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SCOORT
IN DE HAAGSE SCHOOISTRAAT

Wil verzoryen al uw familiedrukwerk, van verlovingskaartje lol
gebmnekaaíje.

EN NATIruRI-UK OOK AILE TITÀNDF'I SDRUICTVERK

o.a.: rekeningen, brieJpapier, visitekaanies, strmiíolders en
taktuuEets.

EN \ryAT DACHT U VAI\ DEZE
VOORZET

Een brerd s(ala valr mogelijkh€den op het gebied vtrn @puteÈordureDl
handdeken, sEndlakens en badjassen,

Schoolíraat 22 / Den Haag / Telefmn 070 - 64 30 32

Agana.n.atlgbrlaat
A. s.àliÍ
Staí(onboQh 15

2641 NB MoílsEr
lal.t 01749 - 42711

S.lc€&Íhí..íÉorDn ródrg
L. voÍklÈ
ÉllakoÍníIaat 36
2S72XE Í)6n Haao
Íd.t 4519n

S€l(I.llÈll aaílo.!í Eiardag
J. tlam
M€lls Stokolaan 18rt{i
2íl GC D6n Haag
T6l.: t9687
S.lírtlrLd Jcugd

ChoPln§kaar Í03
2551 SV Osn Ha6g
T.l.: 070151t

SalÍdat d ,rahÉrtbd
F. K€Lé
L Beoísnmarh too
25i2 EG Oen Ha.g
ToL:60154i

S.Mablt rldddl.
M, Jans.n

2541, SJ D9n Hasg
1al.r?1w

Taairlrbcm Sirl
A...l.ttl. rDndlg

l.pLrn 2,1

2282 EB Bljswft
T€1.: g509ss

B'lobkdo zondlg
Th. Ho€Ínag6t
Vlas€Ik€rstiet 6A
2574 SX Don HBag
T€1.: 65€23ir

Salatta Et rdlg

HE Ílmor3klèldbrn 57
22e6 GX Bíswilk
Tat.:03637

AlgÈlt í Ísdlnllch CoönllnlioÍ

2551 XM D€n Haag
Íslr43525
fonviDud6b€lattng vta:

Bok€nlng Postlank 33.6711
R6k€nlng Faöoöark 12.99.24229

TsrÍEinsn €fl Klubgàbouw
tlong€lolaan 600
Íe[:6at3ló

..---

HOU§D OF DARÏS
IIIE CORNDR

ï BeUe Wolfístraat 264 - 070-885790
Den Haag '

OoR Íuim gesortee'd in spoÍtprijz1n Voor een SWINGENDE borrel
en babbel naar

MUZIEK. CAFE

32 DÉ$

Dinsdagavond
LIVE ROCK

Zondagmiddag
HAAGSE JAZZ CLUB

Zondagavond
LIVE BLUES

Maandag l/m zatgrdag van
17.30 tot 18.30 uuE

HAPPY HOUR

VERKEERSSCHOOL
,,PHlLlPPO"

OpLldlíg r,Ér:
AUIO: !ch*.1 .í .ulolnrlt
ragIDB: lrd Í'orloíoon
SCOOIEF:

THEOAIECEEnFIGÀÀr óól !7 lsrlg.lr
LElls-l.dàl t. rll.! GA^ISI.
F IHEMiEÍTSSIBAAT 266.26a Uo podiltr@r.

Voor hScnÍngon: ,lrío v, EllttrrdlE

lo.càr. K.vK. D.í ll!.9 f,3slll.

auto-motorriJschool tel./t5,11.53
theodecentrum te1.63.46.f

Prinsegracht 170
2512 GE Den Haag

070-898 rlr
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DE T,JFNSRNVI'E
I{EEKBLÀD VAN DE VöETBAIVERENIGING LENS (TENIG EN,SNEL)
6lste jaargang nuruner 22, 7'jdnuari 1gg8.

o
o OPFICIEEL o

o
o

In Ballotage '

2433 K. Bauali,. E)un. 24O682,

Van het Bestuur.

Zlet u het óók zo

Randveen 269 , 2544 RIJ Den. Itaag..

ÀILe Ldnsers, bijna Lens-ers; vrienden en vriendihnen van LENS. sponsors en wie ook naareen beetje blauv,-wit broed heeft, wensen wij eén gelukkig, sporti;f, Eaar vooxal gezond1988 toe.
. IIet Bestuur.

Een beter. begin van het nieuwe jaar kon LENS zich toch niet wensen. I4inner. kwarnen zoveelLENS-èis af op de NÍeuwj aarsxeceptle als oD 1 jan. l9gg.
Een fantastisch begin van een jaar, dat we in vele o,zichtèn hoopvol zijn ingegaan.uiteraard was het extra druk vanwege de viering van het unieke jibireuD van Dhr. piet Juf-

, l:*"n".,.yo?.I,ri. v_ele,outl gedienden hun opwachting Eaàkten. ooi net meespelen van peter
KéBper bij oud-LENs trol< de nodige bekendei- van wereer naar de Eengeloraan.Het hatl alles bij elkaar veel.f .run een oàrgezellj.ge reunie.
Jaamer was het alleen, ilat het tijdens cle hutàiging van de jubilarissen, bijna onmogelijkwas, wat stilte te krijgen in het klubgebouw.
Maar ja, dat heb je gauw, ars zoveer LENsgeneratles met erkaar aan de Draat oaan.Gelukkig was daaï arlé begrip voor. ook dÀ uieuwj aarstoesDraak ".i à" í""irritI;'ru" niSavoor iedereen veïstaanbaar. Berangri jkste..punten daarurt, zijn de plannen voor de nabijetoekomst', Tctare repaïatÍe, van het dak van heÈ krubgebouvl èn-ae aà-nreg van een nieuwe , ..,verwarmingsinstarratie . spoïtief gezien zar eï alres aan gedaan wordei on het verrorenterrein terug te winnen. Op financiëel gebied ls LENS kèrngezondl.
Het -BestuuÏ zal zich vorledig inzetten om lENs via allerlei àktiviteiten nóg aantrekke-Iijkelte maken. zor.rel voor d.e jeugal als voèr de zaterdag en zondag afdellng.
De voorzitter benadrukte daarbij alat er artijal vere vriiwitr.i-gers in tou, ,íin die óókfouten. kunnen maken. Laat dat voor een ieder duideriJk zijn, want alleen met hun inspan-ningen kan de krub het grote voortvarendheid blijven bouwàn aan een prima toekomst.De sËa..rt lvalr dit nieu\re jaar was daarbij al een enorme ruggesteun.

BBBBBÉàBÈBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

^ BÀROPSTELLING5B
BBBBBBBBBBBBBBB38BB;BBBBBBBBB

zaterdagmorgen 9-1-,BB : Hernan Lentiíq
Zaterdagmiddag 9-1-'88 : René v.d, Steen
Sluiten i René v.d. Steen
Zondagmorgen
Zondagmialdag
sluiten

AUÍOPUZZELRIT

: Tinus en Cor
: Laura, Suzan, Anni.e en Gerard, René Keus
: José en 

^ndré 
Christ.

ÀUTOPUZZELRIT

10- 1- ' A8
-10-1-,88

Frans van Dijk.

AUTOPUZ ZELRIT

zondagnlddag 27 decembeï "derde kerstdag" werd de jaarrijkse autopuzzelrit gereden. Eenmiddag, die door iedere deernemer als gesraagd werd onschrev.rr, rÉt veer puzzerprezieÍ.
De uitslag van de rit is a1s volgt: '
1 Gerard vr Reijsen & peter perreyn 41 punten en 94 kro.2. Theo Hoefnagel & Heinz ceurts 41 punten en 97 Ión.3. Oscar v.dl Laar & René v. BenÍíel 40 punten en 113 km.De,pechprijs ging deze keer naar tlouter Frantzen, die na teru.gkoDsr. bij zijn auto, erachter kwam dat er ingebrokei was. De organisatie dankt iedereen r :r zijn deelname envJenst een leder een q 1988.
AUTOPUZEELRIT

voorspoedi

1
AUTOPUZ ZELRITÀUTOPUZZELRIT



1988 ???? 1988???? 1988???? 1988???? 1988???? 19BB????

tlat heeft 1988 voor LENS in petto? Ondanks dat uw redaltie niet paranormaal begaafd'iè.
(trouwens, uw redaktie is oo geon enkele manier begaafd) 7 waagt zí) zich toch aan een aan-
tal voorspellingen. . . . ... .

- het ski-weekend van de zaterdagselektie heeft, ondanks heÈ jebrek aan sneeuw, 
"otr, nil-''.sitief effekt op de !4eefout-discipelen dat. de punten na d.e r.rl-nterstop binnenstromen.

- Ina v.d. Berg droomt dat in één keer alle achterstaltige kontributies binnenkomen en: -.
wordt badend in het zweet vrakker. ,- .,

- Tinus draalt zrn miljoenste bladzijde van de LENS-revue af.
- wouter grantzen veert bij het beslissende doelpunt in de kanpioenswedstrijd van A1 

'onver-
hoeds op in de alug -cut en wordt ttee vlekeh.Iater uit het Leyenbuiq ontstagén..' ,,

- Eenk Gabel vertelt een mop aan de redaktietafel die we nog niet kennèn. '
- De'jeugdkommiisie schorst een speler tot medio 1991.
- Het koude buffet.dat vorig ,-aar voor het eerste klaarstond als het niet zou degraderen

kan nou eindelijk eens uit de ijskast worden gehaald.
- op het tweede veld mag tot eind maart nieÈ worden gelopen omdat anders ae rS-i st'oogàt 

' 
- ' l

mislukt, terwiJl het eerste veld ln mei.a19 militair oefenterrein wordt aangewezeír.
- Richard v.al. Hoek Sr. konplimenteert Hans Kooyenga met z'n goede spel.
- Robert Pennings scoort zrn eers,tq doelpunt- voor LENS 1, ' . tl - 'l

- De. Juko zlet j.n 1988 aI haar doetstellingen uit het Jeugalplan verwezenlljkt. .':.:-'ii 't

79AB???7 1988???? 1988????. 1988???? - 1988????

OUD LF:- S verrassend 1angs de ".feugd"
Doordat de weergoden Drecies og tijcl hun med.ewerking. verleenden, konden vre op Nieu$rjaarsj
dag oer traditie weer genieten vanr de oude: garde in de wedstrijd tegen een jongè LENS- "
corilina,Lie. .:Uit het hete land kwamen de sterreh van vreleer om hun nog altijd qrótè kufl-
sten te verto4en, .Z,eker het meespelen ya1 oud internattbnal Peter Kemper was het gesprek..r'i
van, Nieuwiàarsdag bij LENS, naast ulteraard de huIdiging van Dhr. Plet Juffermans.- i
pei"er_zètte na 2.7 jaar weer voet op de btaÈw-witte bodem:en oilder'zljn lnpulsen sp'eè'Iden'
de ex-vedetÈen een uitstekende wed_strfjd en wisten ze zo\,taar Jong LENS te kloppen.
Jong LINS, dat toch. de nodige toppeïs in huis had, zoals Marco van Delden, Richard v,d..t..
Hoek, Oscax v.d..Laar7 Àrno Overgauw enzt- enz,en gecoacht werd door niémand Éinder dan John
'r.d. Lubbe. Toch bleek ook deze weclstrijd: vreer, dat de onverzettetijkheid van de vörige- rr'
LENSgeneïatie uniek te noemen is. De wedstrijd kree§ aI na 5. minuten een."beslissenAe" -
vJending ten voorCele.van Oud IENS. Een voorzet van Hans. Bertens werd door jonkte He;k : I '
Hoppenbrouwer feilLoos achteÍ zijn eigen doelman gekopt. Hij haalde hier zelfs der krant
mee I Jong LENS goolde er direkt een schepje bovenop zonder gevaarlijk te worden, Ilet
laatste kl.rartier. van de eerste heift r.Ierd Cees van der Beek pas echt op de proef gesteld.
Hij keepte echter een fantastische wedstïtjal en verrichtte juist in die fase enkèIé fiaaie
reddingen. AIIeen de oD het randje van buitenspel verkerende Hans Kooyenga kon hij 10 mi-
nuten voor rust niet afstoDpen 1-1. VIak voor de thee r.rerkte Hans Bertens zich handj-g door
cle jeugdige defensie eD de verrassende ruststand was 2-1 I'
De tweede helft een nog heviger aandringend ,fong LENS, De linies sloten onder aanvoerLnq .

van de uit]:Iinkende cerard Verhaar echter uitstekend bij de oudere garde.
Ook ,faques de Hilster, Peter Kemper, Hans v.Dijkr Harry Dietz enz, enz, waren zó slim'aaà
het voetbàI1en, dat e!.. bijna geen doorkomen aan was.
De schaarse uitvalten waren daarbij uiterst gevaarlijk zodra llim Keetman zich ermeé bemoèi-
de. Hij bedlende in de 2oste .minuut van de 2e helft qans Bertens op maat èn het Éai zèIfs '

3-1. Nog feller en steed ongeorqaniseeïdeï ging de jeugd op jacht naar doelpunten, l4aar' '
ook de stand-in van Cees v.d. Beek, Marco vai Dijk wist van geen wijken.

" Zo bleief <ie 'ÈedsÈrijcl. r;i.terst boeiend en aantrekkelijk. Eraaie staaltjes voetbal van o.a. '..
Gerard r.Terhaar met hulp van Leo Riemen en Àad.lto.Lduyn bracht de jeugil tot wanhoop.
Vobral .op links speelclen de.oudjes bijzonder uitgekookt. Tien minuten voor tijd "schoot ., .
Jan Buitelaar de àans Iuitingstreffer binnen, na eerdexe poginoen van o.a. tarcó van Delden.
t4et maà en Ëacht werd nog gepLobeerd een gelijkspel op het scorebord te brengen, tnaar . ,

Oud LENS hield verdiend de luid bejubelde overwinninq op zak. Eet Iaatste fluitslgnaal van_
thuisfluiter Jan Hei4s was voor hen éen verademing. ÀI met aI een leuke wedstrljd, . vraarin 

-.

weer overduidelijk' is,qebleken dat er met v,,Llskracht en een Dortie voetbalintellect . veeI .

te bereiken is. Dat is een leea voor ,fong I,E-N.S,, dat de kracht van Oual LENS alutdelÍjk onder-
schat had. lla tle weïétrijd werd de overwinning gevÍerd alsof het ging om een kampioenschap,
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dus was het bijzonder gezeltlg toeven in het hoekje aan de bar bij pud LENS: .. .i
De Ínooie sorden en de envelope net inhoud van Cees v.d. Beek;: n'aiaens Oudl LENS, aan het adres
van jubilaris Piet ,fuffermans ' gaven tevens blljk van de betrokkenheid van de ex-LENs ve-
detten met hun (vroegere)c1ub. tlet oud fENs elftal is weer te bewondéren op-he! gróotse;':
veteranentoernool van 15 MeÍ a.s. en zal dan wederom onder leiding staan van hun nog. altijd
succesvolle coach, Joop Willens.
Noteer dat alvast ln uw agenda. 

Fransrvan,Dljk.

"ouD, LENS wenst atre LENs-ers een gelukkig, sportièf en succesvor lggg

bEMOe edernieluee.

-DeredactiewenstiedereeneenSportiefenvooIspoedig198B.
- ook kregen wij de beste wensen voor 1988 van: Heldy en Í,IiIIem v.d. Linden; Theo, Jeroen

Stefan Hoefnagel; Fam. Ha-m; Cees Boqj.sch; Hr.Juffemans en echtgenote, Àad Bogisch, ' j

J.v.zweden en o]?a ryeltes (voor uw reklameboïden); cLashandel Blom, jeugdbestuur h,v.v.
VIOS, I|a$ KioI (jr) en de pam. End1ich. ...

- verder uelden t'lichal citroen en Paul schulten de geboorte van hun docËter sarah Annelise.
- liij van de redactie vraqen ons af hoe PauI dit Eet geharentaal voor elkaar heeft gekre-

gen.
- Gehoord tijdens .de- nieuwj aarsïeceptle_: In lgBB wordt er een wedstrijd gespdeid .tussen :

LENS onder de 22 Jaar en pSV.

- Íllj houden u op de hoogte wanneer dlt plaats zal vLnden. "': ' - '....rï
- Gehoord tijdens de nieuwj aarstoespraak bij een noodtijdenal bedriJf: 'lNadat, wij. verle.den

jaar konden melden dat wè op de iand van de afgrond stonden, kunnen wij u nu.Eededelen
dat vJe een fllnke stap vóorwaaïts hebben genaakt',.

- 1987 had voor wou{èr Frantàen een slecht. einde. ,, . :
- Na- de autonuzzeirit'werd op het pad sijn autoradio uit dle auto ontvreend. .;.'
- Di't moeten wel onbekenclen zijn geweest, want vrie verwacht er nu iets waardevols in zb'n

oud bllk.
- Na de vredstrijd. van Oud LENS tegen Jong LENS was iedereen het er over eens, a

- Met ttenk Hoppenbrouwers in Je elftal is het wel extra r0oeiliJk om clegraclatie te ontlopen.
- De spelers van LENS 4 (zondag) vragen hierbij alan ook vieU< elft5l'Henk,H.. over wii nerien?
- Zij willen dit tegen elk aannemelijk hod overv.regen.
- ,f.C. Supperstar weg bij AJÀX: groei ( stuip) p.roces?? ?

i",
ss sssssssss sssssssss sssss ss

: SENIOITIN ZONDÀGss.
sssssssssssssssssssssssssss

Uitslagen'Z 3' Januari 1988 ,

Wilhelmus.jl,,,
v,li1hel$us 2

--,LENS 1

- I,ENS 2

4-t
3-2

Drpgraruna Zondaq 10 j ahuari 1988.

14 ioo
14.00
72 :OO

uur
uux
uur

LÈNS 1'
iBlls z
GiD.À.

12 .00 iur. ouindorp b.v.

' - Voorburg 1

- Voorburg 2

3-LENS4
3

Terreinen.

G.D.A. tÍadesteinweg lC Loosduinen
Duindorp s. v. Sportpark Houtrust

Proqranma Zondaq L7 j anuari 1988.

westlanaia i
westlandia 5

'destlandlà 6
H'?,Y'' 3
H.D.V: 4 ,..

I
I

te
te

978769
649488

11.30
11.30
11.30
12.00
14.00

uur
uur
uur
qYr
uur

LENS 3

IJENS 4
I-ENS 5

LENS 8
],ENS 6

De seko denst:éen iedeleen gézond en spoitief 1988.
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Uitslagetu afgelopen week

"' : Ouick. 1

- D.s. Arn, vij
-" - G].rnnova lg.
,_ - Venibo 10,,

.. ProqranDa 8-1-1989 t/tri- 15-1-1988.-

Vrijdaq 8- 1-1988.

22.00 uur Wittebrug 1 - I,ENS 6 Houtrust veld 3

-K.S.D.2 ' Duinraan'
- Q'uick 2 Duinlaan
- F.c. The Bomers 3 .Duinlaan

LENS'
LENS
I,ENS
LENS

n
1i

3
5
6

2
3-3
4-L
3-4
.2-4

DÍnsdag 12-1-1938. -
19,00 uur ,LENS 5
19.40 uur ENS 3

. - 2O.2O uur LENS 2'I
t," :

lfoqnsdag 13-1- 1988.

2-.20' uur LENS A1 '

VriJdlag 15- 1- 1988.

scheldsr. LENS 3

scheitlsr. {-xatr=

' : - . I,os EEbaJ aaloies A1 spcirÈhal oèkenburgh Bèker A-jun.

;20.20 riur Moreno 2 ,. - IENS 4 -

Heren coaches -eí aanvoerder§ attentiié."

vrienilschappelÍ jke vredstri jden.

olyorpuó Zoetèiàeèr.

14.00 uur
14.00 uur

zijn om 20 .30
op seizoen

,)i

Ik.. t.ríi, Eraag maandag 25-1-1988 een bespreking zaalvoetlral .houden. Aanvan zal
uu-r. Punten van bespreking,o.a. i B-scheidsrech -ters, Eoernooien, vooruitbllk

. .í ,88/'89. . ...
Ik reken er op. dat iedereen aanwezig is 1!

' René Keus
.!: 'r '-, i I:'
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z_z
i t anZs de siorten van de 2.r4. Iadder. ; : ..
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zaterdag 16 Januarl
Blaur., Zwart
LENS 2

1938,

- LENS

- Blaut zvíart Í'I.v.d. Linden

zaterdag 9 januari is er voor de spelers dle ni'et op Hlntersport gaan + elftalleh 2-3-4 '

trainen om 12,00 uur (loopschoenen meenemen).

Er is geen elftal dat zonder tralningsarbeid prestatles kan leveren. .:i I

Dit is zeker voor ons van groot belang nu de 2e helft van de comPetitie voor de
en het slechte weer in aantocht ls, ook in die slechte. periode van regen, vorst
ls het van belang dat Jullie dle trainingen ,blijven bezo
en goed getral-nde selectle de 2e helft van de conpetiti

eken, zodat. wij meÈ een conclitioneel
e de Broodnoilige punten gaan halen.

Henk cabel.

deur staat
en sneeuw

JJJJ.'iIiIJJJJJ.]JJ.]iIJ.'JJJJJJJJJJJJJ
J -'- .' J: Van het Jeuqclfront ..,aÍ '--'--- J
JJJJ.f .T;IJJJ;IJJJJ.]J.f JJJJiIJiIJJJJJJJ

ÀIgemeen kontaktpersoon: Paul v.d. Steen, ChopinsÈraat 103,
(b. g. _.1 . 971674 Peter Perreyn) ; .;

2551 sV Den Haag.. Tel. 970154

tledstriJdlprog ramÍna À-B-C-lunioren.

KAntaktBersoon: Paul v.d. steen. teI. 970154 (b.q.g. 971674. Pèter Peïrelm)

Àfbellen voor de wedstrÍjalen bij PauI v.d. .Steen voor vrijdagavond 19.00" uur. .In uiterste
nood nog op zaterdaqmorgen op Lens bij Íèmand van de jeugdkonmissle tel. 661314. voor
avondwealstrijden tel. 970754.
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vriidaq B- 1-1983 (zaàL'oèCLaI zie kopv) Sarienl(onst hal
17.45 .uu4 -feWS -aZ co:qb. . .'. . - r.V.
17.00 uur r,Èws 

-c 
öè:mfr, :" i, . 

