó 21'december een gezellige ker!tmaàItiia
voor -te zettir. ''Aansluitend hebben we'een aantal banen bj-j de bowiing Ocken-
burgh gei:eserveerd. we verwachten aIIe A-spelers en ae lègeleiding àm'tA.óO
uur op Lèns. xun je niet geeÈ ait dan even door aan Leo v.Rijh..

BuJenkonst A 1

Wedstrijdprogramma D-E-F- É.unloren.
Kontaktpërsoon: Pàu1 v,à. Steen te1. 970154 (b.q'.q. 97t674 pete;'pe;reyn).

":ÀfbeIIen voor de wedstrljden bij PauI v.d. Steen voor vrijdagavond 19..00 uur
In uiterste nood nog oD zaterdagmorgèn op Lens bij:ienand van de jeugclkómr
missie.tel.. 661314. _Voor. av_ondwealstri jden teI. 97Ol5A. ' -'.. .. l'
zaterdas 19-l2:1987 , Veld Samenkomst LenS

555 1

839
873 .

(vr) 1

908 1

926 t
978 I
10c8.
1056
1089

0. 30 uur
9. 15 uur
9. l5 uur
0.30 uur
2, 15 uur
2.00 uur
1.45 uur
10.00 u,
12 .00 u.
1 1 .00, u.

LENS DI
LENS D2
],ENS D3
LENS D4
Verburch E1
BTC E2
Qutck Steps E4
LENS F1
RKSVM F2
Full Speeal E2

10
o

rg
10
.tt
71
10

9
11

.00

.45

.'4 5

.00
,15
.15
a(

.30
*c0

uur
uur
uur
uur
uuÍ
uur
uur
uur
uur

ÀDO Dl
DSO D4
Loosduinen
schiFluiden
IENS El
LENS E2 1

I,ENS E 3' .

Gravenzande
LENS F2
LEI.IS F3

V1
V3
v1
v3
Poelalijk
HoutwÍ j k
NiJkerkIn.
v2
I'lonster
Kerkepolder/

Delft
v2

D2
D2

(vr) 11,00 u. IENS F4 RÀVÀ !'2

- 14

F1

10.00
10,30

uur
uur.

i



Maandag 2l-L2-!987 (zaalvoetbal zie ook koDy) Samenkomst LenS

,9.00 uur LENsr D1 coirb.
i 18. 00 uur, LENS. F2 ,.
18.30 uur LENS l'3

celéritastoernooi
F. V. Snoekie F2
l'. V. Snoekie F3

M a r imbaha 1/ RvIk
MaJubastr.
Ma jubastr.

Samenkomst

. 8.30
l?'. ls
17.45

uur
uur
uur

haI!'Ioensdag 23-72-7947 (zaalvoetbal zie ook kopy)

D1'+ D2 ohderl.lng zaalvoetbal , SteenÈíjkln.
D3 F. V. Snoekle - MaJubastr.
E1,E2 en E3 onalerling zaalvoetbal SteenvrlJkln.
F1,F2,F3 en F4 onderling zaalvoetbal

.9.00
.1 9:,oo
10.30
12.00

uur LENS
uur,.tENS
uur LENS
uuï LENS

'8.45
,17.15
10.00
1 1 .30

uur
Èur
u\ix
uur

I,e

Don dle Edag 24-72-1997 ( zaalvoetbal zie ook kooy) ^sanenkomst ha1
''9.00 uur LENS D3+D4 ónderling zaalvoetbal
BIJ zond.erheden.

opsÈellingen aIs bekend. Gaarne ouders
van 20 december t/ro 3 j anuari vervallen

Steenlrijkln. -, 8.45 uur

met vervoer voor F2 en F3.
a I1e tralnlngen.
hieronder.

Samenkomst LenS

zie s chaduwpr og ramma en zaalaktlvlteiten
op vakanti.e: bel dan nu vast af teL. 97OL54.

§shaiulplqg!qmlrjr D-E:F- j unioren,
Bij algehele afkeurlng van het kompe ti tl eprog r amma spelen we onderstaande.i '

wedstrljalen, B,e1.,biJ twljfelachtÍg weer even naar "LenS Eoe (tet. 661314)" en
wij àeggen wat eí'qedàdn *oiat. vanaf i 8.00 uur zijn.we daar'te bereikén.

10.00
10.00
10.00
9.30

10.00
9130

11 .00
9. 30

10'.00
11.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

vite'sse 'DeIf t D1

9uick D2
quick D3
LENS D4 Tïainen
BTC' E1" ',; j'
LENS E2 Tralnen
BTC E4
LENS F1 ÍraLnen
BTC F2
BTC F4
BTC F5

oudefaàn -Detf t
Savoin. Lohm."ln

1e. n op L.e ns.

len op Le ns

len oD LenS
Houtwi j k
Houtwi j k
Houtwijk

00 uur
00 uur
00 ' uur
0 0 .uur
r S Ïur.
00 trur.
15 uur
00 ' uur
1,5 uur

10.15
11..15

uur
uur'

of

";
ot

LÉNs D1
I,ENS D 2

LENS D3
voetbal
LENS E1
voe tbal
LENS E3
voetba I
LENS E2
LENS F3
LENS F4

9
9
9
9
9
9

10
9
9

Zaalaktiviteiten.
zoals JulLle al in de vorige Lensrevue hebben kunnen Ie?en. w-órdt er vari'ï-.
20 december tot en net 3 januari nieÈ getr.aincl en gevoetbald op het veld.
Wel hebben wij regelmatig zaalvoetbalaktiviteiten voor juIIie vastgesteld.
WeI een d.ure grap voor de vereniging maar dat moet maar..we hopen dat jiillie
het vÍaarderen door aIlemaaI te .komen en goed je best. te doen. Ben Je. ver-.
hinderd door vakantie of iets ànders bel dan nu alvast even af bij Paul v..
il .steen teI. 970154. volgende rreek komt er nog een Lensrevue ult waarin
onderstaand programma wordt herhaald met daarbij de opstellingen. Denk er-
aan dat je in de zalen alleen met schone sport/gym s choenen mag sporten met
een vJitte zooI.
Maandag 21 decernber (zie kopy) Sporthal Samenkomst Í,ens
9.00 uur LENS

18,00 uur LENS
18.30 uur LENS

opste l llngen.
I.ENS D1 coEb.

LENS P2 en

Woensdag 23

D 1-comb.
E2
F3

Marimbahal
lilajubastraat
Majubastraat

8.30
L7 .15
L7 .45

uur
uur
uur

Celeritastoernooi
E.v.snoekie
F. V. snoekie

P.Bosch, H.Vredeman, R.tlubben, J,Pronk, M.Izendoorn, R.Rle-
men, B. OIst[oorn.

F3 : aIs bekend,
decerober.

LENS D3 speelt 's avonds tegen F,v. ,9noekie in de fraaie spörthaI
t{ajubastraat. we hopen Jullie allemaal te zien. verzaEelen doen ?e
orn 19.00 uur is het afgelopen.

- 15 -

aan
oP

de
LenS.



LENS Dl en D2 arsmede alle sperers van E1., E2, E3, r!, 82, F3 en 14 verwach-
....'tën, wlj'op^ ileze. dag in de sporrhat van de steenwtjtlaan. ;" ;.;à"i;" ;;,-."
jteams ln gerljkwaardige 6-ta11en'.en spelen een onderling tciernooi van 2o,n,1.,! ,l-qr. zLe voor . aanvangstijden .bij het lrealstrijdprogramna.-verzamerèn,biJ

Dond.erdag .2,4 december.
. Dan verwachÈen- we aLLe spelers
gok jullie spe19n reen onderllng
mee en bel af,als.Je nlet kan.'

öii - 8.45 uur aan Ae
zo ' n 1L uur., Neem

van D3 en
toernooi

D4
van

Steenwl j kl aan
Je LenStenóe

:

)
Gona zaalvoetbaltoernooi op 2de kerstda§ 26 decembe r (D-E-F)
JuIlie gaàn proberen cle wiséelbeker tè veraeàiq.r. irés, EmsH, uro!.n àorrulzijn de tegenstariàers. cespeerd en veràamert r.ràrdt' er btj ae'àportÀalzuial Haghe aan de Melis stoketaan tegenover het voetbarveld.van:.Gona. Het'. .--...:,,. ,-.programma en de opstelling:

. 1. ... ,) :.

.', :1,; .. : Verzamelen.ha.I .

14.15 uur LENS Dl conb.
12.00 uur LENS E1
10.00 uur LENS P comb.