' '- p.v.
. 18.45 uur Spelregelwedstïi j d B-team
18.45 uur Spelrege twedstrij d C-team

Snoekie
Snoekie

I',lajubastraat 
:

l4ajubastraat I ,

Rroeo (zie kèpy)
LenS (zie kopy) ,

17. 30 uur
i6.45, uur ,

;' ' ! . l-
18.130 u!f.. -

zàterdaci.9-1-1988' (zÍe kopy) ve ld Samenkomst LenS
14.00 uur Rijnsburgse boys
14.01 .uur RijnsÏ:urgse boys
12,00 uur ntJnsbuigse boys
12.00 uur ."Rijnshurgse .boys
10. 30 uUr riiinsbu'rgse- boys
10.30 uur Rijnsburgse boys

- LENS

- LENS

- IENS
- LENS

-. l,Etrs
- LETJS

,12.30
12 .30
1Q ,,30

.:, , ,10.3-0
. 9.00

9 .00

uur
uur
uur ,

uutr .

uur l
uur

À1
A2
B1

82
c1
c2

Noordwl jkerweg

:,

Woensdaq 13- 1- 1988 ( zie -kopy) samenforist' frài r'
20.20 uur IENS A1

Bijzonderhetlen
cctnb. - Los Embajadores Ockenburch " 19.30 uur

-.opstetlin§gn àfs lLÉèna tenlii oe trainers anders vermllden.
- gaarne ouders'met vervoer voor alle elftallen
- Iees de kopy hieronrier goed. door il
Zaalvoetbal bij .F.V. SnoekIe op vrijdaqavond B januarl.
op v"ïiJdag ,B J anuari' voetballén" een A+-en een c-comblnàtiè in de Transvaalsporthal. ín deMajÈastraat een wedstrijd van 2 x 20 minuten ,tegen ,r.v. snoekiè. rn' tegensi,eiti"n "i"t-t
eerdere berj-chten veïzamelen we bij de sporthal. Deze is te. bereiken net bus 25.;itsaàb-pen blj de Schalkburgerstraat heek 

- Kempstraat. Dan naar rechts toe lopen. de. schalkburger-straat in. Na + 500 neter ligt link! de sporthal. Je kan natuurlljk ook op de fiets gàan.
Nee-m je eigen Eporttenue mee eri natuurlijí< gymschoenen. '

f,ENS .C-comb.

opstelllngen:

- LENS 'A-aomt) tjngaardeh, ' tt . 

"r,rïu"r"', 
'

!4. Brooshooft ' .: i..

À.de Jong, N.scËÈunhan, M.Tijsen, 14.Liit, F.Blokhuis, M.Borsten,, b.f,aners.
Tralnlnq niet geselektee rden B en C-junioren,
Iedere vrijdagavond worden alJ.e spelers o"n i2 .
Bl-itterswijk en patrick Bijlsma zijn er vanaf 19
Zeker de"jongens die niet. in de selektie zitten;
En neen ook altljd gynschoenen mee.

Een dagje Riinsburqse hoys .

Het kom etitievoetbal begint pas.vreer op 30 januari. tíij hebben gèmeend toch zïvéel rnoge-rijk te moeten voetballen, A.s. zaterdag beginnen we er weer mee. Een rnoore gelegenhgià
om eens buÍten Den Haag te gaan kijken. !ÀIe hopen dat er voor elk elfta1 r*at vàËlers oi
moeders zijn die rvillen rijden. rrerzanelen doen we o-D r,en5; vandf + 8,30 uur jwèten wiJ ofdit prograrnma doorgaat. Mochten de velden daar onbesoeelbàar' ziJn -dan gàan'wè: natuuilijktrainen. De samenkonst tijden blijven clan hetzelfde. .Neem indlen r.re gaàn tralnen naast-.je norrnale eigen voetbaltenue ook gymschoenen en een trainlngspak meË. - - ----'. -:1..'-
y:?: it=- d.. "edstrijden wel doorgaan even een kreinè roÈtebeschrl"jving.. .óen Haag- wÉ'sËéiiaar-
lerd.9.n- Àdsterdarn volgen. De afslag Rijnsburg nemen. Dan vragen naar àe uoorawt jtes.,eg. '

],ENS A1-cotrrb, tegcn los Emba jadores .

n C2 veniacht' voàr 'd.e traiirlng. arrro ,r.
.15 urir. We hopen Ju1lie Ëlar ook'te zien.
'DÉs tot a.s. Vïijdag B-januari.

vorig jaar werd voor het eexst gesDeerd om de jeugalzaarvoetbarbeker van Den Haag. 1- . .

LenS À1 won deze voor de neus van vele zaalvoetbalverenigingen. Een niet géÍin§è présfà:tie die we dit jaar noq maar moeten zien Èe evenaren.. op woóhsaaj 13 Jariuiri is .=p"riiraÍ
ockenburgh het terïein- waar A1 de eerste wedstrijd moet gaan sp.i.r. De verriezer valt;.af. De winnaarliiuàt ,.lalt. nit tot de ?tnale, wàtte' loniens s]per.r,.rai r.eo v.. Rijí...--.
bekend maken. SupDorters zijn van harte welkom.

Vier-ganqen Kerstdiner voor À-j eugil.
' Tef'àfslruiting van de sgil-"ge: hgrrt van het selzoen. reek hdt de. Jeugdkor,nni;c=i. ..r, go"d. '

gedachte eens iets exf.rais. vocir. de À- j eugil.jq.electie (in feite: A1 + À2).te doen.
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vJe ve.r.wachten imrners in prestatlef opzicht veel van onze jongens, dus daali mag dan ook
wel weer eens iets tegenover staan, De famÍIie Garska.up I daarbij geassisteerd door de
fanilie Bljlsma, toverde op maandag 21 decenber J.I.. pp een sjlek aangeklede kerdttafel
een waarliJk voortreffelljt< teisÈóiirer uit de irófe hoàd. echÈereenvolgens serveErden zlj:
- een tomaten-groentensoep i .

- een garrialencocktatl;
-.een kip ananas met'Eaiif. (gemengde salade_s, doperwtjes, appelmoes, gebakken aarilappeltjes

en aardappelkroketj es ) i -
- een perzikba-uaroise (voor de niet-kenners een heerlijk puddlnkje)
Zeer geaninee?d werd er gedurende iuim anderhalf uur qetafeld. Àansluitend r,rerd een bezoek
aan de bo$rl1ng ockenburgh gebïacht. Gelet op jul1le reactle's vonden jullie dit een prima
geslaagde avond. ZuIIen we het. houden op een generale repetitie van het karopioensdiner.
van À1 ? Namens ie jongens en de begeleiding hleld aanvoerder cilbert een korte tafelrede,
tlaarin hlj de ouders die het diner hadden veïzorgd, bedankte.
De JeugdkonmissÍe, niet alleen bekommerd om jullle voetbalprestaties en- manieren, maar
ook on jullie tafelmanieren, heeit in elk geval met glezier kunnen konstateren dat het
gebruik. van mes en vork voor de meesten van jullie geen onoverkomelijk probleem (neeJ).is.
Alreèh ëén enkeling dacht dat het de bedoering was ori van het llenu een vriegtuigje te
vouwen. De echt verstandigen naÀen het menu mee voo- in het plakboek. Over een aantaljaaï btijkt zoiets namelljk een hele leuke herinnerl,ng tussen je voetbalfoto's te zijn.
wedstrijdprogramtra D-E-F- junioren.

Kontaktpersoon" Paul v.d. Steen. !e1. 970154 \b,.g.g. _gl tOl q peter 'perreyn)

Àfbellen voor de. wedstïijden bij paul v.d. Steen voor,vriJdagatond 19.00 uur. In
nood nog op zaterdaqmorgen op tens bij i.emand van de jeugdkomnlssie tel. 66L3lA.

Vrijdaq I anuari. Veld,

uiterste
Yoor...

18..145 uur Spelregelwedstri jd Dl-team
18.45 uur Spelregelvredstrijd Dz-team

zaterdas 9-1- 1988

(zle kopy)
(zie kopy)

Triomph
RVC.

Veld SaEenkomst lrens

12 .00 uur LENS Dl
10.00 uur ADO D2
10.00 uur ÀDO D3
1Q..00 uur BTc D2
11,00 uur.LENS El ,

zie kopy LENS E2
10.00 uur -LENS E3
9.00 uur LENS Fl

11 .00 uur BTC F2
12.00 uur BTC F4
9,30.uur LENS F4

- VfOszaalvoetbal
- ],ENS. D2
- I.ENS D3
- LENS D4

- VIos zaalvoetbal- (zie Ïopy)
- Vloszaalvoetbal (zie kopy)
- vloszaalvoetbal (zie kopy)
- Vloszaalveetlcal (zie kopy)

- LENS F2
- I,ENS F2

- vIoszaalvoetbal (zie kopy)

Eoutzagerij
zuiderpark
Zuiderpark
HoutwiJk
EoutzagerlJ
Eoutzagerlj
Houtzagèr,1j
Houtzagerlj
Houtwijk
Houtwijk
Houtzagerij

.15 uur
,15 uur
.15 uur
.15 uur
,15 uur
e kopy
,15 uur
.30 uur

11
9
9
9

10
ZL
.9

10,l5 uur
11 .15 uur
8.45 uur

Btj:íonderËedeí.

- komen ju].Ile Í,reer trainen. We hebben nu weeï een glmzaal.
-.J,ees"de kopy.hieronder maar eens goed door.
ZaalVoetbal ií de'Éout ri Zater 9-1- ' 88.

Samen me!.V. J::. hebben wij de HoutzageriJ aigehuurtl op 9 en 16 Januari. We spelen daar of
een Flein toeïnooLtje of een wedstrijd. Verzanelén doen we op Lens, zodat we gezamenlljk
naar de Houtzagerij aan de Hobbemastraat kunnen. 9le rekenen op ouders met vervoer. Kom
wel op tijd want er is vaak moeilijk parkeergeLegenheid te vinclen bij de zaal. Neem gym-
schoenen mee want JuUie speten in de zaal. Dlt gaat dus altljd door.
Oe orrstellihqen. :

-=-:-:--------=-.----::- -

lpf.rS U': als béliend aangevuld net: van LenS E2 R.Stap, p.Roos, Ír.Daamen en n.Chery,'O.-------:: Verhey (Einale 12.OC uur).
LENS E2 : zÍe bLj LenS E1 en LenS.E3..

D.Beijersbergen v.Henegouwen,. P.CaEpos poncef R.v.d.ceest, R..Tacobs,. a.,fagga, A.
Ozcelik,' À. souaré, .l.Takni, F.Tèttero, U.Fidan en de spÈters van Lens E2 t.w.
F, eI Haddiout, R.v.d,rÈÍJden, l.ieeÈ (Elnde 11.00 uur).

-6 -
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LENS F1 r E.Akar, .J..BIomf J.Buls, V.de Groot, À.v.d.Heuvel, R,v.d. pcist,. À.Sen.
LENS ^F4 

, 
: Kamel" Bouàii, Kha-Iid Bouali, H.Hage, J. de Jong, A.narntrièt, s.À"o,fri.i,.n.Si'taJ

(D. de Haas zie LenS F3).
En de overige elftallenl I l

De opstellingen.

Deze gaan .vïiendsèhEiÈgerijk .pelen bij ÀDo (»z en o:) of bij BTc lDlt..F2.; 
"il'. 

ota u;",1
we op een normaal veld. Jullie kunnen vanaf + 8.30 uur bellen naàr LenS'tel. 661314 of ,dit doorgaatl zijn deze veltlen afgekeurd kom-dan toch op veizameltijd naar. LenS toe met ,je voeLbalspullen en een tralningspak en gym/sportschoenen. .Í.lij qaan ilan wàt net jullie .

vöetballen op bespeélbare' ve lden. Dus even bellen en aLtijd komen. . , ;_.

IENS D2

IENS D4

LENS F2
t:

De tràiniàqdn zÍ

en D3 als bekend.
i

: A.Bourjale, y.Koca. D.uabayoje, T.ozdemir, T.v,
..; Turkoglu, A.Zalogh, C.ZeIler, !4 jl,íelbergen. .:.

: A. hkka.bi, I,l, Àkkabi; s.Bul-tenhèk, t .kàmpfraat']'|
D.v.al. Steen, I

,. i ;:.f

Rossum, !4.Söheepe, R.sciÉior A.'
. ,, 1.. l

R. Krens , Il..Marten. C. ale Rooy,

;

LENS F3 i a.aïom, r,l.Dijkgraaf , i.í. v.d. Donckr, D. de Eaasr.,J..Hop, E:,MoI, A.Oostèïveer, E.
Í.lolshelmer.

Jn. weer begonnen: we hebben een glmzaaI

zoals. iedereen weet zijn deze r.reek de trainingen weer bègonnèn a.w.z.
alle spelerà vàii LenS Ff , E?;', F3, F4 op he vroensdagniaa.g .rlr, 14.3O,t/n' 15.45..uui. ,',
alle spelers'vàn l,ens D3 en D4'of: dè woensdagniOaaq van 15.45 t/n 17.00 uur.
aIIe spelers van l,ens D3 en de .Ilefhebbers van'Lens E2 op vrijdagavond van 17.00 t/m 18.00
uur. ook de D- en.E-selekties-,zijn vleer.gestart. He hopen jullie afleroaal regelmatig pp.
de trainiígen te àien. lleem b1j twijfelachtig *,..r ook je gym/sgortschoenen *"" ,""i àp
dlnsdag, v.roensdag.en donderdag hebben we r{eer ee.n gyxnzaat-kunnèn "kriJgen". Vetz:imdléh'
d-oen we altijd op LenS. De trainers, bepalen waar er getralnd ,rordt. veitrek naar de zaal
zQln15minutenvooraanvangvandetÏaining.Komdusoptlj.l.l':
Spoltlamp Zeistj:
Veel jóngens hebben "zich oDgegeven vogr het sportkarnp te Zeist van 1l t/m 16 juli,
Eï zijn trouwens nog enkele plaatsen vrij. Interesse:1bel.970154. Tàch..zljn-ei slechts rÏ'-
weinig jongens.dirc..de aanbetaling -van f 50, -,,overgemaakt hebhen op gtto 3367'11 tïnïv;- 1..
pennÍngmeester I,ehS -met vermelding sportkarDp Zèist, Kom op ouders wij.hebben al eèn groot.
bedrag -móëten voldoen. Het totate bedrag voor deze spor.tieve,week is f LAO,- per pérsoon.'
Eind,januaïi mogt de tweede termijn van f So,-.blnnen zijn. 'li'.'
Jeugdkopy algéméen.
-_LÍ. i
tensieuqd qoed. in de zaal.
De vooÍdaande tvreè weken zijn veelat doorgei-ràchd in diverse óportzalen cloor de r,ensJeuga..
Soms gewoon voor de 1ol zoals in de Steenwij)<Iaan en bij vELo. Soms vras het echter een
toerngoi met welbekend.e prijzen. In het eerste geval vigl toch op dat de jongens".dj-e er''

t-rvaien, het.,erg waardeerden.. Er werd leuk, enthousiast, en vaak sporÈief devoetbald;:r "''.'
Helaas ller;en.er ,nogal wat jonqens zomaar r\reg.. Bi.j ale Jongsten.noeten we hiervoor:de, oui

.qerF qanspreken, bij de ouderen gaat,dat via de- lleiclers. Afbellen is toch nlet zo.moeÍ-'Iijk en-elgenlijk een .fatsoensnorm. Nu over naaf de.loernooien. Op.21 dlecèÍÈer.gíng D1 '.
naaf het CeleriËas C1 toernooi. Ondanks de iíVal1eÍder ,wist LenS .D1 een verdiende eerste '
plaats tg haleh. Zelfs vrerd '.lichel Izendoorn gekozen tot beste speler. Ook de toern'óoien '.,
ven Gona (D;E-E) èn HMSH" (A-B-C) ,brachten ons twee . wisselbekers binnen, LenS A-B-C en E

haalden zelfs de eerste plaats' in hun poule! op het BMSE, toernooÍ verÉpeelden ríé slechts;
twee vàir he 24 punten. lens B1 haalale de volle buit binnen;,coed zo t4ohanmeal - (grapje '- .. .

Edwin). ÀIs laatste speelde D2 nog in het kader van het zvralulrentoernooi in Houtrust.
DIU leverde.'een' eerstà en twèede ifaatd op. c-oide resultaten in de zaal. Nu maai hopeq.
dat dlt óD het. veld een vervolg gàaÈ kiijgen. Í,le zijn irruners een ve ldvoetbalveÍenlging.. .,;

Jeugdspelregelweds tri jtlen a. s. vrt jtlag."
,, .i

À,d.:'vr.lidaq B ianuari begint de eerste voorrpnde van ae .reugdspËlregelwealtriiaen van..de.i ..
aaagse,. schéid§rechtexsverenigÍng. LenS doet. Ëèt 4 ploeoen mee.',

-7 -
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LENS I (Erwin Rietveld, John Hansverdr. la+on Hageraats..en !Íarko Tijsen; Leider$ Dhr. Mans-veld en Iíw. Tijsen) gaàn naar RKDEo iri Nootdorp. ( spàrtgarkíeg. ter. oriir-gszii -
LINS 2 (Robert v..d. Burg, Màrtijd''ltahieu, Dave Slierendrecht, Ed$rin Lau en Rishi Bhattoe,Lelder cerard van ReiJsen) ,,spelen" thuis iir de' Lens_kantine.
LENS 3 ( Barry olsthoorn, Itans Verhey, Joey pronk, Roger Riemen, Leider.,foop Odeirklrchen)gaan naar Triomp (Zuidernark, 2e gedeelte)
IENS 4 (_"{a1ter en Jasper van DieÈen, ,feróen en'stephan.'Hoéfnajer) rieruiis. zandstrai Leialer.' -, Theo HoefnagéI) gaan naar RVC.
De wedstrijden beginnen om 18,45 dur. De r.eiaters zurren kontakt met dle sperers opnemen
om af te sprekei: hoe laat eii waar er r,rordÈ 'verzaner-d. er i= r.r"r*i 

-geen 
tiia meer om eenavond te oefenen, rcaar arre sperers hebben voldoende schrifteriit< . màteriaai on zelf goedte oefenen, Doe dus je begt I En veel succes,

MET DE BLIK OP HET NTEUI'IE JAÀR.

De tiid rond de jaarwisseling ts btj uitstek de gelegenheld om terug te ktjkàn en vooruitte blikken. ook als Jeuqclkornnissie .doen we daar graag aan mee. rraur van aeí "steeri heeft alsjeugdsecretaris in de laatste Lens-revue van 19Bi atÍe ieufaerttuii"r, ur onder de roepgenomen; thans kunnen t'Ie het dus $rat algemener houden. in àe eerste helft van'19g7 he;ft "de Jeugdkonni,E"f" .en-Bereidspran m.u.t] net jeugdvoetbal bij r,ens-op- en vastgesterd voorde »eriode l9t)7 E/n 1990. È1et de daadwerkelijfe uitvoering zlJn we met ingang van hethuldige seizoen begcnnen. Hoe is,de stand van zaken na dit half Jaara
Wat de prestatieve elfÈallen À1 en 81 betreft, is het voor lens van belang tt_at A1 io Shelmogelijk de regionale afdeling bereikt. Hèlaas lukte dat het afgeropen 'selzoen net niet.vle rekenen daar nu dit sej-zoen toch.vre op. Daarmee 1eqgen we weliswaar op onze af_"fàfers(en begeleiding) een gr':tè ilruk, maar aal i-s tets waar een aantar van hei met tret oàq ophun overlans aan het eina van her seizoeri ,uui aÀ =;;r";;;-;:;;i."ii" ."* in de roekomsraan zullen rnoe{ën-wennent dat hoort arrs u:-i hun oplerarng. promotie zar naaï verwachtingook een aanwas, van rileuvre leden' in die leeittJasgroep met zich mee brengen, waardoor vrein agqustus a.s' voor het eerst sj-nds jaren wert:-ctrt weer Eet 3 À-elftalten aan ale kompe-titie zullen kunnen deelnernen. ; . .

B1 handhaafde. zich.het afgeroPen seizoen in de piomotieklasse en dat veiwàchteh Èij ook dltseizgen weer' PrcmotÍe naar de reglonare afdeling zit er op korte tennijn ni.t in.-omaatïetsÈreven er v'er op ls gericht die pronotie uiterliJk in 199ó te bereiken, zurren we.i4 aan-t31{ne op de opreiding die we onze eigen huidige c-krassers geven, de komende maanden(krokus- en paasvakantie) bewust 
""n uàntur. (leclenwe:r-) activiieíten op de reeftijdscàtejgcrie 2e Jaars C en le'Jaars B gaan richten. Het nieuwe seizoen ,r..*..f,i.r-r.-;;;;;;--ruimaB.eutaIJ-enindekompetitietekunnenstarten.

Bij de c t/:o F-klassers staat bij Lens de voetbaropleiding die';ij de jongens geven öp cleeerste plaats en nieÈ de kompetitieïesultaten, Het is daa;bij veràer vin berang dat we in.d1e reeftijdskrassen zorgen voor vordoende aantarlen spelers-oni à."r"ii Later'íoor ae Èie-statieve elftalren À1 en 82 Èe kunnen serecteren. vold-oende aantatlen is in onze op""tii"gtenminste 3 elfta-ten (35 à 40 spelers) per leeftijdsgroep. op grond van de.huidige aan-tarlen zieL dat er voor het komende selzóen posrtief uit, vooi àe c en à. o ,i:r-í-.irtur-ren te verwachten en voor de E en F 4 zeventàIren. Dit stelt ons overigens wel voor de
:i:k,?fj aI. dÍe eutallen (trjais) een (goede) Ieider te vinden, »it seizoen is dat onsnog n].et geheeL gelukt (D4 en F4 I )

wat het technische beletd bij" de jeugd vètder betreft, zullen íe de rijn van d.it seizoen
!""ï35gtteii..-.oat wil zeggen her aantiekken en opreiden van jeusdtrai".r" ;i; ;i;.;-?;;ï-oren)kring, die rdoor ,fohn lr.d. lubbé ars TC zurien worden begere:.a. ers ,rIu-jail],;"J;;t'- ,

l2ïi j zen wi j. ons;erg gelukkig met deze constructÍe dte , voorai ook door d; . ;;;]*o,'^;i-;onrr,prina l:'erkt.. rn de maand. januari zàt de jeu§ëlkonnissie zÍch met hem g.rn ";ië;;;;.rr-;p- à;'t'invurting va'n ó:tze technisch Jedgdstaf voor-het nieuwe seizoen. Het iomenile half Jaar zaronze aandacht ook sterk gericht zijn cp de 2e Jaars A-klassers die aan het eind van hetseizoeri dè overstaP raar de senioràn qàan fiakeí. rn overreg met de Tc aÏ.-=;ilàr""ïI"t-ners zal er.naar vrorden gestïeefd dat arren ook a""a-àrr..iiii.-à.-la.i iu* ".n,ru' a.lens-seniorenselecties zullen maken. - - ..;.

Í'Jat heÈ rekreatieve bereld. betrefÈ' ziJr] we nog niet toegekomen aan de insterling van een
?l5ií:ii: :Ï, !0. -éen aanral a- en g-ilassers móet worden gevo.rEd. ,,tre hoDen dar dir ka- , ..

renoerlaaL te kunnen reariseren. wat de zonertrips betreft, verrr/achten we Ín januar_i eendefinitieve uitnodiging voor .4.1 te ontvangen om deer te nemen aan een sterk be?et;Eoernooiiin'Ralsmes' bij vàrehciennes (Noeord-Frant<iijt<) . voor de overige À-, B- en c-ktasÈers ziJnwe'nog'op ioeÉ naai'aantrekkelijke trips. zóars betena g,.u. ,à met de D-, E en(2e jaars)F-klassers weeï een week naar het sportkam.n in Zeist.
-8-'
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Aan het sti.muleren en organiseren van meisjesvoetlal bij fens komt de jeugtlkomnissle voor-
alsnog niet toe. Zodra tenminste 2 enthousiaste Fersonen bereid worden gevonden Zich hier-
voor in te zetten, zullen we onze ledenwerfactiviteiten ook specifleker op melsJes gaan

richten. Waar we ook nog nlet aan toe zijn gekomen, is het houden van intÍoductiegesprek-
ken net tle ouclers van nieuwe jeugclleden. Het U'rt wel in onz voornemen om binnenkoït In
elk geval een ouderavond voor de ouders van nieurve jeugdleden te beleggen'
Tenslotte nerken we op dat we over het algeneen niet ontevreden zijn over het gedrag van
onze JeuÍJdspelers, zowel in als buiten het vetd. Als rreugalkoÍEmissle zullen we ons echÈer
blijven Íichten op het bijbrengen en/of op peil houden bij onze jeugd van gedragsnormen
(wat je wel en wat Je nlet kunt maken), vooral het gedlrag in het veld. ten oPzichte van
scheidsrechter, Èegenspelers en leiders,/trainers zaL daarbij onze grote aandacht blijven
houden. 1tet deze vogelvlucht door ons beleidsplan hopen ',re dat een ieder l.reer een beetJe
in beeld heeft wat de Jeuod.kofflissie het komend Jaar voor ogen staat met cle jeugd van LenS.

Uitslaq GONA-Ioteïi zuidhaghe-toernool .

TiJdens het door Gona georganÍseerde zaalvoetbaltoernooi op zatertlag 25 clecember j.I. in
Sporthal Zuidhaghe- een toernooi waar ons E-, E- en D-team gezanenliJk de verenlglngsPrij s

en d.e wÍsselbeker rvon :- weral een loterij gehouden, lraarvan de prijzen nog nlet allemaal
zijn afgehaald.
Op de volgende lootjes vj-elen prijzen, kijkt u ze nog even na want misschien bent u de
gelukkige: oranje 342 (fles wijn) , oranje 335 (kaasplankje) , groen 31 (kaasplankJe),

,gÏoen479(kaarsenhouders)endesuperpriJseenwaterfietsopblauwESo.
U kunt als u een winnend lot heeft kontakt opnenen met de JeugdkoÍmlssie van GONA, bereik-
baar in de GoNA-kantine tel. 6? C2'1! (zaterdags overdag en maandagsavonËls ) ' Prijswinnaars
moeten zlch voor 25 januari a,s. melden.

Btj het toernooi van I-[ilSH, waÈ LenS uiteraard ook wonr werden ook lootjes verkocht.
De volgende loten waren succesvol: 534, 546 en 576. De gelukklgen kunnen zich rnelden biJ
HMS-H en vragen naar de heer v.d. Gaag. l"eL. 675270 -

I
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DE LENSREWE
!ÍEEKBI,AD ,vA}.I DE VOETBÀLVERENIGING LEIiIS (LENÍG EN SNEL)

61ste jaargang nuruner, 22, 14 januaii 1988.

o
o OFTICIEEL.

I^leer aangemeld als lid:
24!4 c. oostromi .Ns, 14124Q, Bentinckstraat 38,
2435 J.C. t{iltems, !1s; 29O72O t Velpsestraat 77,

2582 S"! Den Haag.
2573 sE Den Haag, tel. 453476.

o
o

VerdrieÈig om het veel te vroege heengaan van onze

"IÀRIJKE

;:,:: *ïlt::.13!lltil. de ,arme beranssreuins van zoveer Lensleden.
tlij wi,llen u allen beclanken voor de vele vrorden van tïoosti de prachtige
bloàme;t de lieve brieveni uw aanwezigheid en vooral het vJelgemeende.en warme

medeleven Ííaaruit de grote symPathie voor uariite zo naar voren kwam'
Ze]-f zíjn wij geen Lensleden maar is het toch qoed bij zo een groot verdriet
zo veel liefde en vriendschan van LenSvrienden te uogen ontvangen.

Mary- Eok ten Kate- Krens
stevinstraat 134.

De toekomst van de Haagse (voetbal) sDort.

Na pOL, Guid.o HaIIeen en Gerard van Reijsen rveer eeris eeí nieuw getuid over dit boeienËle r

en belangrijke onderwerp.

In àe loop van de bijna 25 jaar dat ik als Lens-speler op de llaagse velden rondlooP j-s er
nogal wat verandeÍd ln het Eaagse voetl:al. Twee veranderingen àoringen het meest in 't
roog: de terugloo,D van het.aantal vgetballers en de kwaliteitsverbetering van de alckor-uno1

Caties /verenigingen. Berst de terugloop. Ik herinner me nog dat LenS (maar ook andere. _,
verenlgingen) over tLentallen jeugalelftallen beschikten, ondanks de toen geldende mini-.
:n',rnleeftljd van 10 jaar. Van 's ochtends vroeg tot 's middlags laat walen allè'vetden .-
bezet. Het eerste had honderden jeugtlige supporters. Deze ledengroei in het begin van dé"
60-er jaren had natuurlijk alles te maken mct de na-oorlogse geboortegolf, de stijgenale

',.reIvaart, de toenaíe van vrije tijd nog zonder het ruime bestedi-ngsaanboal van nu, en na-
tuurlijk in Zuid-West Den HaaíÍ het tot standkomen van een geheel nj.euw stadsdeel. Maar

belanErijkei' nog was dat Den Haag circa 1/3 nééx inwoners had dan thans in de 80-er jaren.
Dit bètekent dat - of je nu olrtimistisch of pessimistisch bent over de populariteit van

de voetbalsport - je definitief moet uitgaan van minder voetballers. Zoveel als toen tor-
den het er nooit meer. De tvreede belangrijke verandering is de verbetering van de qkkom-

modaties. Kwam je vroeger nog wel eens in een koeienstal terecht (postduiven), tegenwoor-'
<lig beschikt bijna ietlere verenlging over goede kantines en kleedkamers. Koudwaterkranen
met ijzeren bakken zijn vervangen door goed sanitair met sor0s zelfs vloerverwarning.
Houten ketei,r zijn kleine feestzaalcönplexen geworden. Deze feest2alen vrerden steeds inten-
siever als zodanig gebruikt, De voetbalvereniging als gezelligheidsvereniging waarbij je
ook andere dingen kunt doen, heeft in feite al gestalte gekregèn (dansavonden, bingo, kla-
verjessen, darÈs, etc.). De voetbaLveleniging als buurthuis l De verbetering van de akkorn;

modaties en de uitbreiding van de aktiviteiten stellen steeds hogere eisen aan de mensen

die de vereniging draaiend houCen. Of het nu gaat om het beheer van de baÍ, het onderhoud
\ran het complex of dè organisatie van aktiviteiten, het is allemaal Veel Íngewikkelder '
gewordën. góvendien is er veel meer geld mee gemoeid. Een'inoclèrne voetbalvereniging. vraagt
een professioneel werkend kader. De verenlging is bijna een bedrijf. Bèide geschtste ont-
vrikkelingeh, Iedenverlies en wat je zou kunnen noemen schaalvelgroting, Staan haaks op

elkaar. Een voetbalvereniging nnet alles erop en eraan is niet ineer te runnen met,enkeLe
Eientaflen , leden, noch financÍeel, noch organisatörisch, Dit gelalt bovendien sterker;naar-
nate het aantai " consutp+.leve snelers" toeneer0t. Ik veista hieronder 'spelers die graag '

r{illen voetballen en daarvoor contrtbutie willen betalen, maar'verdèr niets. Geen' functie,
geen bardÍenst, geen klusjes; gewoon voetballen, vraarbij wel ( veld' scheidsrechter, riat-
je en d.roogje) alles in oide màet zijn. Het aarrdeel van dit tlpe leden zal'm.i. àIleen -

nog maar toenenen, eenvoudig omdat ei zoveel aÍIdere mogelijkheden van (vrije) tijdàÉeste- ''
:' _ 1 _

ooooooooooooooooooo
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stedlng zljn. Itet zou overÍgens kortzichtig zijn diE type leden aÈ te stoten: iruners, ook ',zij vorÍnen een deel van het'draagvla.k van een vereniging en uit.dj-c g::oep blijken telkens ,l
weer kaderleden op te staan. Goed, terug naqr de hoofdzaal(. I"Is ei"Èeen tóèkomst is voor '.1

klej-ne clubjes, ieder met een eigen akkornmodaÈie en a! Liviteiten,' hoe Eoet het dan Ín'el? ii,

Naar mijn overtuiging Ís het alternatief niet daÈ er uitsluitend manmoetverenigingeí óver-
blijven. Wèl- zou gewerkt kunnen r+orden aan concentratie van verenigingen'op groteïe (multi-
functlonele) sportakkoÍfnodaties die veel doelmatiger ']ebïuikt kunnen vrorden en daardoor
ookfl.narrcieeIbeÈerkunnencraaien.AI1evornenvanSa.E,:enwerkingDoetenmogeIijkzLjn,
van een heel klein beetje (delen veld en,/of kantine) tot op vele fronten (tralning, oniler-
houd, jeugd, toerncoien, andera aktiviteitea/snorten ) . !'usie of opheffing sDelen.in dit
model geen rol. wel verscheidehheid. Geen narmncetvcreoigingen / maar wel federaties van
eigen clubjes cliè datgene éauen doen wat ze l,rillen, n:.et màer é, niet ninder.
De grotere verenigingen moeten zich in dè nu qevoerlie diskussie over de toekomst van het
Haagse voetbal niet opstellen als grote warenhuizen tlÍe de kleine kruidenieïtjes op ter- '
mijn we1 cver de ko!, zullen jagen "maar veeleer als de sterke ker-íen, waaromheen de wat
zwakkere rrerenigingen een plaatsje kunnen krijgen. van Ce gemeente mag verwacht worden dat
ze meewerken aan het proces van ccncentratie mÈt behorrd van verscheidenheld. Respect voor
de eigen sferen van de verenigingen, en clubjes daarbiínefl, staat in een derge+ijk prcces
centraal. Deze moet zöveel mogelljk behouden kunnen r+orden in grotere saJ[enwerÈings- ,
federatieve of zélfs vèrenigingsverbanCen, Afzondérlijke clubjes. binnen een vereniglhg
zijn geen t?ïobleem (Ci,t naar hdl,- Le:rsbest:rui toe,:l) naar kunnen juÍst positief gewaaf- '
deerd worden. Het bëtrekken van andere spor:ten'binnen de grotere verbanden is leuk meege-
nomen maar niet persé ncodzalièIijk, Ecn aanpak geriiht op het sÈimuleren van samenwerkinq
(zoals kort hierbovan aangegeven) veïdient de voorkeur boven kille sanerÍng van voetbalr
verenigingen .
Afsluj.tencl nog een opmerking over de nocdzaak voor ruimtelijke co:lcentratie van voetbal-
verenigingen. Den Eaag ka-npt met een gewetdige ruimtenood r er is te weinig plek voor
nieuwe woningen, beclrijven en recreatief groen. In deze sitÉatie kun je je afvragen of
het reëel is zoveel ruiEte ats thans het geval is te Iaten gebruiken voor ailéén de voet-
balsport (die de besch.tkbare velden niei. erg intensief gebruikt). Ik vermoed bijv. alat
op heel EscamD nu net zoveel voetbaileri rondlopen als vroeger alleen aI bij LenS en
Spoorwijk. Daar r,raar iedereen in de stad heeft moeten insch:.klcen, hebben voetballers
néér ruimte qekrdgeri I pat'kàn natuurlijk n.iet. Een beter gebruik is dan ook nodig.
Voor zover dat ook" buiten c1e spcrt, biJvoorbeeld aan wöni_ngen, kan, komt dat ten goede
aan hei aantal lnwcners. van eb'àtaa en daarmee weer aan het Haagse voetbal. De gemeente :

zà1 wanneer de veldeí intensieuei qebruikt'gaan worden, overigens dàar iets tegenover
moeàen'stellen. Daarbij gaat het in de eersie Dlaats oE }:ete::à velden, onder andere door
uitbr'éiding va-'r het
se vbetballers 'l

urrGj eiernrèoin .;: - r' ''r r''

aantal-. kunètgrasvéiaèn.

',,,...

:ls van iedereen; ook van de Haag-

Pj-erre Hcijnen . 
-

i{ut:rman, naar ik veronderstel)
I,eden Lens 6 en gemeenteraad-.
f r,;*hie P\'iÀ.

De toekoÍst

naireDs JaaD

(

- .Aj ax behouden va.n eell chi::urgrsche in"(1[èi,'J"
- Ron e_n J4evr. de:,Jong ensgn ieCereen_ nog,een voorspoedj-g i938. ,

--i Hoewel ,de ,toestand.van de velde4 ;l.ret al een aantal vreken onnogelijk maakt
baId.wordtis.dekantinegc.*o-oí,oPen':l:..,-.'

-i Éèt is .maar dat u hct- weei. . . 1,,.'. -t '

dat er gevoet-

Trou moet blij cken
lt

In,zeer oude Le-nsÍevues }:on uen elke r,eèk .deze . drie^ woorden ín.de kop aantreffen om de
Iezer)'àan te -spoxen tot troul,r' aan de club.. .Eigenlj.jk was het aI eeuwen tang íl.e naam van
de rederij kersvereniging 1n Haarlem., en deze bestaat nog,.waÍIt Trou ncet blijcken : 

,

ook wasj hei-vèIe jareil d.e Gev,rgotte iedere lensrevue te beginnen riet een Ín l\telnoriam,
waarin de nanen, lr'erden. geno-end van .or.ze o1p{ledeh vrienden cTn ïoor. hen. te bldden en aan
te"tonen,:dat ook ten opzichte va hen moes-u liorden geleefd volgens de spreuk Trou moet
blijcken.' De eerste'.van .hen,lres:Bep starrenburg T ïechtsbuiten in ons eerste etftal. Hij
\,ras' he! die mi j. .de weg naar ,LenS \r.ees -en mi j uitnodigale l-id te worden .. Dat was Ín 1921 .
I4aaï ik wasr'teen reeds aangesloten bij ale verenigtng V.v.s. Dat betekende voetbal vereni-
glng, ls-Gravenhage, ee4 aftakking van Graaf vJillem II. !.llco van gon, klasgenoot van de
Kweekschool I had.mij vreten te strikken; Ik was toen 16 jaar en óp zekere dag stond lk in
heL veld oE te voetballen tegen ;..... LenS,, dat goeal op schot was en v.v.s. Itret 10-1 in

2



het zan liet bijten. Wij speelden toen o-D de z.g. bondsvelden net B.M.T.- celeritas, ,togo,
V.C,S. Oud is v.V.s. niet geworden ofschoon er enige zeer goede spelèis wareh, o.àl Caap'
Sens. De club vrercl opgeheven en ik voelde mij vrij om Dositief in te gaan op de_herhaalde
suggestie van Bep Starrenburg. Dat was in juni 7922. De eerste wedstrijd was een oefen-
wedstriJd in de avonduren. !4ijn laatste wedstrijd speelde ik aIs vet3raan tegën een elf-
tal Lensers. De oudjes deden het nog best en ik benutte de kans om lían van Dijk te laten
zien hoe je een strafschop 1n een doelpunt moet omzetten. gooie bal I Ja, besÈë v;ieàden,
het was eigenlijk mijn bedoeling Lens en aI die ooede, trour^ré èportvrlenden hartetijk
dank te zeggen voor de waarderer.de woorden tot lnij gerichte omdat ik LenS trouw ben ge-
bleven, Ik werd er wel vlat veï1egen nee, I,lànt in feite, naast de zorg en de moeitë die - 

.
het werk net zich meebïacht, was er de wekeiijkse vreugde om het verenigingsgebeuren, ile
omgang met elkaar, het weten daÈ je aan goed naatschappelijk werk bezig was. En nu, na
65 jaar denk ik dagelijks ook aan LenS, met zijn blauw eh zijn wit.
LenS, Lensers, bedankt voor 65 jaar vriendschap :
Trou moet blijcken I Piet Juffermans .
P.S. voorzitter, uw bloenen heb ik aan mijn vrouh, overhandÍgd. Dat heeft, zlj wel irerdiendl I
Uw woorden blijven in mijn hart behraard :
Kees van Beekr de lnhoud van de envelop leverde mij de splinternieuwe Bosatlas op nlus r

een fotoalbum. Dan kan ik. nagaan waar Lensers wonen: llaastricht, Steenbergen/ Ànsterdàm,
Deventer, Aerdenhout, Eeigië, ' Frankrijk en ik heb meer ruimte voor Lensfoto's en foto's
van nijn kleinkinderen, van wie de oudste als zesjàrige aI voetbalt, bij V.V.E. = Voet-
balvereniging SardinxveId.

P.J.
sssssssss sssssssss sss sss sssssss: zondaq seniorens"s
sss ssssssssssss ssssss ss ssssss

Proqïamma Zonalaq 17 j anuari.': ,1988.

11.30
11.30
.11.30
14.0C
72 .OO

uur
uur
uur
uur
uur

westlandia 3

l'lestlandia 5

ilestlandia 6
E.D.V. 4
E.D.V. 3

- I,ENS 3

- ].ENS 4

- IENS 5

- IENS 6
- TENS 8

Terreinen.

tlestlandia " De hogebomen" Naaldwijk
H.D.V. Zuiderpark 2e gedeelte

opstel lingen.

tel.
tel :

01740-26638
487 423

TÈNS
I,ENS
LENS

als bekend afschrijven bij H. Kou\.renhoven
als bekénd afschrijven bij G.Duijvéstein
als bekend afschïijven bij E. Trommelen

Proqranma Dinsdag 19 januari, 1988.

5.
--io
B

t.eL. 91247 4
tel.01891-17943
tel, 857934

2f). 15 uui LENS 1

18.'30 uur LENS 2

- v.u.c.
- v.u.c.

1

Prograinma zond.aq 24- ja.'ruari 19BB

14.00 uur
12.00 uur
12.C0 uur
12.00ruur
12 .00 uur
10 ,00 uur
12.00'uUi

(onder voorbehoud)
( onder voorbèhoud)

F.C
F;C
R.K

Lisse 1

Lisse 2

Lisse'3

VIOS
Vios

. LENS 1

- LENS 2
_ LENS 3

- LENS 4

- I,ENS 5

- IENS 6
s.v

6
5

.M.

i
Piog .àri',í. "»o.dèrdat zB januari 1988.

,i. - LENS 3

.rl:r";,-'
-3-
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Uitslagen afqelopen r,4ek.

LENS 1

LENS 2
o. s. c.
I,ENS 4
I,ENS 5
I,ENS 6

2

(s)

- D.s. Àrn. vijn 1 .'
- venibo 2 '

- LENS 3

- silva Boys 4,
- Venibo 6
- O'nbekentle tegenstander

1-4
à-z ' ','
4-13
7-d- ',"'
3-2-
5-2 (vr)

PT ramma 15-1-1938 t n 22-7-L988.

vrijdas 15-1-1988.

20.2C uur l4oreno 2

Dinsdaq 19-1-1988,

22.20 uur LENS 5 - Rava I
22.35 uur KJ.ikspaan 4 - LENS 2

vriJdaq 22-L-1988.

- LENS.4 OII'Epus, zoetermeer

Duinlaan Scheidlsr..W.v.Mersbergen

21 .40 uur IENS 6

Maandag 25-1-1988.

- Àrantsburg 2 Bunkerd Scheidsr. R.Keus

Bespreklng Zaalvoetbal. Aanvang: 20.30 uur.

Ik verr,racht alle aanvoerders en eventueel coaches, 
,

Eeren aanvoerders als u verhinderal bent, stuur dan een vervanget. ..
R. Keus.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
,'
1 Lanos de sDorten van de z.!'1. Iadcler .z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Vriendscha6peli jke wedstri jden.

Zaterdag 16 januari 1988.

Blauw Zwart
LENS 2

- IENS 1

- Blaur,r Zwart
14.00 uur 12.30 uur verzanelen
14.00 uur '. ! ' H.l,Íerkesteyn

Bij afkeuÍing van deze $redstrijden of één vaÉ deze wedstriJ den is er tralnen on 12.00 uur
( loopschoenen meenemen) ..

ond.arks de oproep van Henk Gabel in de tensrevue van vorlge week-g.u te komen trainen,.
was de opkomst afgelopen zaterdag weer puur slecht. z.eggën en. spreken kwamen er-ondanks
de oproep van Henk 4 man op training (waarvan 1 van de,zondag). Er is aI gezegd dat zonder
trainingsarbeid geen prestaties qeleverd kunnen worden en dlat wil ik nogÍnaals benadruk-
ken. zontler trainÍng is de kans of, sgierblessures ook veel groter. Daarom vraaq Ik, .in
het belang van jezelf en van degene die wel wÍ1Ien I'Kom toch trainen".

verbliif zaterdaqselektie in Willirigen- schwalefelal .(8,

Jan Earu,

9- en 10 januari 19BB)

Dankzij de goede afspraken gemaakt,door Peter "Pan" Krol, hebl:en wij clrie ultstekencle .l
dagen beleeft in dlt vakantiedoïp.
De negen aanwezige Lensers hebben zich tijdens het verblijf prima gearuuseerd, Er. werd
kort na aankomst gevoetbalil in het plaatselijke stadlon, waarna een prJ.ma naaltijd werd
genoten in ons vijfsterren hotel. Na afloop van het met enig geluk door Karel ilansen ,rr.
gewonnen 70O-vragensgel, hebben wij ons vermaakt in ale. ctisCótfieek van het roemruchte u^J,

sternhotel. Op zaterdag hebben wij een squashtournool gesÈeeld, dat volkomen terecht werd
gewonnen door de spelleider Karel .Tansen Jr. Iedereen was na dit uitputtende evenenent
dermate vermoeid dat een verplichte rust volgde. !.leer volledig hersteld van alle inspan-
nlngen werd na dle rEaaltijd besloten on nogmaals het Sternhotel te bezoeken, waarbij o.tu.
kontalten werden gelegd om tegen de zaterdagmiddag eersteklasser Spakenburg te voetballen.

-4-
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zorr.lagochtend bleek de aanwezlge sneeuwlaag op de pistes helaas ernstig aangetast.te" zijn
door de plotseling ingevallen dooi, waardoor de geplande reuzenslalon, met als grote kans-
hebber Karl"schranz" Jansen, helaas geen doorgang kon vinden. Na het ontbijt Éerd de thuis-
reis aanvaard. Jan "Ja, Natuurtijk" zoutèàdijk wlst op onnavorgbare $rijze zijn auto heer
te houden tot Rijswljkf waarna hlj dankzij een originele Àrll.lB-sreepkaber toch. nQg'ale..
eindstreeD wist te bereiken. Mannen, het was grandioos :

Piet Luistervink,
.TiIJJJJJJJJJJJJ JJiIJJJ.I .'JiIJJ

rj 
' :

I van het ieugdfiont; j
JIJJJ.]JJJJ JJJJJJJJJ.f JJJJJJJ

Algemeen' kontaktpersoon r Pauf'v, a. .steen, Chopinstraat 103i.2551 Sv Den Haag.
.i : i i . : 'r. ,,.TeI: -970754 (b.q.g. 977674 PeteÍ Perreyn) ,

I"ledstrl JdÉxoqranma A-B-C- lunroren.