Ops.te 1I1ngen.

s dait
s tart
start

Loernooi
toernooi
toernool

14:oo
11.45
9.45

uur
uur
uur

LENS D1 comb. : p.gdsËÉ,
t.tlelnsl, Y.Izendoorn;

iI . Pronk. ''
.: .' 1

B . OL sthoorn ; R, Riemen, E. den. HeiJer,
t

i.

LEN-§ ..81
EENS F c oinb .

als bekend zonder R,Otte.
A.v.d. HeuveI, .l ..BuIs, A.Sen, F.Kampfraat,.A.Àkkabl, N.Àkkabl
E. Àkar, R. Marten.'

Verdere zaalakt.lvitelten.
vernelden we nog dte zaalàk'tÍrrlit"itar, .root
Dan kan je er alvast rekening meehouden,

ste Lensrevue.
Zondag 27 de cembe r .

siërónaér
he t, j aar.

de laatste
l4eer n ieuvrs

dlaq.en
In de

van.
14 a-t -

iÉr'iS D2

Maandag

zaaltoernooi in
28 de cembe r .

82, E3 en F1 zaalvoetbal btj VeIo
29 de cember,,
D2, D3 en"bà

:., ' íi2 Januarl. ..

àaalÍoetbal bij vero

claq bi j verburch in de zaal.

de Houtrusthal.

j.," ,i-

1!

LENS El,
Dlnsdag
Í.ENS 'D1,

,:)

zaterda g

I,ENS iD3 en

'1 :. -;,r,,É, '\

it

., t.

76

. ..t

' l:

i

I l: l. :,,
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DE IJENS REVUE
VIEEKBLAD VAN DE VOETBÀLVEREN I G I NG LENS
6 1 s.te jaargang, nummer 21, 23 december

(LENIG EN SNEL )
1987.
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1

In BaI lotaqe.
2432 D. v. d. Heiden,
,.;. Le1.932538
pièt v,d. valk blijft

Seza, l9O67,O ,

bij LENS .

,John v. al. Lubbe hlijfr ook b1j LenS.
Ook onzeseizoen
ilohn v.d
Dat LenS
ZeIfs in
sporÈief

. techn j.sctf boOiainàtor, ,fohn van der Lubbe blijft het votgendein-dezelfde funkrie !ij Lens. i{et hoeft-9""n uÉi""t, a"t irii rn. -Lubbe een perfekt figuur hebben op dezó rnoeilijkó'positiàidaarmee de tijd vooruitsnelt ls al meerdere ..f." gàUf"k"rr.zeist is daar grote waarderlng voor. ook ,John wensen we heel vq.el

lleÈ Bestuur,

onze trainer van..de A-serektie za1 ook volgend seizoen bij Lens akttef zljn.
Afgetopen Donderd:ag heeft piet van der valk zijn handtekening gezet voornog een seizoen Lens. Dit is dezelfde avond ook aan de spelersraad Eeege-deerd' Tot vorre tevredenheid overigens, cezien de amuities van Lens enPiet van der vark kunnen we ce sporÉÍeve toekomst voorropig *.;r-*;! à;ootvertrouwen teqemoet zien. .,1e ,ourriè., piet en. zijn spetersgroep veel succesin het nleuwe jaar' 

H.t B""trr;;.

Onze. Nieuwj aars receDtie met de Jubilarissen.

AI die jaren iedeïe woensdagmi dCag op het veld voor de jeugd. Van beroep onderwijzer en
naderhand hoofdonderwij zer heeft hij tientallen jaren ale jeugd hegereid. DaÈ hij de ode
"Pro Ecresia" heeft gekregen is vorledig verdiend. Hoe hij ovÉrat tijd voor had is een
raadser dat wel nooit oDgerost zal. worden..Hij deed. het gerroon. Eeer de verentging kan
bijzondertrotsziJnopdezeman,deNestcrvanLENs.
Namens Uw LENS kan ik zeggen: ongelooflijk bedankt voor deze gigantische hoeveelheid
werk, dEE ar die jaren door u zo voortreffelijk werd verricht, en we hopen u nog velejaren "Iangs de lijnl' ." 

ï"*.: 
ve.,elkomen. 

. 

' 
.:. ï:.ïlïEi:,

Nieuw aarsdag Oud LenS Jo LenS .

zoals een ieder nu moet weten vindt op Nieuwjaarsdag de traditionele wetlstrijd. plaats
tussen oud en Jong Lens. fn de basis van oud Lens staat niemand ninder dan peter KeEper.
Deze ex-lnternational is de beste voetballer die lens ooit heeft voortgebracht. verder
komen voor oud Lens e nodiqe legendarische oud spelers het veld in, zàals cees v.d. Beek,
I,Iim Keetman, Gerard Verhaar, Jan Englebert, Ilans van Dijk er:z, enz, enz.
Een reden 'temeer om oàk Nieuwj aarsdag' eèn bezoek te brengen aan uw klub, waarbij de Nieuw-jaarsreceDtie met daarbij de huldiging van enkele jubLlarissen (Dhr. pLet Juffernans ::lzie elders in deze Lensrevue) weer een hoogtepunt gaat worden.
oud Lens staat onder leiding van Joop willerns. voor Jong Lens worden de volqende spelers

-2-

TIagiIie getrouw rrorden ook deze keàr de jubilarissen bij onze verenigingr.n net zonnetje gezet. nit jaar 'zijn het:Fr, v.d..Bergr R.. Bom, Th.Booms, c.ouivesteyn en J. Verbarendse: 25 jaar 1id.J.,f . Jager en S.À..de. Bruijn : 40 jaar lid.
À. Hoppenbrouwers : 50 jaar 1id.
P. Juffermans : 65 jaar lid.
zonder de anderen te kort te doen wirren wij toch even de schijnrrerper
rlchten op Dhr. P. Juffermans. 

^rs 
er één nan is die in aanmerking komt

I?lI-]t-l"Idiging is hij het..BÍj onze vereniging heefr hij een sraat van.,renst die niet meer te evenaren is. ,f aren en _3Éren lang tàrrijke functiesIn Eestuur en cor,llssles. o,n een voorbeerd te noemen: nriirq s, I aài'.ruxï ritÍ t ---- ----



verwacht: ,ran Buiteraar, Henk Hoppenbrouvrers, l.louter Fxanzen, Jerry Hoernig; Marco van
. ,i' .rDelden, Oscar v.d' Laar) l4ohammed elAsrouti, Arthur de cïoot, Cees Odenklrchen,. Toni Vierlingr. Hans Kooyenga, Àrno overgauw.en Richard v.d, Hoèk.

leider/Coach: ,Jo_hn. v,d. Lubbe. Veïzorger: EdwÍn Coret.
De wedstrijd staat o4der _leiding van thuisfluiter Jan Heins. .

Tot Nieuvrjaqrsdag bli LENS, waar altijd wat te beleven vart. pretÈige Kerstdagen.

UNICORN.. ,I'NICORN. . .UNICORN U}JICOR}i UNICOÈN UlIICORN UNICORN

De tusèenstand van de UNICOffN-LENS voetballer van het seizoen 1987/1988-trofee is als
volgt3'
I.
2/3.

4..
p.. r

, l4arco van Delden
. Theo Dikstra
. Àïno Overgaauw

," ttartin v. d . f,ans
. Patrick v.d. zwan

12 geooeeld
11 gespeeld
12 gespeeld
12 gespee,ld
11 gespeeld

84 punten
76 punten
83 punten
79 DuÍrten
72 punten

7.0 gen.
6.9 gen.
6.9 gem.
6.6 gem,
6,5 gem.

UNICORN T'NICORN UNICORN UNTCORN UNICORN UNICORN UEICORN

bE[4Oj edernlemee . 
"

- ReqactiAne leresultaten, 2 gespeeld, 0 punten, 3 voor en 6 tegen.
- Een Jaarafsluiling die past bij de resultaten van het hele jaar.
- Een Prettlge.KPrst en een voorspoedlg 1988 worden u toegewenst door de Fan. cabel, gla-
r- zenwasserij,/schoonmaakbedrlj f "Perfect", !ÍÍ1len Blom + speleïtjes van F3 en Joöp Fronk.
-..ï.9! kq.qingskoppel v.d. Kleij/v.Dijk heeft tot nu toe verstek laten gaan blj de klaver- ''Jaiavonden. ,ï
- Ui! nedef. onderzoek bleek dat dit koppel nlet meer nee doet ondaÈ er geen eer meer valt

te-ha1en, :. .

- À.cl!, nq jaren ln de top van het klassement te hebben gestaan was er verleden jaar ai
een teruggang te bemerken (red.)