.t
Zaterdaq.,l6-1-1988

Kontaktpersoon; eaul .v.jd..Steen. tel.970154 (b.q.g.. 97.167$,peber perreyn), ,, :

efberÍen- vàor ' aè weàstri5aeri uii'iuoÍ ï.à. st""n'roór vrijdagavonal 19.00 uur. rn ultersre
nood nog oP zaÈerdagrroxgen op-],-ens bij iemand van de jeugclkonmissie tel. 661314. Voor
avondwedstri i den tel. ' 970154:

veld Samenkomst LenS

12.30 uur '

12 . oo'íirr
14. 30 uur
13 .00 uur
11 .00 uur
10.0d uur
13100 urir
11 . Jo 6rir

11 .00
11 .00
13.30
12.15
10.00
9.00

' tt .45
10,15

Gravenzande À1
IENS À2 "
B.T.C. À1
Spoorwijk 81
LE}IS 82
LENS C1 ' ''
RKAW Cl
À.<ew c4 i- '

.' ir" i

" - LENS A1

- vioszaalvoetbal
- LENS À2
. LENS B1

- Vioszaalvoetbal
- vioszÈalvoïtuar 'i
'- LENS C1

- LENS C2

Gem. Sportpark
Houtzagerij
HoutwlJk
Hengelolaan
HoutzageriJ
Éoutzagerij

'HeuvèIweg
,' Eeuvelvreg

uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur

Niet opkomers.

'Àfgeropen zaterdag klramen de volgeíde .Jtinloren niet op: R.l,ryrdeman, 14. de Bruijn en H er
Fourqui. voor zovcr dit nog nlet gealaan is s.v.p. koniakt oprr.r"n met paul v.d. steen -

tel.970154.
B1 zondeÍheden .

- opstelll-ngen als bekend tenzij d.e trainers anders vermelden.
- Let op dubbele programma voor A2 en Cl . Brood meenemen I I
- gaarne ouders met vervcer.Lens A1 , C1 en C2.

Vledstrii dprograJnma D-E:P: junloren.
I . "'

Kontaktpersoon: paul v.d. Steen tel. 970154 (b,q.q. 97f674 Peter Perreyn)

Àfbellen voor de wedst:ijden btj PauI v.d. Steen voor vrijdagavond 19.00 uur In ulterste
nood nog op zaterCasmoroen op LenS bii iemand van de jeugdkommlssle teI. 561314. voor avond-

-'i:' ,'::: '
Zaterdas 16- 1- 198 VeId Samenkomst Lensa.

10.
9.
o

10.
11.
10.
ii.
10.
10.
LZ.

uot'l'

uui
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur

30 uÈr
0C uur
00 -uur
15 

'uui
00 riur
00 uur
có uui
00 urir
00 utr
00 uur

Gxavenzandé D1
craïenz-anaà o2
IENS D3
crateirzanàè "o4

BTC 81 " 1"

BTC E2
A.DO E4
Velo Fl
Velo E2 . i

ADO F2

,.,- LENS Dl '
''. - LENS 

'o2 't
VioszaalvoetbàI
I,ENS D4
LENS E1
LENS E2
Lt :,- Ei'
LENS FI
iÉris rz
LENS F3

:

Gem. Sportpark
GeE. Sportpark
Houtzagerij
Gem. Sportpark
IlouthriJk
HoutwlJk
Zulderpark
Noordweg;
Noorclwe{
zuiclerpark

9 .30
8,15
8.15
9 .00

10.15
o r<

10 .00
o tq
9.15

11.15

LENS F4 zie bij LenS Fl, F2 en F3.

ltriet opkoÍners.

Àfgelopen zqÈerdag ki,tanen de volgen{e spelerF niet. op3.,P.Sinke, t,t.Scheepe, Ií.Tettero, J.
Ta-kni, J.Blom, C.de Rooy, R.(réns, A.Ramhiet.en de broertjes K.Bouali. i.Iillen de ouders
voor zover niet gedaan even kontakE .Jr:;:.cmen met Paul v.d. Steen tel. 970154.

-5-
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Brjzonqelheqqn.

Jeuqdkopy algemeen .

Lens-Kv-werviriirstoernooi: woensdàg 17 febrirari a.s.
B-, C- en D-klaàsèrs opgelet :

wat is dat nu weer? Een Kv-wervlngstoeïnooi : I«/ staat voor Krokus vakantte, en "wei'ving"
betekent dat we nieuwe jeugdleden wllIen werven voor het volgende sel.zoen.. Dat lijkt ver
!.reg I r[aar vooï we het weten Ls het einal Eel. Op ruoensdag 17 februari a.s., 14 de Krokus-
vakantie, hebben ue weer een alag de Sporthal aan de steànwiJklaaa gehuurtl. wài iaan we
die dag in dre hal doen? 's. Horoens willèn we éen zaaltoeïnooi órganiserén voor 2e j:36a=
D-klassers (11 ia 'ar). 

en' le. jaars c-klasserË. (12 jaar); 's mlddags voor 2e jaaïs c-klassers
(13 jaar) en 1e jaa::s B-klassers (14 jaar). Er kunnen Ln totaal maar 12 tearns van 6 à 7
spelers meedoen; 6 teans 's rnorgens en 6 's uiddags.
In elk team nogen, ectrteÍ maar. 2 ' Lens-j euqdspelers "meèdoen. Met'zijn tweeën moet je dÈs
4 of 5 school-, straat- of wijk!ïiéndjes optrome'lf n, dle kunnen en die wlllen meevoet-
ballen'en die geef je zo snel mogeltJk op'ff1 e.ui van der Steen of biJ Gerard van Reijsen
.(naam, 'ailres i telei-obnnumrËer en geboorteclatuE) . Eet gaat natuurlijk vooral om jongens
vlaarvan je dÍ>nkt, hoopt, ve8echÈ dat zj.j wetllcht volgend seizoen bij LenS wlIlen konen
voetba]:len.In.depauzewi1Ienr.re'eende-monstratie-zaaIvoetba1r.,eilstr1jdhouden.
ca drrs maar snel oo zoek, rvant er kunnen lnaar een begerkt aantal teams needoen. . - ri. ,

Overigens zutlen we zotn toer ooi in de Paasvakantie op het veld herhalen; dan kunnen er
natuurliJk ueer spelers meedoen..

Spelregeh.Jedstri jd. I

»et àërste' voorronde zit'Ë.op.' n:-fe vier de r,"rrs:teirlp wgrden in hun poule vteraJ. »
U.jki iliet..hooq, naax dat zègt nog nÍets. we hebbei i:r..r" u..=. vrijàag 15 januari

at
nog-

een kans."Vooralens 4 (D2 ) deed het goed. Zt j behaald.en van de Lens-teams de meeste
punten, nI" 272.Lens 3 (D1) behaatde 248 punten, LenS 2 (C2) xnet slechts 3 spelers i.p.v.
4 267 punten en ],ens 1 (E1,/82) slechts 189 punten, Vïijdag a.s. spelen we als voI§t: i'
Len!' 1

LenS 2
Lens 3

LènS 4

^l:6 
+

.(Bl /P2].. blJ RVc: leiders Mr,I.Tijsen
,( C2), bij l,laasdijk leider Geraïd
( Dl) cveneens bij RVC leider Joop
( D2) in onze eigen kantine leitter

eans dienen weer om 18.45 uur ln de

Ultslagen jeugd.

en Dhr. Iransveld
van neÍjsen ..
odenkirehèn
Theo HoefnaEel
desbetreffende kanÈines aanwezig zijn:te

Rijnsburgse
Rijnsburgse
R!jnsburgse
Rijnsburgse
Sijnsburgse
Rijnsburgse

- LENS À1
- IENS À2

- LENS 91
-. r.E:NS., 82
- LENS C1

- I.ENS C2

ÀDO D2
BTC D2
Brc TT2

BTC F4

- I,ENS D2

- I,ENS D4

- LENS..F2
- T.ENS F2

boys
boys
boys
boys
boys
boys

7-2
2-7
3-2
6-2
2-A

'3-2 .

3-1 .

9-0
4-8
7-6

.. :zoafs de uitslagen Laten zlen was RÍJnsburgse boys'over de meeste linles lets beter dan
LenS. Slechts A1 w:.st er te $rinnen. LenS À2, 81, C1 en C2 waren echt nlet de mindere naar
2oa1§.een ex-oefenmeester zo vàak zei: ",het waren slechts detalls vraarotn we ve41ore4".
Geeft niets we hebben tenninste gevoetbald. De ouders die voor heÈ vervoer gezorgdl hebben
worden harte!,ijk bédankt. zonder. hun is het voor ond onrnogelijk on zover weg te gaan voet-
ballen.'ioor de jongens is cli! best wel leuk. Een. speciaal bedankje mag er ook. weleens af.
I4I.I.' Tijsen reeal vrtjalagavonal de B-klassers naar RKDEo voor de spelregelkwis en zaterdag
was àe wéer preseflt voor de reis naar Rijnsburg, Namens dle jeugdkommissLe en de spelers.
hardstÍkke bedankt, .: .

Bij de jongere jeugd speelden D1., El í 82,83, Fl , F3 en F4 in de zaal. Het ene Èeam speel-
Ce.een toernooitje r een ander team een hele wetlsÈrljcl. Ult" ale realctles van de Jongens .

bleek dat ze het erg leuk hebben gevonden. of ze gewonnen of verloren hebben weten we
niet precies naar dat is ook nièt zo belangrljk
LenS D2 dpeelde een hele leuke wedstrijil bij ADO uit. Oe thuis spelende vereniging was
ner: iets siur:ic:], Nietvlaar ilarco????
LenS D4 was kansloos tegen een co[obinatie van BTC D1 en D2.
Een bedankje gaat naar Dhr. v.liossun. Hj.j was zo goed om als LnvalleLder mee te gaan naar
DTC en mcicht daar'direkC ook nog -èens de wedstlrijal, fluiten oncler' slèchte w€iers.oDstandligheiler

,',,-6-

':'opiturrirrsen'als bèkenË: '- -t ,:.-r. -^ 
'..'" -

' - gaarne ouders met vervoer-Voor Dl , D2. D4, p2, E1 , F2 en F4.
a



DE LENSREWE
Í,IEEKBLÀD VÀN DE VOETBÀI,VERENIGING LE}]S (LENIG EN SNEL)
6lste jaargang nummer 23, 21 januari 198S.

oo
oo OEFICIEEL

Adreswij zigingen.

1925 R.J. Tettero, Àjun,
1926 R.T. Tettero, Bjun,
Kontributle.

Schoutendreef 347,
Schoutendreef 347,

2542 LK Den Haag,
2542 LK Den Eaag,

(onder voorbehoud)
(onder voorbehoutl)

oo
oo

te1 .
tel.

667328
66732A

Wegens vranbetaling wordt de Heer F.F. l4ulder, van zaterdagsenioren 3, geschorst.
Deze schoxsing bltjft qehandhaafd totdat de volledíge kontributie_is. volda-an, ,.

Het Bestuur.
LENS en de "Zeeuwse Stromenrr,

'.Dankzij de fantastische Ínbreng van onze sponsor "Unicorn Darts Nederland", kon onze Zon-
dagselektie een trainingsvreek-end meenaken in het zeeuwse Renesse.
'fohn'Van'deï Lubbe had voor deze unieke gelegenheid een schitterende lokatle: uLtgezocht+
Een Luxeuè h'ótel, net aller eïop en eraan, direkt aan het strand. Hij haal een zeer aan-.
trekkelijk (ÉEeciaal voor LENS) arrangement geregeld in de ',Zeeuwse Stromen',, met een .-

perfekte verzorglng. Zaterdagochtend ln a1le vroegte doken 22 Lens-ers op ln Renesse om
daar het gehele l,Ieek-ènd keihard te trainen, Trainer Piet v.d. Valk hacl dit weikeLljk tot
in de kleinste details voorbereid en stelde hoge elsen aan zljn'selektie. zaterdag 2 tral-
ningen en rs avonds 2 uur de zaal in. Zondagochtend om 9.30 uur een duurloop van 10 kilo-
neter en na het ontbijt nog een training op het strand
's l,lidalags ]rerd er door Piet van der Valk nog uitgebreid ingepraat op ile grciep,. waarbij,:
de belangen van LenS uitgebreid aan de orde kwamen. Zo'n schitteïend vreek-end moet zijn
vruchten gaan afwerpen, zou je haast zeggen.
Blessures van Joop o, Ton rs Gravendijk, Leo van Rijn en Ronalal Bogisch zljn verteden ti-Jcl.
Daar is óók aan gewerkt. De selektte wordt daarmee weer groter en de concurrentie sterker.
Dat is een,posltÍeve ontrrikkeling, waarbij het voor de trainer alleen maar BoeiHjk;r ..wordt. De spelers .beseffen dat zeker na Cit week-end maar aI te goect.
ook dat er keihard gewerkt moet blijven worden en dat er straks van onderschattingen geen

'Er ls nu echt alles gedaan door de sponsorrtïainer en bestuur om ale 2e competltiehelft
met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. De spelers hebben dit trainingsweek-end met beide
handen aangegrepen om te werken aan de basis van een succes. op het veld moeten ze laten
zien dat alle inspanningen nlet vergeefs zijn geweest. Verder wil ik nog enkele bedankjes
ultsPJeken. Allereerst nogmaals onze prima sponsor de fa. Unicorn. Zonder die inbreng
waren deze succesvolle dagen nlet mogelijk gevreest. Dan John v.d. Lubbe voor zrn perfekte
coördinatie (prachtlg tal<enpakket) en Piet v.d. VaLk voor de manier, waarop hij dit alles
heeft voorbereid en het enthouslasme (fanatisnre bijna) wat daarbij gepaard gaat. Grandi-

. oos PÍet I Daarnaast het werk van Ieider Frans van deï Berg, die altijd klaarstaat en bel
hulpzaam is, waar mogelijk. Edwin coret voor het vele kneedwerk. Hlj maakte vele overuren r
zonder er zelf moe van te r.rorden. vooral wil ik een groot compliment Eaken naar de gèhéIe
groep. De manier, waaroD er gevrerkt is. De vriendschap en de sfeer, De aangenale omgang
met elkaar. En het compliment, dat lk kreeg van de hoteldirektie. Dat alles vond Ík echt
grote klasse : Met zorn groep kunnen we werken aan de sportieve sucessen en is zo'n Ëchit-
terend week-end voor herhaling vatbaar. 

F,rans van Dijk 
. 

,

bEMOj ealernj-emee .

- De Haagsche Courant laat tegenwoordig de haagse trainers wekelijks een favoriet ster-
renelftal sàmen§teIlen.

- Als eeiste was RVC trainer Àndré tretzel aan de beurt,
- op Andrérs (verlang? ) lij stje stond ook ons aller t4arco van De1den
- ZaI straks problemen geven als LENS tegen het Eaags Sterrenteam speelt.
- Het Besttur is nog steeds op zoek naar geschikte kandldaten vooï de posten 

. sekretaris
' en pènningmeester.'- !4ocht u iótereèse hebben voor één van deze funkties kunt u dit altijd even kenbaai

maken bij een van de. bestilursleden.
-1-
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De plannen oI3 LENS onder 23 jaar tegen de Psv, jeugd'te laten spelen krijgen vaste vorn.
We houden u uiteraard,oP de hoogte. '::- -','r:/ " " . 'i'..i i '.

Dak van de Lenskantj,nó" gerepareerd l.l. :: " '- 'i
uw soep niet Eeer zo r.raterig, de planten staan over twee weken dor in hun Potjes.en ttak-
ken. . 

-ir' r" r

Hans v. I{assem (voorstoPPer in LenS 4) is voor twee vJeken oP herhaling. ,":!.
De nensen die het vÍeïale dit seizoen hebben zien spelen moeten niet Deteen in Paniek 

.

raken.
Solalaat Hans heeft ons beloofd om het land "weI" goed te verttetligen. '' - i

zaalvoethal .
':-',r i : ,-: 'i.

.r:.!{àaröm schrljf je nooit eens iets over het zaalvoetbal?
Hier dan. Dinsd.ag 12 jan. 1.1. waren drie teams van LenS te aanschou'ren ln dé"hal'aaIr'de
Duinlaan. .Voor mljr is het íog de beste sporthal 'In Den.Ea.ag. Jamríei al's ze dat di.ng,,?9u-

den slo!èn. Eet.is .altijd zo in de bouw geschiedenis, ietq lvat je tijdelijÍ( neer?et staat
er voor de eèuwigheid . Toch J amer dat u eï niet vras r vran t het t\tas voor Lens toch een

spectaculaire avcnd. IIet begon net ons 5e tegen KSD, het zelfde spelletje 'sPeeld''Il- ze nu

als een week tevoren tegen VENIBo; gewoon er oveiheen walsèn, wel gèen -ríoot voetbài,. maar

wel succesvol. Hierop was -het 3e aan de berir+- met onze J.S:. gg de .bank. U kenÈ zijn ,s,tijl.
,fe p, erachter. 'Echt-T.G.lt,r. voetbal. De bal vliegt bij hem. alle kahten op, geen.gePrlegel
op de vierkante meter,nee,. ríeg dat ding.) ?igterman in de...hoofalrql, want zijn naam 

-hoorde
.ii..steeds,van hetr bankje rollàn. 9-6 r,ràs de ui*-slag. waar zie.je dat? Bij het dgrtle- ! !,
Tot slot trad ong.jongste.groepje op,.ö,1.v; ,Bohalal .Bàgisch,' onze beste coach;.qm a! tlte
elgenwuzen in een zali. té:krijgen én daaE succesvol mee te'kunnen oPtl:eden, i,s een corn-

plimenË wel op. zijn.p1aats. Ooli gerry. llóe"rnig. mag vrel genoemd.word,en o,o met. een gekneusde
'lint tocfr dooi te gaari, Uzersterk : l Ik kan nu kel in details verder gaan naar dat heeft
lotaar geen zin, kon zerf kijken-. 

...,, :-,,, ,: ,. ,.,, r. F.., .,''-..,,.,r,l

LENS zond.ag 1 selèktie in,Renesse.

op:iriiiia tlef van ,fohn v. d. Lubbe en mcgelÍjk ge[aakt door,.sponsQr en bestuiir vertrokken
aterdagmorgen 17 spelers en - 3. begoleiders voor ee-n 2 daags trainingskamP i ri ,2ee1ànd.'z

een voorspoèdigé reis kwa-nèn we cm 9 .45 uur. aan in een klasse hotel, mooie. kaÉers Éet
douahe en ligbad' woon- en s laapkaxcertj es; mooie eet-, lees- en. kaaÍ"zalen enz -. enz.
Dé spelprs gingen 'zich:'omkleden na een eerste ko-o j e kofiie'6à'zictr op het .sliand té'mel-
den voor de eerste training. Wat. zich daaï afs1>eeIàe noet zelfs Cees Koppelàar, verwónilerà

'r,"Èndn.. Èit. móet Piet v.c, VaIk bedoelcl hebben ro'èt' een öonditionele kIaPPer. ' Na ,,een ultge-
bfelde waq:.ning -ugl vcigden o-a. klkkersPrqne94, bokspringen, voctballen met eèn mèdesPé1er

op. je nek i '{0 x.1.90, meter sprint en natu':zi: jk de sprÍnE tegen'de rrutiè àandneuvèI -rraarop

zic-h de eq I 9e ernÉtigè blessure voordeed. w'ibe Í..lals zeEte aan voor een slrint,'blèed. iets
weg en knap, 

" 
z'n- kuitsgiere n finaal .Coorgesche'ird maar r{}'be is een haràe en voetbal,de

rs avonds vreer als van ouds. Na de training-voIgrje er een '11-i-tg ebretàó Lunch die .alleéi'i-\
nre ang duur:de onalat hij --cnri j 1 iedereen za*- te etGn nog totallioès invoor PatrÍck tzoL

àln badkuip Iag. rs Mi
toen we er kwamen zaÉte je L'raar toÈ j.J ,enk'eis weg maaï tocil werden er nog anderhalf uur

, lang .positle- en" partijèpelen gealaan. Daarna een hèer1ilk diner et op de achtèigfoid èén

stuntman op de Diano die ondanks vcle bcdreiEingen van LenSzijde onverDinderd doorkLeunde

op een biJ tijd en wljle valse piano. 's.Av.ilds volgde eèn zaa Ltoerhool- in een gezellige
sporthal r.Jaar een teaï met o. a . zwan en r,d. Laar Cuideliik '-e sterk was. Een hoogtePunt

was een wetlstrijd varr 'Fraas. v. d . Berq z'n lean tege:i het tean van ven "Delden/v.d. vaik. -

,.Frans stal de show door niet alLecn te scorer) maar ook de trainer !',og even alocr zrn stok-
kën te sl?elen. Terug tn het hotel gingan een ?aar spe;-ers gelijk.het mandje in 'maar'het'
merendeel zat onder "her.: genot van een drankje en een hapje nog wai na te 'pïaten, bi j te
komen of te kaarten. ori 1.00 uu:: uond de trainer het bedtijd dus gingen er vijf sPelers

d§ags een 2e trai!'.i ng , Hans Kooyenqa 3ag een goed stukje strantl en

slapen en de rèst genoct nog waiJ na van een whisky, baccardi e.í1. r.et oP de achtergiond
eei;t Ueeti e,..lleaertaíastalise muziek '(sorry r'rsretica). :Na eeri korte llachtrust stond ieder-
een om 8.30 uur buiten voor een duurlooi,r vaí een half uur. leo van Rijn die onder het
motto ,s avonds een vent rs norgens een tn rak er,zelfs'vooI een zolDbic nog slecht uitzag
finiste hierbij reonderwel niet als:Iaatste. 's Morgens vle.rden trouwens bepaalde spelqrs
vriendeltjk door'i,larqQ v;. Delden begroet; '! Mogge fesbiennes"' 'l

";-;;;-;ii;";tàia:.."tuilS,. 
votgce de laatste tràinins dle niet dcor iecier,een.wg;a g3vilV!-

(!eoi alles doet ne pi1n, ik àa nil<s scheuren) en traarbij Hans door Joop aan een. blessure
werd,gèholpen wagrbil:.ÀiJ ,waaisctrii ni.i= k _scheurbuik 

(rug) heeft oPgelopen. Martln van der
r,an= itrl àe show bij Éet 'tènnisvoetbal door eerst met z'n hooíd op een pionnetje te.'

-2-



landen en daarna met een oEhaal op tle door de vloed onder water,staande bagq-llne: !e.,Ian-den. Hierna werd tijdens een groepsgesprek van piet v.d. vark de 
'aoelsteliinq- 

;;; ;. " 
.

2e- selzoenhelft duidelijk: redereen binnen de selektie, zowel spelers.r" u"ó"réiàirà .

zullen zich Ineer dan 100* in Eoeten zetten om lens in augustuq 3,n de zo. begeàraer.2q.,i ,1assete laten starten. En om noq een cÍtaat te gebruiken: " aite njuzen moeten rreer dezelfclekant. op gaan r,riJzen'l Na een Iaatste warroe maattijil (biefstuk ltawaii) ..,iverd. àe t";gl"i;-,.:
begonnen en arrlveerden alle spelers, de meeste dortetijk ver_Ítoeial, voldaan op LenS. iJohn v.d. Lubbe (organisatie), piet v.dl. Valk.(idem + irainingen), sponsor en bestuur.. -(financiën), Frans v.d. Berg( beqeleicling, materiaal) en Edwii Coret'- ,(vèrzorging) .allemaal
P:dTk!' krasse geregeld. En onr net de woorden van René van Bemmer .t-e:,besluiten:
nl{e hebben aI veel gePraat' ik houd het. kort, geen noorden meer Ínaar ieen zondagselektie ..die vooï 100* werkt aan het karnpioenschap I

sssssssssssssssssssssssssssssss
S-S
S senioren Zqlda-q.,. ...:;. :1,... ;
sssssssssssssssssssssssssssssss

UitsIagen Zondag 17 januari 1988.
:

['Iestlandla
I,Iestlandia
LENS 5
H. D.V.
B. D. V.

. LENS 3

- I.ENS 4
- D. S. O,
- I.ENS 6
- I,ENS B

2-5
3-2

I 1-i1
. 1-0

3-3

rarDma Zon 24 anuarÍ 1988.

..s

.s
uur vió§ 6
'uurt viob i

:- lrws
- TENS

- LENS

- LENS

- LENS,
.- I,ENS
- LENS

14.00
12.00
12,00
12. 00
12.00
10.80
12.00

)

uur
uur
uur
uur
uur

Lisse 1

Lisse 2
Lisse 3

F.C

F.C
R,K
R.K

I
2

J
4
5,
6

rl

v. M'.

v. !í.

Monster
ter.
tel.
tel.

_ _ .:"'i .. -, .' - r .'I'erreLnen.

F.C. Llsse
R.K.S,V.M.
Vios

Opstellingen.

I,ENS 5
LENS 6
LENS 8

:- ii

02521-13494
o7749-45723
670994 ' '

SDeklaan Lisse
sportpak "polanen,,
Me1Ís Stokelaan

Programa Dins 26

af schruven bij t,'I. Kouwenhoven
afschrijven bij c. Duljvestein
afschrijven .bij E. Trornmelen "
Januari 1988.

ÍreL. 97247 4
tel. 01891r17943 ''^'
telj 867934 '

als bekènd
als bekend
als bekend

19.30 uur LENS 1 - Xerxes 1

Progra-mna DonCeralag 28 januari 1988.

19.00 uur Vios 3 - LENS 3

ianuari 1988.Programma Zondaq 3l
14,00
11,00
12.00
10.00
10.00
13.00
t2.o0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï

anrna

Tonegido I
Tonegj.do 2

v.c.s. 3

v.c.s. 4

À.D.S.4
LENS 6
R.K.S.V.!,1.

2 -februarl 1988.

- IENS 1

- LENS 2

- LENS 3
- LENS 4
- LENS 5
- R.K.D.E.O.
- LENS 8

(cornpetitle)

Pr

5

t-
19.30 uur LENS 2 - xerxes 2

3

.li

I, i, , " .,;.- i

í r:,.
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Uitslaq(en, ..afqelopen .week. ,, " -.q 'l

,.'..., -R.- Keus .--'- -

t.
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Prog rarnma 22-1-1988 t/m 5-2-1988 '
vrijdaq 22- 1- 1988.

21.40 uur LENS 6 - Àrentslrurg 2

Dinstlas 26-L-798A.

Blinkerd, klassenr: 986 Scheidsr. Rj KeÈS

Duinlaan, klassenrr 93319.40 uur ,Jac 1 - LENS 1

Vrijdas 29- 1- 1988.

5--t
9-6.'i' '.'

3È:2' . .: - !: -'
4-2 \,. '
9-21 (bekèr)

Blinkerd, klassèà:
Blinkerd, klassenr:
BllnkErd, klassenr:

, .,L,

o.s.c.
o.s.c,

964
974
986

..,,j
21.00 uur
21 .40 uur
22.20 r.JJ.l,r

vroensdag 3-2-1988.

20.45 uur LENS 1

Vrijdaq 5-2- 1988.

19,00 uur LENS 2

19.45 uur Í,ENS 3

20,30 uur LENS 4
21.15 uur LENS 6

3 - IENS 4
4 - I,ENS 5
7 - LENS 6

- D.v.O. 1 Houtrust velËl 2 klassenr: 933

- The chaspions 2 rloutrust, klassenr:
- Rava 6 Houtrust, klassenr:
- Rava 4 Houtrust, klassenr:
- Rava 7 lloutrusÈ, klassenr:

954
963
964
986

veld 2
veldl 2
veld 3
velal 3

r. .l '1.., !.
,, '- ..i

Scheidsr. LenS 3,

scheidlsr. :Leis 4

Ileren aanvoerders en coaches: I'li
op- het wedstrijdformulier te not
De klassenrmers ,iln als volgt!
IENS 1 - 933. 

'-r: !: ,- "LENS 2 - 954
LENS 3 - 963

- 964
- 974
- 946

l4aanclaq 25-1-1988.'' rL 
" '''' :

---_----------- _-------.,,,"
gesprekincÍ zaalvoetba-I aanvoerders en coached.

!.t u er op letten bij elke vredstrljd het juiste .tle:,"9nf'
eren anclers volgen er bootes. ,..' ," :

.,.à...i-,

LENS 4
Í,ENS 5
I,ENS 6

I
'.'r

Aanvanq 20.30 uur
Gelieve tijalig aanwezig te ziJn.

zzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

f, l;rne, de sporÈen van de z.M' Ladder 2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

UlÈslag vrienalschaPPeli jke wedstrijd 16 januafl 19BB'

Blauw Zwart - IENS 1 2-3

vriendschappelijke wedstrlj ö,23)anuari 1988.

',1 : a.

t

LENS 1 - LENS 2 14.30 uur
LENS 3 - LENS 4 12'45 uur

BiJ afkeuring trainen om 12.00 uur.'

velcl 1 'veld 3
....

^. 
Enze, T.Spa, M.SPa, B.v.d. Berg, E.I4erghart, iI ' Kouwenhoven , . 

W 'l(L§n-
nen, J.Roossloot, P.ÀÍ, L.sinkè, E.Klaa-ssèn, !'t 'osóan i 'AIi., P'v'd'
Heyden ' R.sanders. "' i :j"
Àfbellen bij À.SPa' t-el: 29L737,

ops telung LENS 3

-4-
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opstelling LENS 4 ',: n.,pilqn,.Q.!!pman, v.Fris, D. de nuiter, D.Bosman, E..Kouwenhoven, D.
" . v. Essen , É-. Ypinga ,, N. v. d.. .Stee , L, tÍantel , G. Kuiper, W.. Stiritbergen.,

. R, Batelaa!
AfbeI_Ien bij R,. pilon, teL..: 935888..

.JJ.'JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,'\TJJJJJ
,ÍJ
; van het Jeugdfront J .,
JJJJJJJJ.IJJJJJJJJJJJJJJ;IJJ JJJ

Algeme-qn kont'aktpersoon: PauI v.d'. Steen, Chopinst'raa,e 103,
(b.g.g. 971674 r,eter Perreyn)

2551 Sv Den Haag. tel:, 970154"

9Jedstri:i dproqraEma A-B-C- I UnI.oren

- Kontaktper soon : Pau I v,d... Steen. tel. 970754 (b.g.q, 971674 peter perreyn) ;:.,:,

Àfbellen voor de vretlstriJdèn bij Paut v.d. steen voor wrljdàgavond 19.00 uurl'Ini ulterste
nood nog oÈ, zaterdaqrorgen oD'Lens bij iernand van de jèugdkornrnissie tel. 651314r Voor^
avonahvedstrijden tel. 970154.

zatexdag 23:l49AA Velal Samenkomst LenS

14. 30
L2.OO
14.30
12.30
11.00
14.00
10. 00
14.00
12.30

.uur

.uur
uur
uur
.uur
uur
uur
uur
uur

- IENS
- Vlos
- Í.ENS

- LENS

- vios
- LENS
- Vios
. LENS

- LENS

KatÍítjk A-reg
LEÍIS A2
RXAW À1
Voorburg B1 '\,.: i
LENS 82
Voàiburg 82
LENS C1
Voorburg Cl
voó;butg c2' '

À1
zaalvoetbal

B1
zaalvoetbal
B2
zaalvoetbal
c1
c2

Sp.park de Krom
Höutzagerij
Heuvelweg/L 'dam
Pr,Bernardln,/\./bg;'
ItoutzaqeriJ
Pr: Bernhardln/Vbg
Houtzagerij
Pr , BernhaÍdIn/vbg
Pr. Beríhardln/Vbg

12 .45 uur
11 .00 uur

11,15'uur'
10.00 -uur

.9.15 uur

11 .15 uur
Bi zonderheden.

- opstellingen a1s bekend tenzij de trainers anders veïmelden.
- gaarne ouders met vervoer voor alle elftallen
- Iees de algemene jeugdkopy achtffi- de Lensrevue goeil aloor.
- Lèhs..Azl'È2 en Cl zie het dubbëIe programna (zaal + véIcl).èir kopy hierondeí.

'i --
LenS.42, -82 en C1 Iet.
llet ' zaalvoetbalpro'graÍuna- tegen vios van afgelo2en zaterdag ging helaa! niet door.'Een - .

duialelijke foi.:t van onze jeugdsekretaris die z'n konsekwenties terecht hèeft getrokken. :,

Hij staat z'n plaats direct af als er een opvolger gevonden is. Het probleem hat nu ovér-r
blijft is dat we vooï a.s. zaterdag een dubbel progïamma voor jullle hebben. Eerst zaal-,_.
voetballen in de Houtzageïij tegen Vtos en daarna nog een wedstrijd op het veld tegen
RKAW of Vobïbuig. Voor LenS À2 en 82 sluiten de tijden.goed aan. Verzanelen op LenS van-:.
waar vre (hopelfjk) . Bet. auto I s vertrekken naar de zaal en vandaar uit naar het veldvoetbal.
Bij LènS Cl, Liqt dit wat mèeilíjker. Na het zaalvoetbal gaan jultÍe terug naax .LenS. ' '
De spelers, begeleiders en chauffeurs krijgen daar een broodmaaltijd van iens om'vertol- ''
gens orn een uur of éón af te reizen naar voorburg. Veel succes.

LENS À1 en. À2 opgelet.

Aangezien te voor a.s. zaterdaq aI een volledÍg $redstr jj jdprogramna hadden gepland vonden
wij het tegenover die verenigingen niet eerlijk om de wedstrljiten op zorn korte. .terqri jq , ..

(7 dagen) af te zeggen. Àndere tegenstanders vinden is dan onmogelijk. I,lt J begrtjpen best
dat ju11le.,graag een weekend op trainingskamp willen. In. ov-er.].eg net de tralners en leiders
wordt naar'èqi: altgi4atieve clatun gezocht. ,Jullie horen ér meèr van.

r t,: íil

Aangezien l.liki de Bruijn de laatste twee lredstrijden niet oDgekomen is vragen wlj
dexs oro kontakt met ons op te nemen. ReI even naar PauI v.d. Steen tel.970154.
Krokusvakantie-aktiviteiten.. 'l -' '

z!n ou-

zoals.we vorige week aI
een zaalvoetbaltoernooi
dÍe volgènií sèlzóen nog
Deren. Per zestal mpgen

schrewàn r+illen rve in de krokusvakantie op r^roensdag 1,7 februari
oiganiseren"in de Steenwijklaan. Het is de bectoeling dat speleis
iri ae o-junioren dpelen (ng 2de jaars of lste jaBrs B) teams for-
maximaal tr.ree jongens van Í,ens meedoen.

5
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De rest moeten vrlendjes zijn of gewoon jongens van school of uit de buurt.. De bedoeling
is jeugdlèOén, .iooral' in. tleze'fèètti.lascategoiie waar we volgend "seizoen een tekort aari .'
hebben, te werven. Doe dus aktief mee en zoek een teà bljelkaar en geef Je op bij paul
v.d.steen. Hetzelfde verhaal gaat op voor jongens die volgènd jaar C-klasser zijn (nu 2ale
jaars D of lste jaars C). l4aak teams en geef 'je óp voor het zaalvoetbaltoernooi.

Wedstli j dproqrarula D-E-F- Junioren.

zaterdag 2 3- 1- l98B

Kontaktpersoon: PauI v.d. steen tel, 970L54 (b.g.g. 97L674 peter perreyn)

Afbell,en voor de wedstrijden bij PauI v.d. Steen v-oor vrijdagavond .19.00
nood nog op zatè;dagmorgàn op LenS bij iemand van ae jeuqó'ko;Eissie tel.
avondÍ.redstri jden teI. 970154. ' "i

uur. In uiterste
_- i: ,

bblJtrl. voor

veld Sanerrkomst LenS

11.00
11..00
e.0q

12.oo
10.30
10. 00
12.oo
13.00
11.0C
10. 00
11.00
12.oo

D1

D2.

El .

E2

F1
E2

10
| 10
"B

11

_ 10
.9
'11
t2

'10
.9
_10

' 11
.:

Bl j4onderheden.

uuf, Vooïburg
uur Voorburg
uuï LENS, D3
uur LENS D3
uur LENS D4
uur.f,Ef.lS-ef.'
uur voorburg
uur voorburg
uuï LENS F1
uur voorburg
ur]r j Voorburg
uur I.ENS F4

- LENS D1
. - LENS. D2 '. I
- Vios. zaalvoetbal
- cravenzaÍrde D3

- Quick D3

-.. Concordia..D-7ta1-
- IENS E2
- TENS E3

''- - ,èfaver-rzande t'1
.,- I.ENS F2
- , LENS E3 ,'

-. cravenzande F3

Pr . Bernardln,/vbg
Pr. BernardlÉ/Vbg
Eoutzagerij.
v1
v1
V2 ,of 3 .' -'

Pr . Bernhardln,/Vbg
Pr.Bernhardln/Vbg
V2 of ,3
Pr.Bernhardln,/vbg
Pr. Bernhartlln/Vbg

.00 uur

.00 uur . "-, r

.15 uur t.r

.30 uur . ,..

.00 uur

.30 uur.

.'00-uur i ^ l
,00 uur' 1

r30 uuri, i
.00 uur. . :

.00.uur''1.. t

;30 uur .: :

id -.' t-' ' "
hieronder.- opst€llj,ngen als bekend tenzij de trainers ànders vermelden. LenS F4 zie

- gaarne ouders met vervoer voor LenS D1 , D2, El .E2, Fl en F2
- lees de algemene jeugdkopy achterin de Lensrevue goed door
- LenS D3 zLe het dubbele prograÍnma (zaal,+ veld) en kopy hieÍonder.
LENS D3 oDqelet.

ttel-aas stonden,jullig afgelogen
was niet op 16 januari maar pas
Í{e hopen het a.s. Zaterdag goed
tegen Vios. spelen jullie daarna
op .ouders. voor het verv.oer naar
koffÍe v_oor deze ouders klaar,
Niet óDkomers.

ook het afgelopen Eeekend bleven er weer enkele. spelers weg zonder
ne.y. Uerencia .van LenS D2, I4uthererí Koca van LenS D4 en llyas takni
We vragen de puders van bovenstaande leden om even kontakt net ons
v.d. :Steen tel. 9?0154. '

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

zaterdag vooï niets vroeg op. De zaalwedstrijd tegen Vias.
a.s. zateïdag 23 januari. Een fout van onze jeugdsekretaris.
te kunnen malen. Naast de al genoemde zaalvoetbalviedétrijdl
ook nog op het veld tegen cravenzande. We hopen ook weer,'
de zaa.l.. Verzanelen 8.15 uur ol? LenS. Er staat grat.is , :.,

af te belIen t.w. ,sid-
van Lens E3 . ,' .

op te nemen, Bel PauI

.]EUGDKOPY AI,GEMEEN JEUGDKOPY ATGEMEE}I ÍEUGDKOPY AIGEMEEN

SpelregelwealstriJden.
'i

De voorrondes zitten erop. Helaas is de elndstand nog niet op te naken. De eerste avond ''zijn er nameujk door de jury fouten ln de puntentelllng gemaakt. De definitieve §taíden
urorden deze vreek doorgegeven aan de' vereniglngen. Pas dan weten we r,relke 12 tearnË er ovei
gaan naar de halve finale. Jullie horen nog van ons. Eet laatste nÍeuws 1s dat alleen het"
eerste tean (B-teas) doorgaat. Halve flnale vrijclag 29 januari op Lens. i.leer nieuws voigen-

Àfbellen en verzamelen.

De regels m.b.t.. heÈ Ffbellen en het verzamelen noeten zo lalgzamerhand toch wel bekend
zijil bij,onze jéugdleden en ouders. ,Toclr qaat het. nog weleens mis. De laàtste weken'bIiJ-'
ven.eÏ toch te vèel. jeugds-oelers zonaar yeg. Kàn je niet voetballèn be1 dan 3.s.tri...af bij-
PauL Í.c1. Steen, te]. 970154;,Twijfel_ je gf het voetballen wel doorgaat bel dan .laar' Ije]ítf
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teL. 667314 en je weet het. Sibpet niet waar.wil je rechtstreeks naar een uitwedstrijtl bel dit dan even door op vrijclagavond tel. g7}l54.
ríi) houden hler dan rekening mee net zoals afgelopen zaterdag. De spelórs van 82 die recht-streeks naar de zaar gingen vrerden door ons opgebàrd arat het niet aàorgi'g. De sperersdie clit n.Iet doorgaven stonden er dus voor nióis.
Bovenstaande zaken m.b.t. afbellen en veïzamelen altijd itoorgeven aan paul v.d. steen tel.9-70154. Natuurltjk mag je daaïnaast ook je leider eroveï opbellen. Gaarne attentle voordeze punten !!!
collectleve onqevallen- en aa-nsprakell lkheidsverz ekering ten behoeve van leden van de
K. N. V, B.

kosten blj ongevallen en de aansoïakellJkheid van de.verzekerden
aan derden. Verzekerd zijn diegene die lial zijn van de N.N.V.B,,
verzekering geldt voor : :

' aIle clubaktiviteiten, dat wll- zeggen naast het deelnemen aan trainingen en wedstrijclen,ook het algeneen belang van tle club dlenende aktlviteiten als werkàaa-óheden voor eenbepaalde comrnissie, het. blJwonen als toeschouwer van een wedstriJcl of -het bezoeken vaneen vergadering of cursus.
2. deelnane aan KNVB-Jeugdsnortkanpen
3. deelnaEe aan verÈegenwooràigende elftallen van de K.N.V,B. ; l4. het relzen van en naar hlervoor genoeEde aktiviteiten, hetztj in clubverbald of indli- ,

vlalueel. .' '. '
Uitge3loten,.zf 1n aànslra:<àllJkheidt voor schade door :

2 ;: diefsÈa.I/vermtsslng .

De verzekerlng dekt de
voor schade toegebracht
alus alle IOWS.leden. Oe
1

Gravenzantle À1
BTC À1
Spoor$rljk Bl
RKAW C1
RI(AW C4
Gravenzanale DI
Gravenzande D2

3l het-houden, '{ebrutken of besturen van een motorvoertuig
i.,-* í 'i,.

De-.dekklng' tan. deàe verzekering heeft een aanvullend karakter. Dlt houalt Ln dat schade
!1: y:"1. enige randere'.vqrzekering tn'aaruireffiTóEE, dan ook in eerste in'srantÍe op. aliealgere vèrzeke-ring rnèèt worden .geclaimd. 4.\.

.1Eei"uittreksel van dè" belangÍijkste Doll svooreraardlen is bij de jeugdkommissie. en het be-stuur,J-erkri Jgbaar.
ook schàdëfordulieien li3n bU.hen .rèitri. j-gbaar. rndien nodig, moeten schadeformulleren _blnnen 3 x 24.uur blj de verzekeriirgsmaatschappij woïclen ingàieverd. ,r,:
Uitslagen jeugcl. .'.'

-,IENS AI
- r,rNS aZ
- I,ENS 81
-TLENS C1
- LENS C2
- LENS Dl
- I,ENS D2

n

;0.4

rj.r: j 5-7 Gravenzande D4
BTC E1
BTC E2
ÀDO E4
Velo E1
velo F2
ÀDO F2

-4
-1
-5

0

- TENS

- LEÀIS

- LENS

- IENS
- IENS
- I,ENS

- I,ENS

D4
EI
E2
E3
F1
F2
F3

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

l:0
3-7
1-3
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DE I,ENSREWE
WEEKBIÀD VAN DE VOETBATVERENIGÍNG LENS (LENTG EN SNEL)

o
OFFICIEELo

Kontributie-achterstand.
Komend víeekend begint voor een gróot aantal ggdlurs dè trveede helfi van clq' lóm-oetitie. *-'
Helaas hebben wij de eersÈe helft van de ]iontributiè nog niet van alle spelendè ieaen. .

binnen. ÍriIt u dit zo snel nogelijk Íecht trekken zodat.de penningÍaeester ook "eenvoudi-
ger" de tvreeale hel-ft van het seizoen Ín kan gaan. Volgendè naand wotden de iianren qepirbti:
ceerd van de wanbeÈaIers, wat tevens inhoud dat u niet,meer mag uitkotren in uredstrijden.

- Het Bestuur.

o
o

Kounissies.

In de eerst komende lENs-revue zal een overzicht van de komrnissie gepub.Iiceerd. ,worden,. ,
Het Bestuur.

BAROPSTELLINGBAROPSTEIÍI NG BAROPSTELT,ING BATTOPSTEI,],ING

zaterdagochtend
midtlag

Sluiten
zondagochtend

,. middag en
Slulten

Herman Lentink en Leo l4olenaar
José christ. Gerard, Annie en i4arleen v.d.
An en charles
Tinus zilfhout en Cor Bopgenbrouwers.

René en l4arjan v.d. Steen

Steèn

BAROPSTELLING BAROPSTETLING :',' I BÀROPSTELLING BAROPSTELI,ING lia

bEMOJ ederÍliemee .

Afgelopen weekend.vrerd het even. te veel voor een Lenslid,. die, vanuit dle kàntine .naar -*

iÏ:::""::ï""iï iÏiil;r" of de meeuwen op verd 2. ook conrributie betaalden. , .,. , .'...
Iia een korte stilte voegde hij er nog aan toe "fk betaal tlrie snippen per se-Lz.oen, maar
die rneeuwen hebben maer plezj-er van dÍe velden dan ik". ''': ;':*-'
voor de menLen die 'nog geen bier diinken, ' ',..i -r.' ,' i
vanaf heded'i<irnt u in de LenSkantiíe alcoholvriJ bier koDen. :
vakàritie qrjeten oótvingen wij van cerard v; Reijsen, tranuit het Eranse Reins -

ssssssssssssssssssssssssssssss
ss
-SENIOTTEN ZONDÀGss
ss sss sss sss sss ssssss ssssss s ss s

, ,".i., r!,

Prosranma Dondeïdaq 28 januari 1988,

19. C0 uur Vios 3

Progra.nma zondag 31

- LENS 3

januari 1988.