- Als u.binnenkort John v,d. Lubbe tegenkomÈ bij Laclbroke dan moet u niet " schlÍkken, ,

- ,fohn.beglnt nu ook al met het afsLuiten van !íeddenschapnen langs het r,ens vetd.
- Àfgelo.pen zaterdag was de inzet een gouQgele rakker, bij de weddenschap of À1.vre1 zou. .

wl,nnen .

- Hopelijk is het- gokken niet de reden waarom ,Iohn nog een jaar bijgetekend heeft a1s. :';
technlsch coördinator.

- over goqdgele rakkers gesproken. '. l
- Het, LenS bestuur overweegt om binnenkort alcohol vrij bier te gaan verkopen..
- Helaas,;qan zijn de feesten voortaan nlet meer zo gezeLLíg. .

- over feesten gesDroken' ook uw xedaktie wenst iedereen een fijn keïstfeest.en een goed
nieuwj aàr.

.t-

PUZZEI,R,IT L '*"r,t*o"r, 
" PUZZE],P.IT - KERSTNÀLLEY PUZZE],RIT - KERSTRÀI,TEY

À-.s- zondag ? 27.decenber, arweer de 2e kerstrarrey. crote corryfeeën hebben zich aange-
meld voor alit puzzelavontuur. Om 11.30 uur wordt u verr.racht met een goeal gestemd humeur.
Het, inschrij fgeld : f 10,- per auto. f Z,5O voor volwassenen en f 5,- voor kinderen tot.
12 jaar. De rit ls zorn 90 kiloDeter lang. 's .1-vonds zal er een heerlijke wa}-De maalÈÍJd
z1jn..§,ondr 18;3c uur is de prij suitrèLking. Een beperkt aantar inschrijvlngen vrordt op
de dag nog; geaccepteerd echter za;L dan nlet meer neegegeten kunnen worden.
Vragen en problenen bel een van ons:
Àn Beïqenhenegouwen teI. 660658 .:

Charles Border.rijk . teL. 2397 2t
Frans v.d..lBerg teL. 297978
Henk Hoppeirbrouwers tel. 894950

ToÈ de 27e.

PUZZELRIT KERSTRÀLI,EY PUZZEÍ,RIT - KERSTAÀIÍ;EYl_
I

PUZZELRIT - KERSTRÀI.I,EY



DE TOEKOiíST VÀN DE IJAÀGSE VOETBÀT.SPORf (3)

Ícmand wl-ens naan-mij is.. óntschoten heefÈ, oolt e.ens. gèzegd, dat niets zo. onvoorsDelbaar
is ais de toekoàst. Qe .ges.chiàdeiis heeft. geleerd',. daL die Ean het grootste gelijk van de
wèréId hieft. Èn-!och probereh rvij nànsen dagelijks die ,toekomst'te beinvtoedgÍ.r.. Dat doen
we in ons privé-Leven, dat doen ministers, dat doen gemeentebestuurders, ..dat doen'bestuur-
ders van een voet!:albonal en dat doen besÉpurders van een voetbalklub. Ik -moest.hier 

.àan'
denken, toen" Ík ln.de vorige LENsrevue de diskussiebijdrage van Ge:ard van ReLjsen Ias
over de toekomst van het haagse voetbal. Dagelijks $rorstelen rve - aI dan niet bewust -

- met de vraag wat te doen om een bepaalde negatieve toekomstverwachting te vóoïkömen, of
.,,.. eeq posltieve toekomstven achting. te bevorderen. Een negatieve veïwachting is bijvoor.-.

beeld heÈ tefuglopen van. de belanqstelling voor teamsport op het veld, In mljn.eerdere
' 'bljdrage pléitte ik èrvocr dit nièt' zorxaar ais een'Vàststàand feit te a:ihvaarden, en een
aktief en wervend sportbeleid te voeren. Gerard van iteijsèn geageert hierop dooi te ver-'
wijzen naar allerlei ïaDporten, die toch echt die terugloop bevestigen en dus door de
HvB terecht als ultgangspunt word'c, genomen. Ik. blijf eïbij, dat de HVB zich te gerxakkelijk
bij dit vermeënde gegeven neerlegt. Juist de IiVB had zich niet moeten begerkén tot maat-
regelen in de accomodatiesfeer. i{aaroE yi-aagt de IIVB zich niet af, hoe.h€t komt, dat voor
de veldsport hockey wel een goede toekomst rlordt verwacht? Ik konstateer, da! er kennelijk
door een veldsport (hockeyi -wel een wervend beleid is ontrvikkeld. Een andere verwachtlng' ls. dat er groei blijr-t zítten in de i.:ràividuele sDortea, die ongeorganiseerd worden beoe-
fend. In dat veiband heb ik er eerder op ge$rezen, dat, het gemeentelijk §ËortbeleÍd ale laat-
ste jaren'nogaI sterk gexlcht is gevreesL op het bevordeïen vaJr ongeorganiseerde sportbe-
oefening. Ik vraag me daaïbij af, of de Eeorganiseerde sport deze oi4twikkeling teveel "
heeft laten loDen. Ook trier denk ik, alat de georganiseerde sport een meer !'maÍktgerÍcht"
beleitl kan voeren. ik ben het met cerard van Reijsen eens als hij ste1t, dat spoftcom- .

plexen zoveel, mogelijk in of bij vroonwijken behoren te liggen en alat klubs daar ook het.
bes! - (kunnen) floreren. federeen zegt dan: kijk maar naar de klubs aan de rand van de stad
en, ervaar hóe mager hun bestaan is. fnderdaadl geeft het HVB-rap. port aan dat de meesi. -zorg-
rvei<ke-nde khibs in de oftgevíng van de Buurtl.Jeg spelen. Toch waarschuw ik ervoor al te !e-
malkelijk konklusies te trel(ken, want hoe is het dan te verklaren, dat bijvoorbeeld SV '35
behoort tot de grootste Eezo:ide klubs van de EvB? En hoe komt het dat rugbyk1ub HRC zg
goed-draait om '.,aD cie hoci:eyklubs daar maar niet te spreken? Vooï dat ik zou uitlen nee-
werken aan sanering van de sportvelden daar, zou ilr toch antwöorcl op mijn. viageri willen.
hebben.-Dan de vraag r.Iat de. lleste toekomstgerichte inrichting van sportakkomodaties noet
zijn, Ik zeg, kj-jkenat naar qunstige ervaringen in de buurgemeenten, multifunktionele ak-
komodaties, die tegenoetkonen aan een gevariee;de wens tot sportbeoëfeningr: dus zowel
voor veld als zaal, zowei qËorganiseerd als ongeorganlseerd. cerard van Reijsen zet daaï-
bij vraagtekens onder ','ervJi r+ z in.f naar =ijn erl'ariligen bi-j Westerkwartier.
Ik ben het met Gerard eens als hij s-ueit dat. deze ontrvikkeling er niet zonder dutdeliJke
(ook financiele) steun van de geneente kan kcmen. Vandaar nijn oDvatting, dat de geEeente
de niddelen,, die:vrijkomen door sp<.rrÈvuldsanè!:ing, moet inzer--ten voor vèrbeterlng van
Irel gunstlg gelegen akkc];ncda cies. Er komÈ dus.zeker ove:heidsgeld beschikbaar. we moeten
alleen met elkaar zorgen, CaU dit EeId voor de silort beschikbaar biijft.
Ik pleit er dus niet vqorr dat tENSr of 'rrclke andere klub dan ook, in z,n eentje traóht
een sporthal te realiseren. Eve:',nir, glcit ik ervoor, dat. LENS op z'n eentje tïacht zich
te oatwikkelen.tot mu]-lrspo;tveren:ging. Zo'n vereniging kan alleen maar organisatorLsch
van de grond komen elr draaiend gehouden rrcrCen als krachten worden .gebundeld. fn mijn

- visie door sanenwerking van r,eerdere vr:renigingen uit verschlllende takken van sport (io-
wel veld als zaal). Dai: moeten d+;r I.r.?1 klubs zijn, dLe geloven in zör.n ontwikkeling 'en .

de posLtieve' kanten daaivan, en dus nj.et klubs; die liever een sober en..kneuterÍg bestaan
Ieiden op een hele sinpele akkcmodatie. LENS heeft vanaf de oprtchtlng in 1920 altijd ge-
streefd naar verbeLering ei1 had. daar ingrljpende verhuizingen voor over (van de weide
van boex Van der Made bij- de Cuinen via een knollenveld aan.de Lelrweg geÉaamtt !{aterloo
naar het Zuiderparli en tenslotte via het winderige Ockenburgh naar de Hengelolaan). Àan
die Henqetolaan mLdcen. in een rroonr.rljk ligt nog steed.s een loede toekonstverwachting al.s
de kansen worden benut. ' . ..:

Guido Halleen.
zzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.t
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Uitslagen Zondaq 20 december 1987,
RÍ jsrrijk 1

VeIo 4
- Lens 1

- LEns 4
t-2
4-2 -4-



Programna Zondaq 27 decenber 1 987 .