14,00 uur
10.30 uur
12.00,uur
10.00 .uur
10.0O uur
13.00 uur
12 .00" uur:.

v..c.
v. c.
À. D.
LENS 6
R.KiS.v.t1,:

- LENS 1

- LENS 2

- Í,ENS 3

- r,ENS 4
- I,ENS 5
- R.K.D.E.O. 5

-. LENS .9,' i

Tonegido 1

Tonegido 2

s.,.3
s. 4
s. 4

Y 1,.2 of 3 M.Í,,.v.Baarle . 2019

Terreinen.
Tonegido 860896 -.

662190
g7a763 r":
o1749-45723

v,c.s.
A. ]-,.5 .
R.K.S.V.!4.

I{odelaan voorbUrg
tiscëImD -( J-

madesteinrveg, Loosduinen
Sportpark Polanen, Honster

dei.'
tel..
tel i
tel.
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Opstellingen.
LENS 5
I,ENS 6
IEI.IS 8

als bekend
als bekend
als bekencl

af schruven bij
afschrijven bij
afschrijven bij

2 februari 1988.

!r. Koulrenhoven ,

G.DuijVesteln
E. TroEnelen

912474., ..
ot89L-17943
867934 - .

rè1.
teI.
teI,

Proqra[ma Dinsd

19,30 uur LENS 1 - xerxes 1

Progïarnma Zondaq 7 februarl 1988. (kervattlng competitie)

14.00 uur LErls 1 ...
11 .,00 uur LENS 2
14.00.uur Hk v. Iiolland 2 ,.
12.00 uur FuIl Speed 2

11 .00 uur IENS 5
12.00 uur D.V,C. 2 :. ' -

13.00 uur LENS 7
12 .00 uur G.s,c. 2

zzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzz.,\. .| zi zaar,vosrgnÍ,z,Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzz

- Hoek.v. Eollanal
-'D.E.C. 2 :

- LENS 3

- LEIIS 4

- PUII speed 4
- I,EN-C 6
- Tonegido 5

- LENS B

-t , ).

ULtslagen afgelopen lreek,. '
t-. i r: i'

:-il r ir
Klikspaan 4
LENS 6

- LENS 2 .,
- Àrentsburg 2'

4-8
8-3

Proqrasma 29-1-1988 t/a 12-2-1988. '
vri 29-L-1948.

21.00 uur o:s.c. 3- - --LENS 4
21.40 uur o.s.c.'4,:."'i LENS 5
22..20 uur O.S.C. 7 "'" . LENS 6

lloensCaq 3-2-1988.

De
De

Bllnkerd,
BlirLkerd,
BIlnkerd,

,redstrijalnr. 964.
r.Ieilstri jdnr. ' 974 .
tjettstrijdnr . 986 ,

, ! .;,',',:.
20'45 ur:r LÉNS t - - D'V'J' 2 Eoutrust''veltl 2' Ídedstrljdnr ' 933'

opstellj.ng .als -bèkentl zoi:tler J. Kuijpeïs; Eet ll.Keus. i-
vri:aàË s-zltgse. t' "'

19.00 uur LENS 2
19.4 5 uur LENS 3
20,30 uur LENS 4'
21.15 uur r.,ENs 6

- The Chaspions
- Rava 6: '-.
- :Rava 4
- Rava 7

Houtïust, ve
Houtrust, ve
Houtrustr ve
Houtrust, ve

,nleastri:ani.
tí.edstri jdnr.
rJIedstrijdnr.
ritedstrijdnr.

.;_
e54 -

963. r

964. scheidsr: LENS

986 . scheidsr: LENS

2
i

:

Ial
1d
1d
Id

?
2
3

3

Vrijdlas t2-2-L948.

19.00 uur vlittebruqÍ 1 - I,ENS 6 oranjeplein, Í..:edstrlJdnr. 986.

. R'Keus.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzz

f,t anes ae sporten van ile z.r{. laalder 2
zzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zz

vrlendscha ld.lke wedstrijden 30 anuarl 1988.

verburch - LENS :. 14.30 uur
s.v. Schipluiclen - LENS 3 14.3oruur

Ltgqlng'.terreinén 3 verbilrch i Aïkellieg 20, Poeldtjk. '

verzanelen 13 .00 uur'
verzanelen 13.00 uur

s:V. schipluiden Sportpark Vlaardingsekade, ingang Seringenstraat
schiplulden.

LENS 1 wordt door de trainer bekend qemaakt. AIs de vriendschappell jke wedstrljd niet iloor-
!àL[-woràt . 

er 
. 
om 12.00 uur getraind. Afbellen vrtjdagavond voor 19.00 uur bij p.MeeEout,.
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opsteU.inE I,ENS' 3 T.Spa, !l.Spa,
tt'nen,' J, Roossloot, P.Àl

Beijden, R.Sanders.
Afbellen bij,Ài§pa, r..el 291737. vrijdaq voor 19.00 uur.

LENS '4_:'zaterdag 30 jaluari trainen voor
r.ri.Ilen . goelen. Aanva_ng,,treinen,. 1 3,'0C uur.

Con'DetitiewedstrlideÈ Zàterdaq 6 februari

B.v
Ir.

.dr' Beríi il.Kodwenhovén; E.:Mèrghait,' Í{.

.sinke, r. klàassën:jii,Í. osin'iihi t,l,.ÀIi, P';t
't';' 

-' 
" " "; ''

KIfti-' A, Enze ,
d.
ti:

diegene tlier 6 februari de
l,frqelden vrijdp§avond biJ
1988. 1: '

comnetltiewedstriid
Pllon tel. 935888.

1e
R.

r*i.

,i.

rr

14.: 30 . iiui:
12.00 Èur
10;'30.'i:ur
12 ; 30 f:uil

't t !

LEIIS
T,EI'IS 2
LENS 3
LENS 4

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJ

{ Van het,.leuodfront J
.t -' ,t
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.TJJJJ

- S.V.G.Írl. .. J.v.Blaricul! (l
- Duinoord 4 C..,{illems ( 1

-- t s-Gravenzande 5 ],t.N, (3

- Sev 1l ' l.I.lI. (3

.ooo/oo2 "
r'009/043 . ..

:.0t7/124. .,,
,023/160= ,

liÍi.'

i, riJ 
",' !j' ,)

i..rr '

Àlgenieen kontaltirèrsoon:1, Paul . v. d. STeen, choDj-nstïaàtj !03, 2551 5v Den Haag....
' ., í r ,; .: I " ,i. L.- )i 'r-l:.tel. ,970154 (b.g.g.9.7.1674 .?et?,r Perreyn) '- ., ..,'

I,rqqsEi j ttpËgSï atma À-B- C- j qqiqr én l

Kontaktpeisoon: PauI v.d.i'Steen te1:970154 (b.9.9. 971674'Peter perreyn) .. "i,, j
a'rÉàri";'iroor de t^redstrijàèn Ë'rj'paur v.d. steen voor: vrildagavond 19.00 'irir.''rn.uttelstè
4qoa;og'op zaterdagnngrgeii. op réns bij iemand van de jéugclkomnissie tel. 6613i4-'voor 'r'
aíónawè'ostrii den tel. g7ot54. ' l " .: "'.'i
'!.J _r... - .1r! - I ,: .- t
zateïdag 30-1-1988 VeId Scheldsr. i samenkomst LenS

(vr)- 14.30 uur LENS À1 -. RKÀI,I landelijk
330 . 12.0C uur LENS A2 - v{èstlandÍa A1
316 12.30 uur nÍJswt jk'ïl-"LENs 81. ' '' i'r|
382 - 10.00 uur SoA 81 - LENS 82
344 1C.30 uur.LENS C1 - - HBS C2
(vr) 14.3o'.uui,'ryy.1, C1 - . -'.irxaw c: ' ,

v1 ?? 13 -45' ,Vli.-,..1:",Jr! C.Kriib_28o:r: .l , . ,,-r 11.15
: sppàrt<.'ör I Ír"nè è.rrla.tr'àgt-478:]:' Í1.30
t,l.vrijenhoekln . M.den Heijer-157-,. .9.00,

v1 N. Goeclhart:lso- ' ..- '9;45'i i2. .' .'r.?? 'r'rr-, ., 14.00
r

":'. =i',,i. 'i . 'r-r : -Bii zonderheden. i--... r' :

Ouders Lens Al en A2.

tldalötrijilproEr amna :D.E-F- junioren. r

uur'
tidÈ *
uur '

uirr ,,
uur
uui ""

- onstellinqeir'als bekenil, tenzÍj de traineis -ariilers véàelden.
- zle koËv trleronaer éii àloeneire ieuqdkoDv achterin "deze Lensrevuó.

Schaduwprograr,'imi Ju4ioren.,' .. .- i' i..'r, . .. ':..-; r :,

'!

Bij algehele afkeuring van.het bovenstaande progranma hebben we een alternatief programma
achter de hand voor etk elftal. Door even naaï Lens te bellen tel.;6Q1314 treet je of het
bovenstaande Drogranna doorgaat of dat het schaduwprograrnma in werking treed. 

",Simpel 
hè.

Íle ver$rachten jullie allemaal.,Neen r.rel voetbalkleding. nee voor op het. gras, r.op. he-t strand
of voor op verharife veldjes. Dus voetbalschoenen , sportfgymschoenen.. en een - trai.nlngspak
naast je Dorna

13.00 uuï -LENS
13 . 00.uuf. LEI'iS
11..,30 uur.,LENF

- 11 .30 uur LENS
10.30 uur LENS

10.30 uur LENS

amenkoEst LenSIe voetbalkleding. .: ..:.: ,,1: .;, ., _ . 
I

À1 - trainen
|,1:."1.'rA2 - -. trainen

ii. ' ' i- ': '!'i' Íi-lll . - trarnen.r::. rrï.!-. ,". . r92 .- traÍnen'ö1 -' t'o-"tirir,.., : '

C2 '' .'tiain"., ir.Iri 'il rJ i ^" ", ' ' n

'72;30
12 .30
ir.oo.

I t t ','oo

10 . Ó0,
: 10.00

uur
uur
iiur
uur
uur
uÉr

AIs het qoed is hèbhen atle ouders van de spelers van Lens A1 en A2 p.t"àorrriit of *rià -

huir àóon-cen iuitndaróilq gehatl om 'oo donderdag "28 januari (vanaaag)'nàar Lens toe te '

tómen voor- ëé"' liÉ.prér.':'-Éét q.ép=.È'uegtnt om 2o.oó uur in onè kltibgebouw. He hoóen aIle
- I .;-..- '.. 1 | i -.._'.i,1 ,- ' .,. :X ..ouders te zlen..-u.- ---- -- .=-=---'. , *.t.,,, '.te .l . , r],i ,i .; ,. . , ,,.-:

, i, li' steen iel.l'9't0154'(b.q.q. 91tàlq beter perièvhl . , '
' ' .re'l -.: ,'' i.. .1:

Kontaktpersoon:PauI v.d.

3



AfbelIen voor. de.-,lredstf lj§glr .p+j PagI ^q.d. Steen.yoor vrljdagavond,19.00 uur. In ui.terste
nood nog op zaterdagmorgÉ; ó""iÉrs Éij lemand ,uri, a". l.rrqàtonmislté' ter.: 66t31a. voor ir
avontlwedstrijden tel. 970154.

Zaterdlag 30-1-1988 veid '-' saEenkoÍnst LenS

10.30
11 .00
9.30

14 .30
13-00
10.00
10 .00
12.00
11.00
1l .00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

I,ENS DI
RKÀW D2
RKP.W D3
I,ENS D4
I.ENS 

-E1

I,ENS E2
EENS. E3
LENS Fl
LENS F2
LENS F3
LE}IS P4

'i -'Lyra Il1 "

r': r'_LElitS Dz

- LENS D3

- HBS D4

- RKSVM Eï
- o-uick E2
- Q4rick E4
- RKÀW Fi
- Qulck F2
- Ehrick F3
- Qutck F4

V3 - , :. ,r c '.:': : jr1; .i. ,10.-q0_ uur
gàtve Lweg/r';'aà!r' 1 ,i 

".' 
í:10.00 uàr

Heuvelweg,/L'darr ir, ... 8.30 uur
V3 - . '. '-:--'-'''-::i" 14.00 uur'
\12

v2-,
v2 1''l' " 1

v2i

'.J 12 .30 uur
1 '9 .30'uuï'
. 9.30. uur:

',';:, r"11.30 uur

r,: I Sàienkomst. LenS

v2
v2
v2

zondaq 31-1-1989 (zaalvoetbal) TTAl

14.30 uur LENS E1
14. 30 uur LEI.IS E2

woènsdas 3-2- 19BB

'.'''. , - Zwaluir,eítóèrnóol
' - zvJaluwentoèrnooi

(zaalvoetlal)

' Houtrust ( elnile 15.30u.);r:-,,13'130 uur
ttoirtrust ( einde 16.30u.) 13.30 uur

, Sa$enkoDst LensHaI. '

75.20
.14.40
14.40
14.00
14.00

"Blj zóndeihèdln i " "''--

- oy'stel] ingen als be
- .zle ko_py' hieronder

LENS D2 í"i ''r.
.LEI!F, '.Ezr," , :'- ....
'LENS".E3, 1 ï ,.,í. 

.t

LENS F2
LENS F3

', -, oóB D1 '

- ,ODB E2.
- ODB. E3
- ODB F2
- ODB F3

: Èoutzagetij - .

-.HoutzagerÍLJ
HoutzageriJ
Houtàageiij:"
Houtzagerij

' ' :'rc.' 14.30 uur
." . .,_ 14.00. uur'' 14.00'uuÍt . 'i3.ts ,ror' '-i*'rl.rs'iriir'

t -:

:r

uur
uur
uur.
uur
uur

rl'

. . r'r - ,_i'Í
' .-'. 

, i, :
kenël (zle.ook progranrnai s <irr. gtlt en 3/2 ln dle.zaal-)
en algeme4e Je_ugdkopy .achterln deze Í,ensr-evu". ,,.,,

sch qxaÍmd D-E-I'- j eugd.

'tÓ.:Ö:irur LEN§-DI eÍi Dz - tiaifen
tb li3c uur r,'El'is ö3 "eii 'D4 -'.Èrainen
12.00 uur'tEÀis Èt èn.E2 - traidén "'
'12.00 uur LENS E3ien'Fl .- ÈrainèÍi'
13.30 uui LENS F2, F3'en F4 - tiainen

ÀIs bovenstaand orograurna is afgekeurdl betekent het nieÈ dat er nlets te doèn valt. Na- '

tuurliJk hàbben wlj een alternatief achter de hand voor jullie. BeI rs loorgenb even naar
lens toe tel. 661314 en je hoort vrelk 5rrograma je moet volgen. Bèt schaduHprogr.uEla ver-
melden we hl-eronder. Neem altl-Jal.^sporqspulleÍ] -m9e v-oor binne-of .Yoor buiten,d!'z' naast
je normale lenstenue oo!-c een trainiagsqq!.;, Ygetpalschoenen én.qrt. n/spgrtschoenen.
Is het mool weer maar zijn toch de wed;diijden afgekeurd i1àn zoeken we buitén ergens een

plek op. Is het weer slecht dan gaan we zoveel mogelJ-jk naar de sportza,al to9'-',.; '.- :'
10.0C. uur
l0 .00 .uiir

.; .i 11 .30 uur
.! ', 11 .30 uur l

'i' -.ri-13.0C UE

P

s

- i!

om nu Ae

In dezg periode met veel slecht r,reer en dus veel afkeurJ.ngen is zaalvoetbal. een leuke 
.

bezigheid, ÀIIe nogelijkheden en uitnodigingen worden door ons dan ook aangegrepen. .'
we.hopgn.dat Jullte dit op prijs stellen door leuk en sPortiet.te voetballen..-we vÏagen.
de;;ouàers om altljd op LenS te verzamelen zoalat H1j ten eerste weten of de'te"ams \ompleet
zijr, .n ten tweedà dat ledereen met de auto naar de zaal ,kan 93.1. rt" l,E ll]:l T:"=PtlPl

zaalvoetbaL op 31 j anuarÍ en 3 februari 1988.

bel clar z.s.m. af tel. 970154.

Srrortkà$D Ze1st.

De aleelneEers aan het sPortkanp te. zelst van'11 'iti" 6 Juli 1988.verzoeken wiJ..I
tweecle termlJn van f" 50,- over te maken op giro 336711 tnv. penning:me e§tèr LenS Eet vèr-
melcllng sporLkamp zelst. De deelneme rs dÍe nog nlets betaald Éebben 'vragen 

.
rrij om de

eeïste twee tenÍtljnen ad' f 90,- ove r te maken. ZL)n ex spelers geboren tri§sèn 31-7-'76
en 1-8-'80 clle nog lnteresse hebben om rnee te gaan dan kunnén zij zlch opgeven ,bli. Paul
v.d. Steen tel. 970154. Een sportkamp betekent een kleine Heek sPorten,
in het tentenkamp ln de bossen van het KN\rB sPortkoÍnp

-4'-

Iex te Zeist.'
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JEUGDKOPY AIÉE}{EEN , AI;GEI{EIIE 'JEUGDKOPY . . ..i-,i..,-.. r.l .Iï
i --i 'tq

Trainers tnieuwe . seizoen;.: .. ,. ; ii'I , .:.i.;..1 :.al)- : r1 I vriLr .-l i

. Deze. perioée: ,'an rret'ieizoèà thórat inèeltar 'qèbruiÈt om 'aé' tiairiersoosiïie-s' tinneà oe vèr-'

.' eniginq .eens ' te bekïjke;.'ós je'uqti:<ommïssié'vàn r,ënb heefr oit'ïàtuurrtjk o;k'' qédààri.'t ;,1 '.:

sariren riËt 'tecnnísctr cböiainàtoi ,rot n v.d, r,ubbe rverd de rrainerssra? Éèr<Ë:.en ó; ïóèà b"-.
vonden. I,ie wilden eigenlijk wel doorgaan met dezelfde ' tialne'rs . Itoé'':g"eÈ tret' ectrter'öËË :;
klinkt maar de jeugdtrainers mogen dan bij Lens zeggen of ze wel of niet door willen gaan.
I.eo v. Rljn had echter al eerder laten lreten oD prLvé-redenen zeker volgend seizoen geen
jeugdgroep meer te kunnen Èrainen en lelder naast- z'n elgen voetbalaktlvÍteiten voor Lens
1. EeÈ kont er nu meestal op neer dat hij 7 dagen,/avonden per week op het veld staat.
Dit besluit hebben wij te resDecteren maar in de toekomst doen we zeker weer een beroep
op leo. De vakature bij de À-selektie l.rordt volgend seizoen overgenomen door Ton 's-Gra-
venclijk. À'lomenteel is Ton trainex/Leíder van de D-selektie en tevens speler van de A-se-
Iektie senioren. Wij denken in Ton een goeale ogvolger vooï Leo te hebben gevonden. Fred
Grens en Edwln coret rvilden ook graacr doorgaan, Na enig oveïIeg Herd besloÈenlom Fred
volgend seLzoen de B-selektie toe te vertrouwen en Edvrin de c-selektie. Die zijn dus ook
in goede handen. Door het ?regvalLen van Ton blj de D-selektie ontstond de noqelijkheiC
voor Rob v. Schaik om volgend seizoen door te schuiven. IIij doet dit erg graag. Het ènÍge
"probleem" wat nu overblijft is de trainer voor de E-selektle. Een echt probleem is dit
niet. Meer nieuws hierover volgt binnenkort in Ce Lensrevue. Voorlopig moet dit sel.zoen
nog waarilig afgesloten trorden. wij hopen dat de huiCige selekties inclusief de tïainers
daar nog voor zorgen, VeeI succes.

sDel Ikwis.
Zoals $re vorige week aI schrevèn deze r,reek meer nieuws oveï de uitslag van de spelregel-
kvris van de Ilaagse scheidsrechters vereniging waaraan LenS net 4 teams deelnam. Àladat de
te-r llngen vlaren lrecorrigeerd bleek slechts het eerste Lensteam zich te hebben geplaalst
vcor de halve finale op vrijdag 29 januari a.s. op Lens. De volgende spelers worden om
18.45 uur op LenS verÍ.racht:
RaEo'n ÉÍageraats, Johnny Hansveld, Marco Tijsen en Erwin Rietveld alsmede de leÍders:.Dhr
l4ansveld en t'Ívr. Ti j sen ,

Er zitten 12 ploegen in de halve finale. Eiervan gaan er uiteindelijk 6 over naar de flnale
oP vrijdaq 12 februarl. Doe je best. HiexonCer volgen nog de plaatsen van de L€nsteams na
de voorrondes:

B) LENS 1 met 693 punten 19) LEIIS 2 met 547 punten
15) IEÈIS 4 met 590 punten 21) LENS 3 met 503 punÈen

KeeDeïstrainlng .

De lenskeepers van Ct t/m E2 hebben deze week een briefje ontvangen over de keeperstrai-
ning op IenS, Jexïy HoernLg wll dit echt serieus oppakken. Enkele keepers beantwoorden
dit door ook fanatlek te trainen, Sonmige jonqens blijven zomaar v,,eg. Dit kan natuurlijk
nÍet. Nog,maals kan je niet trainen bel dan even af bij .Terry teJ. 668012. Ook bij twijfel-
achtiq weer mag je bellen of de training doorgaat.
Krokusvakantie .

op woensdag 17 februari willen wij een zaaltoernooi organiseren net als doel om leden te
werven in m.n. de leeftijdsklasse 14-15 jaar. Dit vooral omdat we volgend seizoen te wei-
nig B-klassers hebben om twee elftallen te foïmeren. Voor het aarulelden voor dlt zaaltoer-
nooi- doen vre nu al twee weken lang een oproep aan onze jeugdleden f,l.n, de tweede jaars
c-klassers en de eerste jaars B-klassers om teams te formeren. Per tean moqen eï twee
Lensspelers needoen en 4 à 5 "vrienden" van buiten Lens. Tot op heden kregen $re nog geen
aanmeldLngen binnen. Daar wij a.s, maandag moeten besluiten of we de zaal wel of niet
zullen nemen hopen rvij dat juuie a.s. weekend de teams, voor zoveï ze ex zi-jn, oP zullen
geven. Dit kan bij PauI v.d. Steen of Peter Perreyn,

JEUGDVOETBAIKÀMp K. N. V. B. ÀFDELING I S-GBÀVENIIÀGE.

Na het succes van voorqaande jaren (met medernerking van de voltallige selecties van Feije-
noord en F.C. Den Eaag) organiseert de KNVB afdeling 's-cravenhage (i,s.m. ale WON) ook
in 1988 weer een ,leugdvoetbalkamp en Írel in de periode van 15 t,/m 19 augustus.
ÀIs acconmodatLe is gekozen de prachtÍg gelegen Jeugdherberg "Ockenburgh" aan de i4onster-
seweg ln Den Haag. Inschrijving is mogelijk vobr Jongens en meisles van voetbalverenigingen,

-5-



die geboren ziJn na I augustus lg72 en v6ór'1 augn:stus 1976. Ook aan het voetbalkarnp 19BB

zal weer rneclewerklng worden verleénd door békeridè spelers en trainers ult het betaalde ":
voetbal. BtJ de indellng der groeneq tordt rekeniàg gehouden met vrensen vermeld oP het
inschrlJ fformuller. Ook bÍJ de kauerindeling (B épelèrs/soeelsters per kaner) wordt uit- -

ge.gaan van het prlncLpe. elftal- en/of clubgenoten (voor zover qewenst) bij eL.kaar. . -
Éen 

'tntormatiefolder kan vrijbujvencl worden .aangevraagd bij de KNVB afdeling 's-Gravenhage
tel. 070-295701 (tussen 13.00 erir 17:'00 uur) of víorden opqehaald bij het bondsbureau aan

de Fzerwerf . De .kosten ziiÀ f 275 t-.

I

.;r- "ri, : r.É§',-

I'.Fr"';rrÍ.

Í

_i
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DE LENSREVI,B
Í,.IEEKBLrrD VI§ DE I.IODTBÀLVEP.INIGING LENS (Í,ENIG EN SNEI,)
61ste jaargang nurlmer 25, 4 februari 1988.

O OFFICIEEL o

^dre 
sr.ri j z inq ;

2226 ,I-Buitelaar,- Sezo'; ' Robeïtalànd .5L t 25gl

Öozegglng. ... :

Door afwezigheid van de sekretatis kan deze r,rèel( de sanenstellinq van de kommissles nieÈ
j.n de Lensrevue geDlaatst worden.

Ilet Bestuur.
De tvreede helft.
AIs het de weercÍodcn behaagÈ dan kunnen aanstaand lreekend de hoogste sclektie-etftallen
aan de tweede helft van de kompetit-ie beginnen, Het moge duidelijk zijn dat deze tÍ.reede,..
kompetÍtl,ehelft voor.dezei elftallen en voor I,ENS in het algemeen van het altergrootste. . .

belang ii. Wat te zeggen van het eerste zaterdagteam. ondanks heÈ niet aflatende enthousl-
asde van Peter !,leefout en zijn groep zijri de resultaten tegengeva]-Ien en moet zaterdag l 1'
alle zeilen.'bijzetten.om het vege iijf.terredden. Het zou.ontzettend. Jammer ztjn a1s het
Plaatsje in de hoofdkLasse HvEl zou Eoeten worden prijsgegeven, ltlsschien wordt het ook
eehs..tlJd. dat.de overgang van A-jeugtl, naar- de. zaterCagsenioren vrat meer gestimuleerd. gaat
worden. AIIeen vranneer er nieuw bloed in de zaterdag wordt gepompt heeft deze afaleling
op kàrte en vlat langere termijn de mogelijkheid om pïestatief en kwantitatÍef .op DeiI
te blljven. en e-ve-ntueel te groel,en,
Eet A1 van Leo van Rijn en begeleider wouter Erantzen doet het dit selzoen zonder meer
goed. Dèze talentvolle groeD is op jaght naar een."plaats in ale reglonale afcleling en eÍgen-
IiJk noet het ef lnaar eens van komen, Een eventuele, promotie van À1 Ís van groot belang
doord-at het sPelen in de regionale klasse uiteraard EantrekkÍngskxacht heeft. voor jeugcl-,
spelers van lluiÈenaf. Í..fe zÍjn er van overtuigd dat als A1 er het hoofd bij houclt en ge-
concentreerd blijft spelen, Leo van Rijn zijn seizoen bij A1 op een schitteïende manier
kan afslulten
En alan zondag 1 en 2. Het tweede presteert ook dit seizoen weer prima. Met trim Keetran
als leialer op de bank draait het team bovenin de reserve eerste klasse goed ineè.
Het belang van dit elftal vrordt vaak onderschat maar het is van onschatbare waardeials, :

Je reserveteam op het hoogste niveau goeal presteert. Ilierdoor kan e.e.a. vrij makkelijk .
vrorden opgevangen als er zich binnen hët eerste problemen voordoen, Ook dit seizoen plukÈ
het eerste hler weer de vruchten van doordat door allerlei blessures een aantal vacatures
moeiteloos door trreede elftalsDelers konden worden opgevuld.
En dat brengt ons bij ale hoofdnacht zelf. Toen l.re aan het begin van het seizóen Piet v.d.
VaIk vroegen wat hij met het eerste wilde bereiken antrroordde hij dat hij LENS binnen twee"
jaar rueer terug in de tweede klasse wilde brengen. Inmialdels weet iedereen die het eerste
een bee"tje volgt dat -v.d-.valk gedreven bezig is om deze doelstelling misschien wel binnen
1 selzoén gereallseerd tè zien. Gezien àe kwaliteit die,el binnen de À-selektie aanwezig I

is, ls. dit natuurlljk ook niet onuitvoerbaar, maar het hangt uiteraard van een groot aan-
tal faktoren af. Het belanErijkste is misschien r.rel dat LENS blessureleed bespaard blijft-'
Richard Y.d. Hoek, Ireo van Rijn en RonaLd Bogisch moesten een gedeelte van tle eerstè kàn- '
petitiehelft verstek laten gaan, maar zijn alle drie min of Eieer weer fit. ÀIleen Arno
Overgaau!, tobt nog met een knieblessure. l.le hebben cle indruk dat LENS 1 na het weekend
Renesse.en de goede resultaten in de vriendschappelij ke weCstrljilen (\/tJC 2-0, Tonegido
3-1) r*eer'oP scherp staat. ceen overbodige luxe als je bedenkt dat zondag eerst Hoek van l

Holland en tr.ree weken.daarna de topper thuis tegen VELO op het programma staat I

HT Den Haag, tel. B39C6B

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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Zaterdagmorgen : Herman Lenting, Ria Bijlsma.
-1
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zaterdagmldtlag
sluiten
zondagmorgen

mlddag
Sluiten

Jos Kouvrenhoven, René Keus, Geiard éh Annle.
Ànja.

Tinus en Cor
José. André, Suzanne, Aaq. S' Laura, Marian.
Àn en charles.

KI.AVERJÀSSDN IG,AVEN,TASSEN KIÀVER,'ÀSSEN r.ÍÀVERJÀSSEN KLÀVERJÀSSEN

Vrijclag 19 februari a.s. on 20,30 uur is er vreer klaverjassen oP LENS. U kent het systeem:
we nemen gewoon aan dat de nnensen die de vorige keren hebl:en meegedaan volgende week vt'ij-
dag weer acte de nrèsence geven. Mocht u onverhoopt niet kunnen \'IiIt u alan zo sPoedlg mo-
gelijk een van de volgende nurnrners bellen.
André chri-st teL. 66C204
líarcelf ansen i-.eL . 2l22Bg
hrim Kouwenhoven EeL' 91247 4

Tot vrijdag 19 fe!:ruari a.s.

KLAVERJASSEN KI.AVEPJASSEI{ KI,AVERJÀSSEN KI,ÀVERJÀSSEN KTÀVER,JASSEN

ten ei Zo'n 60 à ?o fENsIeAén afgelópen vrljclag ae KRo hebben ge-- statistisch gezien moe 
1. .- ;beld in hèt kaóer vài de Soundmixshow. ' " :

- ó;t;;;t';;'t;;iià";t rt"r aài zonaasöchténtls'-Anjà veraar -belt om tè Heten te.'kàmen of
het vöetballen doorgaat. .'' I r -- : ':1"

- ÀIleen worden ze niét io lief te woórd gdstaan bij ale I(RO. r'"
- Martin Brooshooft probeert (tevergeefs) de plaats van He k Gavel sr. ban tlè redaktie-':

- ó"r-if: "eit.rt allèen inarar bakken die wë aI krjhnèn. '':- 'r" I 1 ! '

- Oryzà inelÈóokrijst b.v. tieeft een optté genomen àp tle oogsd vaí het'twéede vèIal.'
- uaicel.en: figà rlis (zaterdag 4- Marcel àIthans) gàïen keníis Van de geboorte van huh-

dochter alennlter.
- set àdids is §pàirelaan 58, RijswiJk.' ' u-''

- Veïgeet het klaverjassen niet, vrudag over twee weken.
..r': t :'. , . ..r...' ,,. _i ',r-,

sssssssssssssssssssssssssssss
sS: SENToREN zoNDÀc 's ---:--- s
'.sssssssssssssssssssssssss.ssss

bEI'tO j ealernj-emee. ,.

Uitslagen zondaq 31 jànuàrt 1988.

ïonegitlo,l -.,.- LENS,.1 :,
Tonegido 2 :-LENS 2,
proàrarnmi zondaq 7 iebruari 1998.

. 1028 i -:.
1096.
'.20t2 '."-

2057 .,' , :
2t39'2113 

":

2t27 -'
2r52'

.I't

.1-3
2-3

LENS 1. -
I,ENS 2,, -
H v.HoIIand -
FuIl speed . -
LENS 5 .+ -
D..V. C . 2

LEIIS 7

tioek v. Hollanal .1 - r

D.H.C.2.. ,

I,EI,IS 3 . ,ri J
rrFÈls 4 . ,j" ._:;1 ,r; 1

Eu1i. speed .* ,..: ,r. , i I
IENS 6 , ... j;.,.1..
Tonegldo 5 ;.i, l

v1
v1

. claassensI.I . F
J.E
J.TI
E'W
J.r4

14.00
11.00
!4 .00
72 .AO
11.00
L2.OC
13.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

of
.F..v-Adrichem
ieÍoes

í- z/3

.. .v 2/3

. cemb ,.
M.VorseIman
hr,.lllddendorp .

F.J.Stanpraad

Terreinen .

Hoek v. Itolland:
FuIl speed :
D.V.C. .
G.S.C. :

Pr. Ilendrikstraat, Hoek v. HoIIand.
Keïkepolderweg 3, Delft (zuid)
Brasserskade, DeIft
Erasmusweg

tel.01747-3155
tel.015-518263
tel.015-132548
t.eL. 07742-4471

- 2 -.-..1
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Opstelllngen.
5 als bekend, afschrijven bij
6 als bekend, afschrijven blj
7 als bekend, afschriJven bÍj
8 a1s bekend, afschrijven bij

Í,ENS
LENS

I,ENS

LENS

lr. Kousenhoven
G.Duyvestein
H. RiEmelzwaan
E.Trommelen

teL. 91247 4
tel.01891-17943
teL. ,077 42-7 734 ..
teL.867934

Seko'.

'irj t,. t
Prograrnma Zondacr 14 februarl 1988,

14,00 uur Verburch 1

12.00 uur.IENS 2
11 ,00 uur L.r.c. 2

11.00 uur Schipluiden
11 .00 uur LENS 5
10.0C uur V.D.S. 3

LENS 7 vrij
12.30 uur B,T.c. 3

ODroep aan LENS .5 t/m

- LENS 1 (vriendsch,) ,t.
- Verburch 2 (vriendsch.) 

.

- I,ENS 3 (onder voorbehoud)
z-LENS 4

- Ir.B.S. 5
- LENS 6 .,

-:.
-.LENS 8

B.

Beste sportvrienden. In dezelregen en. dus voetballoze Derlode is het mogelljk om. óp-Zoni1,.
dag bij lens een.middag door te brengen daar de kanÈine heus geonend is. Een gezellig
praatje, een spelletje klaverjassen of gewoon een biertje drinken behoori tot de niogelijk-
heden. Ei i's'zelfs voor de nlet f;natieke drinkers het àIcoholevriJe clau!Èhaiér biér; -"'"
llet ls voor aè feaàn clle wel altijal aanvrezlg zijn oox 'i feuX een indei gezicht te zi;ri..;
Dus kom eens langs en neen vrouw en klnderen nee, want ook voor die laatste qróèp ziin.

I ''i

er voldoende spelletjes aanwezig.

i
Schaalu$rprogïadma alteen bi alqehele afkeurlng.l
12. 00 uur
12.00 uur
11.00,uur
12.0C uur
14.00 uur

D. W". O. 3

D.Í,i.O. 4
I,lestèrkwartÍer
Í,resterkwartier
r..lesterkrrrartier

- LENS 3

- LENS 4
- LENS 8
- LENS 5
- LENS 6

Westerpark, ZoeÈermeer 079-517899

Machielvrl j enhoeklaan 254690 p.. ...t

2

3
.'

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
7,2: ZÀÀIVOETBAI

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

S1TEN
o.s.c.
o.s.c.
o.s.c.

Uitslagen afgelonen week.

- ilac I
- LENS 4
- LEITS 5
- LENS 6

Programna 5-2-1988 t /n L9-2-t983.

vlijQaq 5-2-19S8.

19.00 uur LENS 2
19.45 uur IENS 3
20.3C uur LENS 4
21.15 uur LENS 6'

- The changions 2j Rava 6
- Rava 4
- Rava 7

Houtrust
Houtrust
uoutrust
Houtrust

veld
veld
veld
veld

Klassenï .
Klassenï.
Klassenr ,
KIassenr.

954'
963
954 Scheidsr.Lens 3

986 'schetddr.L."s?

3

4
'7

6-3
3-5
1-3
1-1

Vriidaq 72-2-L9BA.

19,00 uur ldittebrug

Dinsdas 16- 2- 1988.

- T,ENS 6 oranjeplein Klassenr, 986

21 .40 uur c.v.v, 1

lieeLsqaj 17-2- 1988.

- LENS 1 Duinlaan Klassenr. 933

19.00 uur B.T.C. 2

zaterdag 6-2-1988.
- LENS 5 Ockenburgh Klassenr. 974.

oranjeDleln. Àanvang 19.00 uur, l\anwezlg 18.30 uur.LENS. 2 Zaalvoetbal-toernool

-3-

' . ,..., l.



zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT.zzzzzzzzzzzz

f, t"oe, de sporten van ale z.M. Laddeï 
Z

zzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

corDpetitléwedstïij den Zaterdag 6 februarl 1988. '

14.30 uur r.ENs
12 .00 uur LENS 2

10,30 uur Í,ENs 3

12,30 uur LENS 4

- svclt
- Duinoorcl 4

- 's Gravenzande 6
- sev 11

SchaflurewedstrlJ d zaterdas 6 februarl 1988.

12.00 uur ornas - LENS 2
14.0C uur ornas - LENS 1

.Blaricum (1)
lllems (1) -':'
.N. (3)- I "
.N. : (3) .' ',.

Verzamelen 10.30 uur
Verzamelen 12.30 uur

J,v
C.tI

N

}I

. i ..-" 000/002
^ '.009/043

.cL1 /L24'" ,023:/L6C
i , .i it.'

Llgging terrein: oïnas- verl.waalsdorperlaan hoek Buurtweg, t'lassenaar

LENS 1 en 2 wordt dooÍ de trainer bekencl gernaakt. ÀIs de competltle en de schaduwl,retlstri jd'
nlet doorgaan ls er om 12.00 uur een alteinatief traihlngsÉrogrËuma.

1 -l!. ',i - : ,-. .l ' I

Door de'veie r"gón "à de afgLlopen'weken is de Éané.. op tompetÍtlevoetbal zeer kleln.ge-
woïden. Bij. afkeurÍíg kunnen LenS 3 en LenS.4.gaan trainLn op 'È strand van fijkduin. .,
verzanelen 13.6o'uuï LènSkantine. Àfmelden ïoói trainen-op vrijdagavo4C v.oor 19.00 uur
bL'i F..PLlon tel. 935888.

Competl tle zatertlaq 13 februarl 1988.

14.30 uur LENS - Ras ' H.J. vreeswuk
12.00 uur r,ENS 2 - Honster 6 -4.P' sPronk.".'..-
10.30 uur Í,ENS 3 .- s.v. '35 7 . N,N..
12.30 uur LENS 4 '- s.v, P,T.T.' 9 N.N.

14 nei 1988 veteranenïlVeteranen" van de zaterdagafdeling noteétt u alvast in uw agènda
ffióïïlassenaar. r,eider Joop I,zillems. ''
iIJJiIJJ.'J']JJJJJJJJJJJ.TJJJJJ.'JJJ
JJ: van het Jeuqdfront.J ------ J
JJJJJ.'.'JiIiIJJJJJJJJJJJ.f .]J.]JJJJ.'

ÀIgemeen kontaktpersoon: Paul v.cl. Steen, Choplnstraat 103, 2551 SV Den Haag.Tel. 970154.'.
(b.q.g. 971674 Peter Perreyn) ' . :i.

ÍtedstriJ dproqrafina À-B-C-junioren.
-KontaltPersoon 

r PauI v.d. steen. tel. 9?0154 (b.cr.q. 971674 Feter Perreyn) '

Afbellen voor de wedstrljden bij PauI v.d. steen voor vrijdagavond 19.00 uur. In
flood nog op zaterdagr0orgen op Lens bij iemantl van tte jeugilkornmlssie tel. 66t314.
avondvíedstrLj den tel. 970154 .

Zaterdag 6-2- 19BB VeId scheidsr., saEenkomstLens:-

'."
uiterste
Voor

cravenzalde Sv Al
Verburch A1
Gravenzàndq SV 81
scheveningen B2
IENS CI
LENS C2,

- LENS AI
, - ].ENS À2..
- TENS 81
- I,ENS 82
- Duno c1
- RKSVM C4

Gem. Sportpark
PoeldiJk
Gem. Sportpark
Houtrust
v1
\t)

E.Hoek-194-
Í,l.Nederhof-635-
J.de Ridder-391-
F.!,larkus-305-
N, Goetlhart-150-

aa

13.15
13.15
11.30

9 .30
9.45

11.30

uur
uur
uur
uui
uur
uur

337
,363
. 343

473
40t
566

-L 
.l . Jtl

14.30
t2 .-45
10.30
10.30
12. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

BiJzonderheden.

- opstelllngen als bekend.tenzij ale tralners anders vermelden '
- zte schadurryrograEma hleronder en tralnlng niët, geselekteerden JunÍoïen.

SchailuvíDr ogïaEna A-B-C- unLoren.

Net als afgelopen àateraag'iaan we bij'à
!íe hopen dat de animo bij IenS 82 en cz
voor 82 hebben we nog we.tr"een wealstrljd
Leitler Gerard is weer terug l: I Àllemaa1
om te horen welk prograrnma er doorgaat.

.l : ''.'
Ïgehele afkeuring toch iets oroberen'tè doen.
dan r.rel lrat groter ls dan afgeloPeri zateralag. .

geregeld. l,let c2 gaan we in de zaal voetballen -

koÍDen dus.'BeI rvel eerst even naar LenS tel.661314.
vanaf + 9.00 uur $reten we dat.

-4-
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Sanenkomst IenS
t4,30
12 .45
14.00
t2.oo
11.15
13.30

uur DWO A-reg - LENS A1
uuÍ DÍ{O À1 - LENS À2
,uàr "I,Iibpotiler Èl :.,; .LENS 81
uuï ,lippolder 82 - LENS 82
uur vitesse Delft cl - LENS C1
.uEr, LENS C2 traÍnen. in de zaal'.

rra:.nÏnÉ" niet qé=èà"i(teure;n lunr-oren.

Zoetermeer
Zoetemeer
DeIft
Delft
Delft

13 .0C
. tt;30
. t2 .45
"a lP ,45

10 .00
.1 3 .00

uur
uuÍ
uur
uur
uur
uur

De aninio vdn:LENS 82.en C2'is -wel bijzonder slecht. Een probleem.wat neespeelt .is. het l
feit, alat ..we ,lgeen zaàl-.op. dé vrij dagavond hebben r.raaÍ vre in mogen. Gn jullie nlet voor
nlets. naar.Lens te laten komen,. want dat gaat vervelen, nogen jullle vooïtean bij tsrljfel-
achtig.rlreer naar Patrlck Bijlsma bellen of de training d.oorgaat. Na, 18.30. uur j-s hij te
bereiken onder telefoonnr. 643521. voor de jongens dle het vergeten zljn, de tralning

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

wedstif idproqràmma D:E-Fl lunroren.
Kontdktpersoon: Paul .v:d, Steen tel. 97C154 (b.q.g. 977674 Peter Peïreyn)

rlfbellen voor,de $reCstrijden bij Paul 'r.C. Steen voor vrijdagavond 19.00 uur. In uiterste
nood nog o$ "2àterdagnorgen óp LenS biJ ienand van de jeugdkonrnissie te}. 66!314. voot
avöndtredstïi i den tel. 970154.i r i .':, j,,

zateralqq 6:a-1988 I 
""'' 

verd i' ;;..,1..".';..;
576 11 .00
B3B 9. 15
372 1C;30
(vr) 9 . 15
(vr) 12:'00
(vr) 11 .00
(vr)11.00
(vr) 9.00
(vx)' 9.'oo
(vr)'10.00

uuT vUC D1 . LEIIS Dl
uur.LENS.D2 1: .- Ollveo D2
uur. LEIqSj,D3; I - Lyra D6
uur LENS D4 -'Verburch D2
uur Kranenburg D-7taI-. LENS .El
uui' velo E2 ;.,'r- : - - LENS E2
uur Velo E4 - IJENS E3
urr Velo Fl - LEIIS Fl
uur Veló F2 i't' . - LENS F2-
:uur,véIó F3 .. 'r i' . - I,ENS F3 ;,

(vr) 10.00 luur Velo F4' ' .i

't Kleine Loo
v1

' .v2
V2of3

It.VriJenhoekln
velcl of zaal
Veld of zaal
veld of zaal
Veld of zaal
VeId of zaal
veld of zaal

10.00
B .45

10.00
I .45

11.00
10.15
10.15

uuÍ ,
.uu! .

llu!
uur
uur, .

uuf i
uur
uur .

UII 'r
uur ,

uur

8.3
9.1.
9.1

0
0
5
5

Bijzonderheden. . - ,

". - LENS E4

- opstellingén - als' bekend- tenzij de tralners anders verrnel-den.
- afbèIlen/schrijven' alleen l:ij-:PauI v.d. Steen dus niet bíj de
-' zie. schaduwprograrDma hieronder en tralnlng LenS E3,

trainer/leidler .

Net'à1s afgelopen .zateïdag- bok nu,weer een schadurprograrDma voor als het .kompetitievoet- 
.

bal is:afgekeurdj .Hoe weéÈ Je welk programma doo.rgaat??? Dat.,is slnpel. BeI vanaf. + 8.15 u.
even.naat.r-ens,tel: 661314..en je weet het. Kijk-wel- even naar de safienkomsttljd van het .r
schaduworograrnma zbdàt je-nlet te laat belt zoals afgelopen zaterdag dlverse. spelers van"
D4. zij ".waren.^ duidelijk, te ,laat voor het schaduwprograÍma, Nog even dlt. De vredstrijden -.

van E2. 83, F1, F2, F3 en F4 gean altljd door. Bij slecht weer Ín de zaal. Jullie hoeven
dus nlet te bellëà, maar gewoón te komen.

sanenkomst I;ens
11.15 uur vitesse
12.00 uur LENS D2
10.30 uur LENS D3
12,C0 uur LENS El

Delft C2 - LENS D1 Delft
trainen binnen of buiten
en D4 trainen binnen of buiten
trainen binnen of buiten

10.00 uur,
11 .3C uur
10 .00 .uur
11 .30 uur

Neem altiJal ,voetbalschoeneni.glryn/sportschoenen, een .trainingspak. en je voètbalkleding mee.
ÀIs het evenr kan.trainen we.buiten.