72 .OO
t2.oo

OpstelLi ngen:
I

IENS 5 als bekend
LENS B als bekend

uur, Spartaan r20

uur t esterkwartier
I

- ,LENS 
5

- LENS 8

afschrijven bij
afschrijven blJ

t{. .KouÍienhoven

E. Trommelen
te1,
tel.

Terreinen

SDartaan 2o oldeqaàrde 251 , notterdam
t{esteïkÍrartier l.tachiel Vrijenhoeklaan

I
Prograrnma Zondaq 3 anuari 1988.

(zuldwijk)

91247 4
867934

010-4807291, - . ,l

254690
téI,
tel.

14.0C uurlwilhelmus 1

12.00 uur !{llhelmus 2
14.00 uur 'rf . D. o. 3
12. oo uur 'A,D.o. 4

- LENS 1

- I,ENS 2

- LENS 3

- LENS 4

rrrogramna lzondas 10 januari 1988.

14 .00. .uur 1

14 .00 uur l
12 :00 tiur'1
12.0D uur '

'n neactiJ

r,ENs i - voorburg 1

LENS 2 - Voorburg.2
c.D.À.3.: ; IENS 3
Dulndorp sV 3'"''- IENS 4

,, ',t .

:::11 13 ]u.::*:T Jt. speerde r,ENs I een vriendschapiierrjxÈïÀrii: ;àL.r;i ï"sà,, ;.;'i'i'lzaterdag conbinatie. Het 8e sDeelile in die wèdstrild met 4 geÉressàerae speleié naàrÍ;,'.'.' ,'wlst toch_'een sprankerende po! oo ae gras (zaal) mat te. r,eggen. rn het krantje.van ve.r:;.,..
1:1:ïy."\ stond.dat de zaterdag bovs alre elf nièt fit waiàn maar vorgens mij kwan dàrdoor:at. ze geheel zoek werden gespeeld door het Be. Dus daË niet ftt zijo van de elf ".1.j..
::":1.::::",f_::1, ?* ,:1 Ln heÈ hoofd hebben sezeten, wat ook nier anders kan .ars je rinJ<s._-.
-en 

reÈhts voorbij gelopen wordt door soelers die of gebless€erd of dik boven- de dertig zijn.yo?Its saf, het Be hun nog een kans om Ër wat van t" íJ.n a""r-nàre-i.;" Ín de eerste rneltt Ín het doel te zetten. Ars je dan zÍe: dat ze dan arreen kunnen scoren door een ,'.foutje vanr'René zerf is het zeer àroevlg gesterd net de capactt.rt.n ,an iàil ;Ïià""àï.. ' '
g:5 I,i iob niet.zo: bèsr'teileri v,aat rreÉ;;;;;;, 14-2 en;;;;-;;;i;;;j zerf schreef 1s_2.uo'( het verslag in de Lensrevue van afgelopen week van Rob is._een- dieptépunt. in cle llte: -,..raire geschledenLs van het 67 jarige I.ENS

] L. VerkiJk.. 1; .. r _.. .,.:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz I .- ' r-..; .o

1 zaer,vorrs^Í, z
/!tZ
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

1 I -r,l'"';.
Uitslaq afgeIopen week.

Dos,i7.5/2 - LENS.2
prosràraiià 9-12-7987 17'i'rÈ-r-rged.
Dlnsdag

. '1 ','- i

29.72-7987.
I

19.00 uur LENS 1
I

I,Ioensdag 30- 12- 1987.

- giiitt 't'

22. zo uur iurs 5
19. i5 uur 'iEtsl 

3
20.00 uui iENs 5

{.* Scheidórechter
t* Scheidsiechter

r.' . :
l4aandaq 4- 1-1988.

Duinlaan

- venibo .,i ö. Zuiàhaqne *
- D.S.S. Àrn.yijn 2. Iloutrust
- Glmnova 10 Eoutrust

0+8

-5-

veld- 4 tr
vetd'3

1R. Keus
l,l eI Assrouti ' 

.,

- D. S. Àrn.ViJn..1
--Silva Boys 4.

2 - LENS 3

oranjeDleln
oranJeplein
Overbosch

zt .:0 uui iiws; r
22.10 uuÍ LENË 4
19.40 uur o:§,è.

rl;' -I.,
'l' ..: I

I

I

I

scheLdsr. I,ENS 3,

,,.'



Woensdag 6:1-194Íi.

20.00 uur I,ENS 5
2C.45 uur IENS 2

8-1-1988.

22.CO u1ux !,littebrug 1

Dlnsdag 12- 1- 1988.

- Venibo 6
- venibo 2

Houtrust veld. 4 scheidsr. LENS 5 of 2-
Houtrust veld 4

- I.ENS 6 Eoutrust veld 3

19
19
20

.00

.40
)^

uur LENS 5
uur LENS 3

uur LENS 2

- K.S.D. 2 Duinlaan
- 2uick 2 Dulnlaan
- F.c. The BoEbers 3 Duinlaan

Scheidsr. IENS
scheidsr. LENS

3of5
3of5

( lodpschoenen meenemen) ,

Woeqsdeg 11-1- 1988.

20.20 uur LENS A1

vrÍjalag l5-1-1988,
- Los Ebbajadores A1 spoïthal ockenburgh Beker À-jun.

20 . 20 uur i',loreno 2 - LENS .1 Olympus , Zoetermeer.

fk ttenk dat ik trel nag zeggen/ dat de eerste helft van het seizoen een zeer geslaagde -
helft is geworden. LENS 1, 3 en 4 draaien goed. tot zeer goed. mee. LENS 2 staat. "ggggglg-
9en" bovenaan en LENS 5 en 6 zijn goede middenmaters.
ïE-wt1 aIIe spelers, coaches. medewerkers en toeschouwèrs hele prettige dagen toewenseni
een qoed. uiteinde en een gelukkig, gezond en sportief 1988. Bedankt !i. .i...

René Keus

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
,a
i r,anes de sPorten van de z.M. ladder ;
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

. .., ,:l l

Uitslagen zaterdag 19 decenrlcer 1987. -
LENSd1 _ - vrij
DSO 6 "' - LENS 2

Die Haghe 5 - LENS 3

LENS 4' : vrij

3r3
0-1

I

i! ,

lraandag 4 ianuari traint de zaterdagselectie om 19.30 uur.
vrienAschap^oelijkel r*eclstrijtien. .

I,Ioensdag 5 Januarl 1988

,i

LENS 1 - ;\mar Deep
LENS 2 - .Nnar Deep

zaterdag 16 januari 1988.
BlauÍ, Zwart - LENS 1

LENS 2 - Blauw Zvrart

20.31 uur
18.45 uur

14.00 uur
14.00 uur

Eet jaar 1987 wordt zoals u kunt lezen net mageïe tussenstanden afgesloten. »e opgaànde
tendens voor de elftallen 1-3-4 begÍnt nu ook te koDen. 'Mljn wens voor het nieuwe Jaar ..
is daarom op deze voet doorgaan. Verder wens ik u allen 'prettige feestdagen en een gezond'
en sportief 1988. Tot op cle nieuwj aarsreceptie. -, . ' ; .t-.1 I :. ..-..

Jan HaE. '. .'
slqrrqetr bijseyerlt !1m 1!-1 2:1992.

zaterdag Hoofdklasse Res, 2e klasse C

H.P.S.V.
semper Altius
Derr
Te !{erve
Naaldvrijk
Takdier Boys
Duinoord
s.v.G.w.
v.c.s.
Ras
v.v. Marine
LENS

rj Scheveningen
. Rij swijk

K.M.D.
D.S.O.

u

seÍÍper Altlus '

. IENS
Ornaó' 's-ërav. s.v'. '

'.',Te wèrve
Monster
DuÍnoord
SporÈver. 193 5

-6-

. L4:24
' t4-27
t5-2t

" '' is-tg
"'tÈ-rs
. . 14-74

75-20
15-19
14-18
75-t7
L5-t7
15-17
t4-t6
13-13
13-12
L4- 9
t4- 7
t5- 7

, 15"-11 ,,

i !5-L2 ,
15-11'i5:11
15- I
15'- 6



3e klasseE
v . \i.' Ha-i1íè
- - .t...r:
LOOSdUr,nen-'.. .'

sportver.i to3 5
Ras 1.t
Die Haghe: -.,:
's-Graveniande
Takdiër: Boys :
P.c.s. l'.t
HoriselersAijk
rs-Grav. S.V.
vitesse DèIft
LENS

l4-23
74-20
14-19
t4-t9
14-11
14-t6
L4-t6
73-72
74- 9
14- I
13- 4
14- 3

4e klasse c '

I,yïa
s,v. P.T.T.
Àdo

P.G.S .
P.D.K.
Sev. .

NootdorD
Amar Deer-)
Duno
LENS
v.v. Marine

, 13-21
1,1-19,.

.12-t6.:.
. I 1.-14

13-14...
' 12:13 ,'
rz-lt , .

13:. 9
1J-8'
13.: 8-
13- 3

Samenkomst hal

.i-

JJJ.]JJJJJJJJJ JJJJJJJ.]JJJJJJ.'JJJJJ
t'

1 Van het'Jeuddfront q
t. '' . J

JJJJJJJJ.IJJJJJJ. JJJiI.]JJJJJ.]JJJJ.]J
.,1 I ,'

Àlgemeen Éontaktpersoon: Paul v.d. steen, chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag.
ÍeI. 970154 (b.g,g. tel,. 977674 petex perreyn)

Wedstri jdproqranma À- B- C- junÍoren.
Kontaktpersoon: Paul v.d. steen tel. 970154 (b.g.g. tel. 97f67A ietei perÍetfn)"

t-
Afbellen voor de wedstli

' dàgàvondl rièoi 'tg.oo uur.
de 'jèu§ilkomfríii.ssie 'tet. 6
mogelljk tel 970154.

-. !. , r1;r l' r r,.
l,Ioensdaq 23-12-1987 ( zaalvoe tbal zie ook kopy)

Jden zo spoealig nogeliJk biJ paul v.at. Steen iloch uttèrHjlr vrij-
In"uiteïste nóod nog op zaterdagmorgen op Lens bij iemanal van

61314. voor avondÍ.redstrij den of doorcléwéekse aktlvltéiten-zo vroeg

I

13.30 uur LENS 81 corÈ.
14.15 uur LENS Bl comb.
t3.oo uur'ï,rÉs az
r s.45 riur.},rNÉ n2;.- ,...1 :^'
Donderdas 24-72-1987 (zaalvoeÈbal zie ook kopv)

comb. -

comb ,

I
2

f
2

- Laalkwartier 81
- Laakk$rartier 81
- DSO 82
- DSO 82

Steenwijkln,
steinwijkln.
stèèhrvijkln.
steenwiJkln.

SÈeenwijkln.
Steen\.ri jkIn.
Steenwijkln.
steenwljkLn.
steenwijkln.
Steenwijkln.

N

N

oordrveg
oordweg

Majubastraat
Majubastraat

13.00
13 .45
14.30
15.15

uur
uur
uur
uur

Sanenkomst hal
13.00
13. sq
14.40
10. 30
11..20
t2.ro

uur
uur
uur
uur
uur
uur

iLENS
LENS
LENS
IENS1"
Í,EtIS
I.ENS

Al conb. 1

A1l2, comb .
À2 cornb . 1

Cl comb, 1

c 1/2 comb.
C2 comb. 1

ADO ïegional
ÀDO regional
ÀDO A1
Wilhelmus Cl
gli.lhelmus C2
t{ilhelmus C3

'12.30
13.15
14.15
10 .00
10.45
77.45

2

2

uur
uur
uur
uur .

-uur

uu!
zondaq 27-.!2-7987 (zaalvoetbal zie ook kopv)

15. 3
13;1
r1.0

0
5
0

yur
uuï
uur

l start
t stàit
I start

toernool,
toernoói
toernooi

IENS A1 .comb.
LENS 81 collt}].
I.ENS c1 coiirh.-'t-'."

samenkomst ha].

15 ,30 uur
13.15 uur
11 .00 uur

Samenkomst hal '

9.30 uur
9.30 uur .

sanenkomst !ènS

17.00 uur
16.15 uur

DóndeidaA 3l-12-1987 (zaalvoetbal zie ook' kopv)
j 11., 

}

10.00 uur LENS Cl
10. 00 uur LENS C2t,,
Vrijdaq 8-1- 19BB (zaalvoethal zi€i ook kopr)

I .r ..

17.45 uur LENS A2 conb.

- VeIo
- VeIo

17.00 uur LENS c corlb.-t'
Bil zonderheden.

- r.y
- F.V

. Snoekl-e

. SnoekÍe

- aIIe trainingen t,/rn 3 januari 19BB vervallen
- ln de zaal alleen sporten met schone g1m,/sportschoenen met vrttte zool.
- bewaar deze l,ensrevie goed, pas op 7 jà""uii kora a" volgende uit.
- Prettige, feestdagen naruens de jeugilkommissle .', l
Zaalvoetbal LenS A1 , A2, sL, .82, Cl en C2 op 23 en 24 Cecember.

Via de gemeente hebben we op 23 en 24 december de s

7

Ëorthal aan de SteenwlJklaan kunnen

!'laJubastraat
l,lajubastraat
aJubastraat



huren. Na veel bellen zijn we er ook..in geslaagcl om voor elk tea.a een tegenstander 'te ' . :

vinden. De elftallen zijn verdeeld om niet te veel te hoeven wisselen. Neen gllemaal Je,..
eigen Lenstenue mee, Kan je niet bel..dan even af, voetbal sportief en maak er een l.quke -'
dag van, Verzamelen blj de Steenwijklàan, . ;

De opstellingen zijn:
LENS À1 cotub.l : zLe ook zaaltoernool op 27/1?) J. Dunant 3x, D.BljlsEa, B.Brrmings, G. ,

SteenÍrijk. F eI Haddicui, n.carskamp en J. Timmermans,
J.Dunant 3x, T.Badrie,.II.' de Eaas, F den Heijer, E.Spaninxs, M.Koning,
R. Mahieu.
J.Dunant 3x, D.Eanique, H.Smuleers, R.Spaans, V,Tronp, A.v,I'lijllgaarden,
M. Brooshooft.

LENS A1l2conb, 2 :

NEEI,,I EÍGEN IENSKLEDING MEE. DENK AAI! DE Í.IITTE ZCLEN I ]:

LENS À2 comb..l

LENS 81 comb. 1

LENS 81 comb. 2

LENS B2 comb. 1

LENS 82 conb.2

LENS C1 coÍÈ. 1

'i" '
LENS C1l2 corÈ.

(zie ook zaaltoernooi op 27/L2) R.HaqeraaEs 2x, A.Tikai,'lí.Partoredjo,
B.GËcIË, R.Tettero, Y.Pehlivon, P.Valkenburgh
R.Hageraats 2x, D.v.zetten, E.nietveld, P.Pronk, B. Rumahlè\.rang, J.West-
strate, M.Noort. . :-
!4.v.tl. Berg 2x, S,v.d. Berg, E.v.l(nijff , M.v.CÍoonenburg, R.Duijnhouwer,
R.$lyrd.eDan. i

t4.v,d. Berg' 2x, B.Lingerr' N.JaÈesar, D.àalgobind, E.slIeïendrecht, R.

NIEE OPGESTELD??? EE}T I.IISVERSTAND. BEL 97015 : I ] .l-';. ,

:(
l,A
z2l

zie ook zaaltoernooi op 27 /.!2 en zaalvoetbal op 3l/l2l
. qe, Jong 3x, ,f .spaans, s.Glaudenans, Ch y.d. Geest, M. de Brito, D.Heins
Zie ook zaalvoëtbal op 31/12) À..de Jono-3x, F.Blokhuis, M.Borsten, R.

v.d. Burg, E.Lau, À. da Ferreira. :.'(zie ook zaalvoetbal op 37/l2l A. de Jong 3x, R. Bhattoe, E. eI Fóurqui,
D. de Kok, R.l'leziani, D. Slierendrecht. -

LENS c2 comb.l :

ZaaLvoeÈbaltoernooi HMSE op zondag 27 december.

SpoÍthal Transvaal aan de l,lajubastraat is het strijdperk voor de c. Nlemansbokaal. Even de
kerstkilo i è ' eraf voetballen. Irie r,,eèt r.rinnen we deze wisselbeker weer eens. Dee.Je best
en neem jè eigen lenskletling mee tenzij de trainers anders vemelden. De tegenstanders
zi.jn Gona,-VCS, HMSH en Vios. De toernooitjes duren + 2 uur. De wisselbeker,.woialt bm ..
+ L7 .45 .uur .uitgereikt. i. ..

Opstellingen ; Deze zLjn he'zdlfde aLs de LenS À1 co:nb.i, LENS 81 comb. 1 en LENS cI corEb.

' op 23 en 24'december.'
Verzainelen . , nit doen l.re bij de hal. Deze i-s o.a. te bereiken met bus 25 maar ook op de

fiets. ï'.

zaalvoetbal hij VeIo op Conderdag 31 december voor LENS Cl en C2.

od'de laatste dag van het jaar wil velo, vrat speelt'aan de Noordweg in wateringen, nog
even in de zaal tegen ons voetballéí. !"laaroD niet. De Kerstbomenjacht kan wel even wachten
en het vÈur,werk is dan toch aI .qekocht,. À1Ie sDelers van IENS Cl en C2 veriachten we om

9.30.uur bÍj de Velohal. Neem je eigen Lenskleding mee. De hal is ma]<keliJk te beïe iken ;
Rij de..hele Berestein].aan af, ga de Erasmusweg ook over vlateringen in. BIJ de sÈoplÍchten
van de Noordveg links af en daar zie je tle sporthal. IIét zaalvoetbal is om 13.00 uur af-
gelopen. '

zaalvoetbal LenS A2 en Cl coDb. bij F.V. Snoekie on vrijdag I januari.
p.V. 'snoekiè' heeft ons uitgenodigd oÍr wat in de zaal tè komeiÍ voetbàllei:. Geen probleem
dachten wij'en hebben het aarióènomen. Hoevrel het nog veï weg is en de tijden nog nieÈ be-
kend vermelclèn wij hieronder vast de opstellingen. Dan kdnnen jullie er rekenÍng meehou-
den, F.v, snoekie speelt in sporthat Transvaal aan de Hajubastraat (bus 25). we verzamelen
daar. !,Íeer nieuws in de Lensrevue van 7 januari.

OpsteIIin gen.
IENS A2 comb.

. 'l,., i .'j:'
J. Hoernig, E.Raffaele, R.Spaans, V.TromD, 1tr. v.I^riJ ngaarden r H.Smulders,
D. Hanique.
A. de Jong, N.SchuHman, M.Tijsen, l,l.Lut, D.Lomers, F.Blokhuis, M.Borsten.LENS Cl comb.

-8-



Wedstrijd_Droqrajuna D- E- F- junioren.

Woensdaq 23-L2-L987 (zaalvoetbal zie ook kopv)

KonÈaktp&soon i Paul,rv. dr:i.steen.'röe1 j 97or54 (b.q .Q. xe:. . 97 !67 4 peter perrelm)
I

Àfberren voor de wedstrijden zo spoedig mogerijk bij paur v.d. steen doch uiterltjk
vrijdagavbnd. voor 19.0c uuÍ' rn uiteïste nood nog op zaterdagmorgen op Lens bÍj iemanar
van de jeugdk-ommissie ter. eqr:talGilGïEiilqedstïi jden of àooróeroeeise aktivtteiten zo

t_

9. oo udrl iËus or
tg.Oo uurl rEtis'D3

en D2 onderling zaalvoetbal Steenwijklaatr
_ - F.V. Snoekie Spoïthal Tïansvaal

n2 en n3 bnderling zaalvóetbal Steenwijklaan
F2, F3 en F4 onilerling zaalvoethaL steenÍ^rljklaan

Sanenkomst hal
8.30 uur

17. 15 dur (LenS)
10.00 uur
11 .30 urir

Samenkomst hal
' '.8 .30 uur

Samenkomst ha1

10.30 uur- LENS !1,
12. OO uur'LENS Fl.

I

24-12-190'7 ( zaalvoètbal.. zie ook koPY)

9.00 ufrr 
ILENS :3 

el p4 onderiin_c1 zaalvóetbal Ste-enwiJklaan
Zaterdaq 26-t2=r997 cona zaalvoetbaltoernooi (zie ook kopv).'t
14. 15 uur.LENS Dl comb,
12. 0O uur 'l,tlls g1 

"orb.10.c0 uur'lrlts r'-comb.
I

ste:t toernooi in Zuid Haghe
start toernooJ- in Zuid Haghe
start toernooi Ín Zuid Haghe

Zondaq 27-12-1987 (zaalvoetbal zie. ook kopv)

14.30 uur LENS D2 - Zt.rali.rren zaaltoernooi in Houtrust
Maandag 2B-72-19A7 (zaalvoethal zie ook kopv)

oinloàq zd=lz-tgat (zaalvoetbal zie ook kopy)

Noordweg
Noordweg

Verburchhal

14 .00 uur
1l .45 uur
.9.45 uirr

Samenkomst l,ens

13 .30 uur

Samenkomst LenS

9,15 ugr
13.15 uur_ l.

SamenkoDst LenS '

9.15 uur

sporthal- aan de
Verzamelen doen
op 29/72 (ieLo)

10.0C uur,LENS E1 en E2 en Fl cornb. - Velo zaaltoernooi }loord.weg
14.00 uur IENS E3 en F 1/2.. cbmb, - Velo zaaltoernooi l{oordweg

10.00 uur IENS Dl en D2 - VeIo zaaltoernooi
14.0O uur LfNs o3 en oa - velo zaaltoexnooit..
zaterdaq 2- I - 1988 (recreatleve dag zie ook k
10,00 uur,LENS D3 en D4 recïeatieve dag

Bij zonderh den.

opv)

t
'!

- alle trainingen t/m 3 januari 1988 vervallen
- in de zaal alleen sporten met schone gyh/sportschoenen met witte zool
- bewaar deze Lensrevue goed. pas op 7 januari komt de vo]gende uit.
- Prettige, feestdagen namens de jeugdkomnissie.t-
Zaalvoetbal woensdag 23 december in Sporthal Steenr{i klaan .

wi j hebben lloe
F3 en F4 siel
we bij de ópo
De witte zool

={

sporthal aan de Steenwijklaan kunnen huren. LENS D1 | DZ, ELt EZ,I.3, Flt E2 l
en' onderling wat wedstrijiljes. Elke groep is 1l uur bezig. verzamelen doen '
rthal. Iíeem allemaal je lenstenue mee en d.enk aan je gym/sportschoenen..is verplicht. Voor aanvang- en verzaDeltijden zie het vredstrijdprogramma.

Zaalvoetbal donde rCag 24 decerÈer" voor EenS D3 en D4.

Zaalvoetbaltoernooi Gona op zaterdag (2e kerstdaq) 26 decernber.

LENS D3. en'D4,mogen natuuïlijk ook gebruj-k maken van de door ons gehuur:de
steenwijklaan. Gedurende 1l uur spelen jullie onderling r^rat wealstïijdjes.
rve orn 8.30 uur bij de hal. Allenaa1 komen hoor en vergeet de aktiviteiten
en 2/1 (Verburch) niet. we veffachten aIIe sDelers.

t-..-

Een rare da9 om te gaan voetballen. Toch is dit toernooi aI vele jaren een geslaagde onder-breking vari ae Kerstdagen. ue hopen dan ook onderstaande spelers op deze dag te zien.
Kan je niet bel dan af. Vle Verzamelcn bij de sporthal ZE.id Haghe. Deze ligt op de hoekvan de Berèstei nlaan en de l4elis Stokelaan tegenover de voetbalvelden van Gona: De te
standers van vcs, vios. HMSH en cona. vrie kan Lens van de vrisserbeker afhElk toernooi duurt + 2 uur. Doe je best.

-9-

ouden???
gen- .

.; 9. 15 uur -'.
. 13. 15 qur

Samenkomst LenS



!pstelLlnqen.
I,ENS Dl conb. : P,Eosch, L.Abounarsa, B:Ol§thoorn, R.iUemen, Í1. den aeiSer, T.Heins,

LENS El - , -

J,Pronk,

: a1s bekend zonder R. Otte.
Í,ENS F conb. : À. v.d. Eeuvel, À.Sen1 À.Akkabi, N.Àkkabi, E.Akar, R.MarÈen, R:v.cl.post
Zaalvoetbaltoernooi voor IENS D2 zond 27 decerÈer.
À1 Jaren lang doen we mee aan,het ZwaluvíenzaalvoeÈbalÈoernooi van de HVB..Ook dtt Jaaï
hebben we.weer lngeschreven met veel teams. Jullie worden verdeeld over 2 teams. EIk. teas
èpeert 4 ÈedstriJrlen. om 16.30 uur. is-het afgeropen. verzamelen doen we op !ens. speren .

indeIloutxustha1.veeIsuCCes.Í,Ieverwachtena1tespeIers.
Zaalvoetbal voor LenS E1 2 oo 28 decemller bij Velo.,82, Ë.3, F1 en F
velo, spelend aan de Noordweg te vrateringen, heeft ons uitgenodlgd on wat ín hun zaar te
kornen voetbarren. Geen probreem dachten wij en nanen het aan. ,s Morgens speelt er wa!
err. rs mi-ddags. I{e verzarDelen op Lens en hopen dat er ouders zijn die de jongènó.bven
brengen en halen. Het ochtentoernooi is om !2.OO uur afgelopen en het Diddlagtoernool ':
oo 16.00 uur, ÀIIeEaat komen hoor lil
oDsteIlingen.

Ochtènd LENS El en E2 als bekend aangevuld met onderstaande speÍers van LenS F.l
À.v.d. Heuvel, J.Buis, E.Àkar, A.Sen, R, v.d. posu. ,- I

Lens E3 aangevuld met onderstaande spelers van LenS Fl en F2 : I

.V.de Gïoot, J.Blom, À.Akkabi, N.Akkabi, F.Kampfraat, R.Marten, R.Krens.'
l.!iddag

Zaalvoetbal voor LenS D1 ,D2 ,D3enD4oD29 december bij Velo.
Voor Jàllie hetzelfde verhaaltJe als hierboven. Lees het maar eens goed. ook nu vragen we,.
ouders'voor vervoer. Ook de tijden zijn hetzelfde. Àllemaa1 komen hoor. De opstellingen .

zljn bekenal. :

Recreatieve dag voor LenS D3 en D4 op zaterdag 2 januari.
De NKs organiseert aI vele jaren een voetbal/sneldlag vöor. DJlunióren. I{ij doen trier'aiLtiSa
aan mee. De jongens vinden het bijzonder gesraagd. Dit Jaar gaan D3 en D4 ernaar toe.
Neem Í,unchpakketten mee want het duurt tot 16.00 uur. Fre verwachten jullie allemaal met
Je origlnele Lenstenue bij je met gymschoenen (witte zool) en een trainingspak.. zíjn er .-.
ouders dÍe kunnen rijd.en naar d.e verburchhal??? De route Ís: tinksaf de HengelóIaan op-tot,
aan de Lozerlaan. Dan Linksaf tot-aan de ErasÍnusweg, Bij stoplichten rechtsaf richtlng
Poeldijk. De sEoxthal ligt na + 2 km. rechts van deze weq (Arkelweg).
Training D3 en D4 (maar ook F1 , F2, F3 en F4),
Uit de laatste h'eken is gebleken'dat het enthousÍasne van de spelers vaÍr D3 en D4 om te
komen trainen enorm is afgenomen. Houdt dit.ln dat genoemde spelers twee weken te vroeg
aan de winterdtop'iiin begonnen r of zijn met name de spelers van D3 van meninq dat zlj;
gezien de recente ..resurtaten in de competitie, geen training meer nod.ig hebben????
onze vlsie is, dat de traÍnÍng niet,alleen de teqhnÍek en.het spellnzichL bevordert,r maar
ook hét sociale kontakt en eenheid van een team. Een reden des te Eeer om iedere woensdagte komen trainen. BovendÍen is het ook zo dat wlj zqnder enige vorln van compenÉadÍe ïriJetijcl opofferen ten behoeve van de spelers.' raTij verwa'chten àan ook dat in trei. nteuwà jaar
het enthoustasme voor de training net zo groöt zal. zíjn als in het begin vàn het seiioen. ,'Prettige. Kerstdagën en een Vcorsfoeaig 19ó8. - '

P.s' de .IeugdkoÍnnissie is het met bovenstaande helemaal .Jrr=. x.tr.Ude verhaal kunnen we
afsteken voor de sperers van I;ENS FL. Fzt F3 en F4. Het:is opmérkelijk stil de laatste
vroensdagen. vlaarorE nou toch. Een beetje regen, een beetje kou. is toch niet zo erg.
Met ingang van' woensdagmiddag 6 januari 19BB .vervJachten r+ij jullie weer. En v.,e hebben
goeal nieuws. we hébllen nu ook de beschikking oveï een qyrnzaal aan de Exrostraat 12;
Neem dus altijd voetbal en Gyrnschoenen mee..Als het.even kan trainen we biuten, zo nÍet
dan gaan vre de zaal in. verzafiel op tijd op LenS.

LENS D3 - Loosduinen D2 (3-1)

rn de eerste herft werd de eerste qoar door llichael v.z. genaakt. Toen de aftrap door
Loosdulnen genomen tderd pakte Rikli de bal en liep naar het goal.

, _ 10 _



Iiij gaf ïooï Èn Joiian knaicle dc L3'1 in het goai {:.,C1 nejr paar a,iLie,s ,,zateq nieÈ. Roerat had niet vggi t. ;;";;;;;i, p*'luii.í;.ï;J.; i:i ffi:j3ï i::_lezen (gerntje). De'rr,ree.re lerrt sleerààl *J''"ià.i,a.r. $rant we speerden niet over. Toen kr,ranPatrÍce.in de aanval.... hij qcrroot, ;;; à.-;;;p"r tikre ner ovei.t'larc (invarrer D2) kreeq 
""n ,iooi. r."í=,.""-aïJ-icans gebruikte hi] oot. Iïij schoot en,hetwas 3-0''r4arc krees nos een, kans maar L,i: 

-""i..t' 
ondeikant rar. (j;;;;i , r,íeeï ovèr.sperenlï'3!ï";;ï!ï ffi:] ïï:ïii;lr"ïï-ïi'" íi.-"""-..'""r. De jonsen die de corner nau schoor

Michael v.,Z . D3 .
Jeuqdkooy al
Fotors.

Er. zijn -nog steeds .een aantal
-SandÍFort, (f ,2,5O) r Akif senbij Gerard van Reij sen.
SpeIre . ir'i,i s

foto's van de herfstweek nieÈ afgehaald en r,rel aóor ,fàctyl:lf 2,5O) en sach"a c1àridernans (f 2l ,Z.Sl. Gaàrne afhalen

Hoewer de aanrneldingen wat làÉgzaam binnenkr.ramen. hebben r.re nu ulteÍnd.eli-1t à- 
-pioegen

kunpen iqschrijven. Eén ptoeg.íëer .i; ;;;i;J';.r.1. De B-ploeg besraande uit: Erwln oi.a".iàl il
. !tÀld'

..2. "De c2--otoes'bestaande 
.flt, :dil Lau, 

. 
Röbert ;: ï, ï.;."ïï;:r, ;iï.Ï;r'I'r ' .' - i, . ",1'.en Dave jstierendrecht. ' ;' -.--- j-:'-'

3'- D.s.D1-p1oeg'besiaande'uit:Barry or"at ..r"l-ràns"'verneii , ,foey pronk .en Èógéi,ni,emen..:,i:',....'{grqagnogeenreservespe1ei.il.--,,
4' De D2-proeg bestaande uit:siephí 

"í J"ro."-no.rnàeer, iennis zandstru ."r..iuip., 
, 
"., 

. ,' walter 
"un Oi"r.n , 

-

willeÍi jduie in e1k Leval de vriJ aagalrronden B en 15 januari a.s. vrijhoud"r,.d.r, *o.d"r,de vgorrohden gehoi:dei.'van ae' ,eËtïiiin"r"irrir. ariemaal n"n ,"p-rËt'ae speriegers eneen aantar oefenvragen. 
. 
lie gaan_. ook nog-É.n "".rài. 

-."i..;; 
;ï#. 

-: 
., i:. ,t_

I{AT, WE NOG VERGÀTEN TE I,IETDEN

schreven we vorige week 
f1t, sinterkraas op r,ens zogrer aan.d.e E- en F-krassertlls ars,aaiir-ide'Jeugdkoààissie had b.9.""1a.- nr..r *.-.riIgli"ï t. .r.rr.rden dar een goed, heÍltgnan ookallè jeugdtralners heeii'uedachr en hi';ii;;:"" mooie sporrras schonk. Een kaiio, vooreen aànràr voorzien van een Tee.;".íIjt-g;ï;;,. waannee zíj zeer vergn:.rd waren.Tc' Nic-óraas, 'nàmèns' alre jeugdtïàiirers bedankt. 

r' wërèt,,l€ë zrl zeeï verg,.

Nieuw aarsre ceptie.

Uits lagen jeuqd en een' terugblik.

- ,,. i,

o5r I januarl "wilten aire Lensreden er-kaar natuurrrl,, u" o""a. ;urr,r.rr,, 'toewensen 
voor1988. Dit-is nógelijk op LènS. Vanaf t 5. óO 

'u,rr-.rur,.r""t 
a.n wij onze jeugdleden mèt hun

::ffÏ;",Ïl:'":: i::ï:*",,1ssie, de .."i""'" àn de leiders-zuu.n-àoí-zoveer moseiijk;;;ï.'.Í:#;"ill"'iX,E;,li",iï#ïi,.ïrír::i.*9.:ïm: :i:";*1".j;Xjli;;::f:-'^De Jeugdreden, traineïs, lei.ers ." o"a.rË Ài. ,i.t kunnen komen wensen wiJ.vanaf deze

Vakantie, ...r.
De jeugdsekïetaris is oo vakantie'van 2g decenb"l j/. q' 3àno"ri. Heeft u prorremen/vragenbe1 dan pgrer perreyn à1. wrciÀ.i;;;;-;;lilsen ter. ss3244. .:

LENS À1' " .- ';1. dliveo a1 . t_0 LENS.D3 _ r,oosduLnen D2 3_1iENs À2 _ Noot.torD À1 .l o_4 íu'rU,rr.r, E1 , _ lBpg ri 
___ _ 

, , Z_tl _,ENS 81 ' : . _ westranàia-nr 'í_; #:-;;-.. "- _ #il: ;; z_2Quick 83 .. ' j'treNs s2 3_7 oriick steps E4 _ rENs E3 9_1KMD c1 - LENS ,cl _: -- . ,ó_i 
, iioï" u, _ Gravenzande F1 r. . B_o j_r ,

iiil:;? ^".:' ' :." o"indorr., sv c2' .3-0 .i*i*, "z _;il;ï;'*= . 1_4- 11 
"..,... , 1-o FulI speed rz- r,nlri rJ . 4_3wat bijna niet voor mogelijk werd gehouddn afgel.pen vrljdag gebeurde toch. Er werdweer ge.vÓetbard ten,lnste op verd-l en 2, v.té i ,u.u he1àas voor ,,2,..D2 en D4 weer afge_keurd' Afgeropen donderdag moest er weer zonodig een d,arming-up op g.ehouden woiaèn.lraar Ls dat nou voor nodit. protesi J;";-;;;-;. ieusa ar'eíeei ;; :;";. komen. stoper dus eens mee. Teruq naar het voeÈbal mtaaJis-een oveïzicht.

- t1 -



LENS A1 : kan voetballen getuige de oefenweilstrl-J den. Heiaas blijft het goede'spàf in ae
kompetitie achterwege. Toch mag trct resultaat, een geëleelde eerste plaàts er zljn.
Gebruik de kinterstop nu.eeri§ óm.afle néuzen Cezelfde kant op te zetten. wordt
een team :: Ílie vreet wat vocjr rmoois er'dan no§ vótgrt.

LENS À2 : beglon in poule 46, Dlt wa3 niets Voor 42. Grote overvrinningen dus een hogere in-
"deting. Even wennen net t\.ree verliespartiJen haar daarna een goed heïstel. Een

derde plek achter Verburch en BMT moet haatbaar zijn.
LENS Bl : moet zich ."gewoon" kunnen handhaven. De inzet moet getijk bltjven alleen het

benutten van de kansen moet verbeteren. Í,Verk hieraan. Iloeveel'teans gr degrade-
ren is moeilijk te zeggen. Laat er gewoon drie onder je. Dat is hopelijk genqeg.
Succes .

I,ENS 82 : was ook te laag ingedeeid. Grote overwinningen betekende een hogeïe indeling.' ' Té hoog??? $tij denken vàn niet. Een middenrcaat positie moet er voor julliè, Ëèst
' inzitten. Probeex allemaal vrel te konen tïainen.

LENS c1 : scoorde Monster-overwinningen in poule C5. In c4 leek het wat noeilijker te "gaan
getuige de eerste twee nederlagen. tlet herstel l,las opmerkelijk alleen HBS fopte
ÍJens nog. Een plaats bij de eerste vier moet mogelijk zijn.

LENS C2 : doet het goed in c15. Slechts Dynamo t67 is echt te sterk. Een plaats in de top
(2 t/n 5) moet mogelijk zíjn.,.we1 noeten de s-§€lers dan lrat vaker komen trainen

' op de vrijdagavond.
LENS Dl : begon beresterk. De tegenstanders werden eenvoudig opzij gezet. zelfs Cl-elftal-

en de. resultaten weïden minder. Gebruik de winteïstop om dÍt weer récht te.zetten
' en Je zelfvertrouwen weer terug. te krijgen. Kippel inzet aan de heus aanwezige

kwaliteit. Een plaats bij de eerste vijf moet mogelijk zijn. Succes.
LENS D2 :'doet het goed dit seizoen buiten een korte lnzÍn-ing na. De eerste plaats hebben

ze op dit moment nog in hun bezit. BelangrÍjker is het echter dat juUte het als
. :., "team met elkaar kunnen vinden op dit rioment. 'zo hoórt het ook. De overwinningen

komen dan vanzelf.'
LENS D3 : staa! ook aI bovenaan. De trainer!,/1eiders, Cor en Joop zijn ook zo enthousiast

- bezig. Probeer wel fanatiek te blijven trainen (zie kopy elders) . dan blijven. tie
resultaten vanzelf ook goetl.

LENS D4 : bestaat ult vrij nLeuwe Lenseïs. ttelaaà heeft dit elftal nog steeds geen leider
. . waardoor ze nog nieÈ in de kompetltie zljn ingealeeld. Uitwedstrljden sPelen is

. . , hierdoor ntet mogelijk. Er zitten hele leuke voetballers tussen die echt.een
Ieider verdienen. Ftij blijven zoeken. l,lie weet wat het nieuwe jaar ons brengt.
BIijf víel txainen.

LENS El : verloor pas één keer: van LaakkwartÍer, voor het eerst spelen,de "EétjeS" 7-voetbÉ
Ons bevalt het goed. Jullie zijn, vaak aan de ba1 en het veld is lekker klein.

.. Toch gebruiken jullie het veltl góed, Jammet ààt de tegenstanders te zwak zíin,

LENS E2.: heeft slechts spelers die vorig jaar in de F-s;ieéIden. Toch zitten eï heel wat
Ieuke voetballertjes bij. Alleen de inzet valt nog wel eens tegen. Verdedigen en
Iopen zonder ba1 hoort er ook bij. Gelukkig gaat het de laatste weken stukken -

.:: -,' beter. Een hoge klassering noet mogelijk zíjn. ..
LENS E3 i heeft waarschijnlijk een Quick Steps-komplex. Er werd aI 5x tegen gespeeld en

evenzoveel keer dik van verloren. Toch Iaat E3 vaak leuk voetbal zLen en er -
wordt ook best weleens gewonnen. Probeer l.rel wat regeLmatiger te komen trainenT.

', ook aI is het trat koud.
LENS Fl : kende een koude start. De Idàtète weken gaat het echtet' uitstekend. De heren

v.d. Heuvel en Buis (Ieiders) hebben jullie heel wat bijgebracbt. De laatste
tweè weken kregen jullie zelfs geen.goaL tegen. Ga zo dóor en volgend seizoen ..

. . naar de E,
LENS F2 : doet het ook al erg goed. of Jullie nu weI of niet.op een eerste plaats eidigen'

is totaal onbelangrljk. Het plezler waaïnee jullié voetballen en heel fanatiek ,,

:. tralnen is een genot om naar te iiijken. Ga zo door.
LENS F3 : bestaat ook ult vriJ nieuwe en jonge spelers. Het elftal wordt sinds kort gespon-

1.i sord. De resultaten of hoe Je dit ook noemt op tldze 1eeftijd vallen nog wat tegen,
. tr{at wÍI Je ook : jul-Iie moeten nóg alles leren. Daarom veel voetballen en trai-
. nen dari wlnnen ju1lie in '88 best wat vaker. .:

LENS F4 :,is heLeinaal vers, De nieuwste en jongste F-speleis. 'ook voor dit teani hebbèn we '
nog geen leider dus spelen ze ook alleen nog maar "vriendschappelij ke thuiswed- '

:.strijden" sinds + eind noveÀer. l,Ie hopen ook voor jullie eèn vaste leiàer'i3, v1n'
den in ' 88. ., 

l

'!2:.
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