LENS E3 opgelet.-
.a Juuie . horen 'o'D. vrl jdagav-ond te tralnen van 17.Q0 .t/rn lB.15 uur. ook de,spelers van.Lens ..,

E2 zi,)n van harte: \íelkom. Het probleeE op de vriJdagavond is echter dat vre geen zaal, achter
de.hànd hebben'. "Bij twij felachtig weenroeten jullle daarom even naar Jerry ttoerntg (558012 )

of, Maïtln:Brooshooft (2343.94') b. ellen of de tïaining doorgaat. I.la 16.30 uu,r,.,zijn ziJ thuis
bereikbaar. . Í

-5-
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.1oug,.IktrIry ...lqler.,cÉh.

Jeugd trainers orrqelet.

We'hebben'al v.reer enige tijd geleden twee Voetbalpakketten aangeschaft bij de KNVB,, bestaan-
de uit: ,a. een z.g. Voetbal-doe-boek (incl-,vHs-viil€o-cassette),"1" '," t'i' ; ' -,

' ,b.' een voetbalcoachboek (incl. vgslvideo-cassetté ) . '1. , , . I r,' ': , ' .!
Belale pakketten kunnen een belangrljk hutpniddel zijn voor cle Jeugdtralners van'len§: om

ae Jeuga de fijne kneepjes van de voetbal sPort bij te brengen. In hel voetlalcoachboek
staat veel over het coach en trainen van jeugalspelers'(o.a. hoe de wekélijkse tral'nings'; '
uren zo.optinaai mogelijk benut kunnen wordèn). De vidëö-cassetté behandelt vooral het''.
coacheri van jonge juniorén,(D-. en C-tjes).'via Tc.,lo[r: v.a. Lubbe zijn.deze pakketten in ] .'
roulatle gegèven bij. Juflie.. Geef Ze.nà gebruik'zoveèI mogel.ljk aan eJ-kaar door. pf terug
aan,JohnlzenoeténimmèrsnÍetexgensin,eenkastverdw1Jben.','i',:.
Spelregelcursus voor vereniging sscheid-srechters véId: en /aalvoetbal.

l@ligigscheidsrechters die alles van de snelregels elillen weten, .kunnen daarvoor een

cursus volgen, Et zaL in februarl,/maart worden gÍesr--art Eet=cursussen voor veldl eri'voo'r j''
zaalvoetbal. VereniginqÈscheidsrechters fluiten uitsluitend thuis' \,IealgtriJden ,(jeuqcl enl" ' 

'

of senioren)
- veldvoetbal

.ran de eigen verenig!.rg. De cursuduur is:
(19.30 - 22.3C uur) ,

2t uur per avond (19.30 :.
, :- i nP','

:6 avondcn (1 ,avond per week); 3 uur Per avond
+ eiamen (op 7e avond: + 1 uur) t
6 avonden (1 avond per week) incluslef exaneni
22 . oo uur.)

- zaalvoetba]

toe laÈingdeisen: dames en heren van 16 tot clrca 50 jaar. ''i' '' ' : ! l )r
Oeelheueisbfjdrage I f 25,-- (incl. Ies- en leerboekèn). LenS vergoedt u deze kostenl . rr:-i

Cr.iéusplaats: of Éij ae eigen vereniging (rnÍnstens 16 deelnemers), of In'het bondsbureau i
Ji-" '''' (Uzerwerf) voor individiiele of kleine' groepen) . i : - i' +'.'

Ieclere déelnemer (m/v), die de'gehele ctiàus heeft ge'vóIgd en hèt examen 'met goed geYqlg ,

heeft àfgdlegd, krijgt een certifícaaÈ. opgeven bij PauI van der Steen '(tel;' 970154) . ': r-":
I

RKAW D3 -LENS D3 uitslag 4-3.

Uitslagen' jeugd. 
''.

ixaw oz l
nxÀw p:'
qi<Àw rt

ondanks. de hevige regenval kwair D3 etndérijk weer aan dè bakr Het vroege tljdstip zorgde
nó{àt wat voor ierwairÍng, één. leider hàd zijn tijd vèrsldPen, en een aanÈal'- jongens dle, ''
hadden,gebelal hoorden aai net afgekèurd was, en die dachtèn weer lekker onder de wol"te i

kruipenittelaas). om 8.55 uur hadden l.re altes bij elkaar en konden oP weg gaan rgï tY:? ,,.
volgepakte auto's in de één ? en in de ander B mensen. Àangekon0en bij IIKAW zageí vrij een ,''

goeà Ëespeeluaar veld en de wedstrijcl kon beginnen. De vobrhoeile was goed aan de bal:en.
Iir.g.ri a.n ooÉ góëdè kansén, terwijl er achteïin nogal rornmelig wcrËl uitverdedlgd, . oor- 

" 
''

zaak: elkaar voor de voeten lopen èn teveel van de plaats',in het vetd af. Al.met aL sPeel-
de Í,ens bij vlagen goed voetbal en na de 1-o achterstand naakÈe Raymond gerij\ l-,t.-Maar-
-RKA\,V counterde goed en kvran met 2-t VoOr. (rust) Na de rust raàakte Rikkie er nll een goede

actie 2-2'van. fixÀw bleef aantallen èn kwa6 op 3:2,waarna ook 4-2'werd aangetekenil.- De

laatste rninutèí ií de- stromende regen màirkte !,lichaàl Pronk er no9l4-3 van door keiharal .

-vanuit ae'ieètrièihoek tè scoren. ltaar'jongens wé hèbben weer |evoètbalil en dlat ls bét be- "

lanàiijkàte. MisBchieà tolgènde_ h,eek weer bij LeàS? Neem voor dé zekeÍheid rubberboot;'''
pedttéls en zwèuvèsten'mee r\rant 'Je weet inààÉ nooiU. zwémdiDloma is zeet 2eker vereist'.F - i'- i:" ,'' -:i ' j-'''' '' ,l'r"idur= van p3 .ràop- en cor. II..' '.'.-,

- LENS D2

- LENS D3

- IENS E1l2

3-2
4-3
3-6

wat niemanil voor mogelijk hield bleek toch nog wd.ar.' De velileri van Lens, spéclaàl vëId 2, '

IeÈen,mèey' op eer, ,àt.riportgebied. Het veld van RKAW was daarentegen goed besPeelbaar.
onalanks de hevige ,.g"n àI mag zo'n verschil Ín de kwallteit van de velden toch niet
mogelijk zijn. l,tisschien dat àr toch eens specÍale aandacht aen onze velden kan r'rorden " .

besteed. Echt we kunnen meedoen aan de wedstriJd; het slechtste veld van Den.Haag. '---:i:--
óÀE."lf";ii; uiièrden,dus bovenstaaride wedlstiijdén gèsoeeltl. IIet blijkt ook dat bnze -JeugÖ steedl
;;e;t;;;i rekenen op''hetr dobrgaan van het ichaduruproqranna. Bijnà.ledleieen r'ras' aanweztg - '',
Siectris ióh"rl ".Sijk vàn D3 bleèf weg. De wedstrijden- werden Aan weéi inrale Íegen en'dan t

weeir in de zon'gespeeld.' De resultaten' àijn:niet zo.belangrijk; Eèrcler 'In de'week speelden
82, E3 en F2 nog bij Die Haghe. ook daar waren de velden zeer goed bespeelbaar ' "o[ Jaloers'
op te worden. ook dle overlge teaxos kwanen in aktie. Buiten of binnen werd getraind. De oP-

komst was goed te noemen. ilechts de oPkomst van S2,C2 en E2 viel tegen. Maa! dat ts bij
de trainlnten ook aI zo. Zaterdag weer een schaduvprogradDa voor alle elftallen' I(omen

jullle ook ! ?? -6-
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ovEszICHT KO!4tlrSSrES .

Bes tuur.

EN SNEL)

-' 1i

A. Coïet
À. schijf...r . ;

I. v.dr"Berg .,

c. v, d. K1eij
F.v.Dijk . ,; i"
B. Pennr-nqs r.
l,t,i I,larmenhoven" .r'.

sènioiÉn' iooiri."i" roïioq.

!..'-Verkijk I :. ,' ..
À. nergenhenegouwen
(.r. v, d.- Linaleli , r', -

C.8ógisch t-. . i,

ï secretaris ',.'
rr :r"Iid'ri ', .

,: toérnooisekretaris,
':'Iid

: voorzitter en kontaktnersoon bar en akkoÍuodàtie
,. - :, algemeen sekretaris . r.Í
., : 2e sekfetaris en Ledenadninistratie .: pennlngmeester " -.----
. r : kommissaris zondagseniorcn eh zaalvoétbal

;i kèmnÍssarÍs "zaterdagsenioren,,.j:

I

Fjeugd.

- :r ï,rr

Senioren koraiilsÉle za terdaq .

.T.' gam

A. SDa

Zaalkornnissie,

: sèkretaris
: Lid

R. Keus
P. KroI

: sekreÈaris
: ' toernooisekretaris

toernooisekretaris .

scheidsrechters. en wèdstrijdqebeuren op cle zaÈerdag .i.

nevenaktiviteiten
adrlinistratieondersteuning
jeugd- en ïedstrij dsekretarls , alsmede kontaktpersoon

t

F.
P.
G.
J.
P.

Grens
Ilerreyn
v. Reij sen
SDaans .i
v.d. Steen

'
tlnA

BarkoEmissie,

T.'v. Zilfhout
iL Christ
N. v. d. Hoek
G. v,d, Steen

Lotto-toto komoissle. _

G. Kempeïman
A. HopDenbrouwers
F. Disseldorp
J. Bom . ..

Redaktie.- "
7.
M. Jansen -.: . .

O. Könème nn ,
E. Coret'. 'i'
Dankbetuiginq.

De faJniu,e van zilfhout bealankt een ieCer voor de betoonde belangstelllng na het ovIijden van .Mevrouw van .Zi lfhout-Dekker.

1

Jeugdkormissie. 
_ :e
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Zaterdagmorgen : Hennan tenting
middag ï ,Jos Kouwenhoven, Annie, Gèrard en René v.d. steen.

sluiten : René v.d. STeen.

Zondagmorgen : Tinus en Cor
middag : Marian en René

sluiten ! Ànja

Bewust van eigen kracht?

.,-i': .

. ar'r j'.'r i:ii;:

AIs rrc drie keer achtereen var hoger geklasseerde clul:s t+innen, praten !,re dan nog over
toeval? Inderilaad is de notivatie van de deÍde klasser dan jgroÈer, maar was er kweliteits-
verschil? Ja, dat vlas er : LenS was sterker. ' i,-.i r. ij'\- -: "
ondexgetekende heeft Lens dí'e'.tiflà wèastrliden gevolgd en goed zien voetballen. we kunnen'
de tr.reede klas aan, naar hoe komen we er? Àfgelopen zonclag ,tegen Qulck zag ik tíarco twee :

keer fraai inkoppen en Leo schitterend scoreri, Het gehele 'team- draalde goed, en eï stadn '

nog vijf concurrenten te trappelen om mee te doen. Na ons trainlngskamp in Ílenesse -is hqt,
opDortunLsme vervangen door dlegelijkheid zonder het spelgeil te schaàen. De verhouding 1: -:
tussen aanvallen en verdedi -en is duldelÍjk beter. TenslotÈe krijgen we voor 2-0-.even veel
punten als voor 6-1, terwijl de rislco's beter zijn te vermiJileir..LenS is vorig s'elzoen .!

doorbIessureteed(haIfteaE)engekonkelvananderecIubs,afgedaald.DezegroeP.heeft
de morgelijkheden, Daar eigenlijk ook ale plicht om trlet deze kwalitèiten het verloren Èer:'.
rein te herwinnen. AIs de pLoeg de instelllng van zijn tralner toont.kan.het heel -ver

konen ln Ële drle resterende maanden. Niet met hoop en verlangeÉ maar,iadt vàstberadenheLd '
en zëIfvertrouwen . -[,Iedden, dat. . . .

T.C

bEI,ÍOe j edeïnieliee.

- Redactioneel resultaat 0 uit 1, 0 voor en 7 tegen.
- U ziet, we btijven onze kwaliteiten gebruiken voor. het redactionele werk.
- Er is r,reer een schlemiel van de week.
- claf Huis (Lens 4) was door zijn "regelmatige" aanwezigheid op tle tralnln§en:nog niet --

helemaal gewend aan de toestand van de velden. '. ;.' ".' -

- Toen olaf een iàgooi wilde nemenl/'ulàatte hf5 eenr peïfecte sÈagaac. .. t.i'
- wij hopen Ëlat OIaf iruDidde1s zijn oorspronkelijke, stem weer terug heeft. i.
.-, ?oals U- nisschien zelf al.hacl gemerkt is:er vorige l.reek een fout geslopen in het stuk-
', jti:.o:;ér'de iweèaè kompetitiehelf i'. ".i ' i- . i,.'j : ,r r:. ".\ .

- LENS I speelt n.1. niet volgende week tegen vEIo maar de treek daaro5r.
- onze excuses I r- ' I
- John v.il. Lubbe loopt dle toopt cle laatste tijd rond meÈ een vervelende infektté aan z'n

ogen. 'i'
- zogenaa.mde (k) lasogen. . ..
- Gehoord ln de kantlne toen de klaverjassende luck Coonans zich hevig verslikte in een

gloeiend hete loempia:
- "Effe wachten Puck, de stand laat het niet toe dat je nu uitstapt l" ^ ': -'"'-;-." '

Ziet u het ook 2o.....: l:?
verwarring alom afgelopen zondag op de haagse voetbalvelden. KenneliJk afgegaan op de,' :

slechte weersvoorspellingen had. ale loIvE het gehele district l]est II al In een zeer vroèg "

stadium afgekeurd. Een blunder van jervelste van onze bond. De afd, Den Haag haal er diqnla],
beter het oog in en zo ontstond de merkwaardige situatie, dat LENS 4 en 6 de wei in moes-
ten om een conpetitiexonde te spelen en LENS L,2 en 3 in allerijl vriendschappelijke' :' '
wedsÈrijden moesten regelen. Uiteraard was dat niet alleen bij LenS het geval. ov.e.ral i .'
werd er gevoetbald. Lagere elftallen competitie, KNVB teams vriendschappeli jk en dat. fui ',
een heerlljk zonnetje op prima te bespelen velden. Jaramer voor de supporters, wanÈ die.
bleven i.n het onger,risse en konden het thuis afdoen met een partijtje volleybdl. S.teérÍgoeil
trouwenó.' .ràirmàr o'öÉ vocii''rjsl'ts 1,.dat huÍLkert'naar de hervattlng van de conpetÍtie, en in. .

dll-e drang de zoveelste vr.tendschappelijke wedstrijd ' trilnischoots vron, zo }angzamerhand - ',
beschikt Piet v.d. Valk oveï een brede top-fitte selektie en dan zal het knokken worden
voor een plaatsje in het keurkorps. Een gezonde situatie lEoet je maar denken.

- 2',-

1,1



De spelers zien dat zaker zo. Dat straalt er van af. Dat is de eerste winst en kan oveïluttele maanden van doorslaggevende betekenis zijn. Het berang van Lens staat nu blj aIIe,
spelers hoog..ih het'vaandel. Dan noet het toch lukken , zo§ je haast zeggen.
zondag weeï een tweeCè klasser voor een vriendschaDpelijke pof, zo hebben we ee4 schaduví-_
competitie, ' waarin LENS in de 2e klasser bijna onaantastbaar, de bovenste plaats inneemt.
Èelaas telt dit niet echt Íiee, maar het streelt wel
Even }Jat anders. I\ree weken gerecen vond eË bij Lens weer iets unieks plaaÈs, De oud'ers
van onze A-jeugd waren uitgenodigd on: een avondje te komen praten over het wel en wee van
hun zoons en hun toekomst bij Lens. lrat heeft Eens te bieden en wal ts trèt streven, zeker
ook nu de A-serektie dicht bij Dronotie naar de reglonaré klasse aanleunt.
Onder de bezielencle leiding van John v.d. Lubbe en enkele bestuursleden .wer6 -hèt,een "zeer'
oPenhartige en plezierige avond. FeIIe discussiesr ontspainen ' sfeer en vele nuttige sug-gesties' Ult de grote oPkomst bleek ook duideltjk de behoefte aan zo'n gespreksavànd en'..geeft ook de betrokkenheid aan van de ouders bij Lens. Een prina avond, waàr iedereen wàÈ
van heeft opgestoken. Echt voor herhar!.ng vatbaar. Burren-we ook zeker doen.

Frans van D j. jk. .: '" 
'

Waar LenS nu speelt. weten wel duizenden. i\laar waar onze blauwrrritten hun voetballusten Ibot vierden in de eerste jaren van hun club, treten noq slechts weinigen.
zonder de bedoellng te hebben Ce hieromtrent onl^Jetende Lensers wljzer te willen maken heeft
een zekere .r.M. lhaud echter toch de mogelijkheid geboden onze leden te laten zlen; .waar
Anna Nijland het over had, toen zij in ons clublieal díchtte: "I{aal' in het bloncie- auinèn-'
Iand voetbal hoogtij viert, blàuwe trui en wltté broek iedexe lensman sierti'clàar ltgt
oDs voetbalveld". Meneer Knaud schïeef een inÈeressant boekje, dat onlahgs tn àe fr'andel '
ls gekomen. ret heét: Het verrè tlesten. óp bladzijde 6 vrord[. de uoerdertj van van der r,tade
geloond, Ín welk bouwsel de boer ons een ruimte van nauwèll'lks vier bij vier meter ter '
beschikklng hacl gesterd on er ons te verkreden. Boer en boerin van aer r"tàaà, ,ooo roÀ
en dochter lena waren ons wel ter wille. I.Iaar stond clie boerderij? Ga dle Savorntn lohmaÉ'
laan op, IilhtÈ.ns duinen. Links aan het eind van de weg, dte toen srechts een smar pad
was, stond defboerdeÍij tegen.de.duinen geleund. Àls men nu ter plaaÈse het dul.npail een
tienta1.meteréoi:toopt,atdaar,zichomkeertendemàssahuizenwËgdenkt,dànz1etEen
links van zich ëén hek - ookr op blz.6 te zien - en daar achter lai ons voetbalv;fa, Jfrl]o-'terrein van lENs, dat er heerlijk speelde van 1920 tot 1929, i
Met dank aan het gezetlige boekje.

P.J.
sssssssssssssssssssssssssssssssss -_.. §
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UltslacÍen Zondaq 7 februari 1988.

. LENS 1

- LENS 2

- v.c.s. 3

- LENS 4

- ],ENS 6
- LENS B

Programma Zondag 14 februari 1988.

guick 1

puick 2

I.ENS 3
FulI Speed 2
D.V.C. 2

spoon ijk 4

1-3
o-2
2-l
't -0
0-1
2-r

(vr)
(vr)
(vr)
(comIr)
(comp)
(vr)

14.00
12.00
11.00
11.00
11.00
10. 00

- LENS 1 (vr)
- Verburch 2

- IENS 3 (vr)
- IENS 4
- H.B.S. 5

- LENS 6

(vi )

. LENS B

afschrijven bij .Kouwenhoven
afschrijven bij G.Duijvestein
af schrijven bij E.TroÍmelen

V1

v2/3
B : Rui Jgrok
R.W. Everts

2029
2rLt

A.J. Hoenstok12.30 uur

Opstellingen.

5 als bekentl,
6 als bekend,
I als bekend,

uur
uur
uur
uuï
uur
uuï

r/erburch 1

LENS 2

L.F.C. 2

schipluíden 2
LENS 5
v.D.s. 3
LENS 7 is vrij
B.T.C. 3

LENS
I,ENS
LENS

-3--

te1.
tel.
tel.

97247 4

o7897-17943
867934

2t23



Terreinen.

Verburch .

L'P.9.
schiDluidèn
v.D1s.-".
3. T, C.

ProqraDÍra Dlnsdag 16 februaïi 1983.

20.30.uur Die Haohe 1 - LENS I'!'), -.,

prograana zondaq. 2i teUruarf'1988.i .

. .:. I
14.00 uur oliveo 1

11 . 00. uur IENS 2.
' '., IENS 3

11 .00 uur Scheïeningen 3.

11 .00 uur LENS 5

14.00,uur voorburg §
13.00. uyr, LENS 7. '

11.00 uur Den Hoarn.T

; Arkelweg 20, Delft .. ' ;'

.: t, Boshuizerkade, Leiden', " -. ;. t'- 
-'

i sportgrark vlaardingsekade, Sèhlpluideil
r r .Íheo ltàan",Bour,meesterpacl ,. , :r A.Kortekaasplantsoen (houtvrljk)

tel.
te1.
ter.
tel.
tel.

D.W.O. 3
D. r{. o. 4
I,Ieste-rkwart,ler
Westerkwattier
westerkwarti-er

llesterpark, zoetermeer

o1? 49-46736
07 7-370829
01738-8651 r
24749Q , '"
974008

rel. 079-5i7899 '''

te1. 254690

.- LENS 1

- .trni-tas 2

- sihevenlngen 2

- IENS 4
- D.DI.O. 7

- LENS 6
- Esdo 2

- TENS 8

-; )

'.'Söhàaluwóro grasma, '

12 .00 .uur
12. -0 uur
11 .00 uur
12,.00 riur
Í4.00_ uur

2
4
5

- IENS 3
- ],ENS 4
- Í,ENS 'B

- Í,Etrs 5
- IENS 5

1i n

Machiel- vri j'enhoek Iaah

Àttentie Schaduw$rogiarnma:

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- ZÀÀIVOETBALz ----'----'-- z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitslagen afgelopen week.

Het . schaduwprogrerrmar voor Lens. 3 +'4 is alleen bij algeh
en e'' is heï de' bedoe.llng d.at ".'l s hun wedstri jd voor. de c
tijd. naaï. Westerllwaïtier gebeld moet worden of er ifaar g

,,.J

ele afkeuiin'gèn. voor Lens 5, 6
ompetltle is aflelast tlat'er ai-
espeeld kah worden.

IENS 1

LENS 2

IENS 3
LENS 4
LENS 6

- D,V.r 1

- The ctlamrions 2

- Rava 6
- Rava 4
- Rava 7

5-3
5-3
L-2
7-g
6-6

Prosramma L2-2-L9AB i/n 26-2-1988.

vlljaraq t?-?:l988.
19.00 uur vlittebrug
Dinsdag 16-2-19O8.

- LENS 6 Oranjepleln' Klassenr. 986

21 .40 uur G.V.V. 1

trloensdag 77-2-!9AA.

--LENS 1 Duinlaan, Klassenr. 933

19.00 uux B.T.C. 2 . LENS 5

Maandas 22-2-L}BB: .' .

ockenburgh Klassenr. 974

19.00 uur LENS Al

t^roensdag 24-2-1988.

- Rava A1 oranjeplein Beker À-jeugd.

20,45 uur De Jagers 1 - LENS 1

20.30 uur v.v.P. 2 . LENS 2

zaterdag 20-2-7985. .:...-.

LENS 5 Toernooi zuialhaöhe. opstelling: R,Keus, l4,Keus' E.Glphart, o.grittenan, w.Khin-
nen, P.KïoI, S .de Nennie.

_ 4 _ R.Keus

t' ,; j

Houtrust velcl 3 klassenr.
Houtrust veld ,1 klassenr.

963,
954

. r.: t.

_..ri



IENS 2 Zaalvoetbaltoernooi.

uitslageï'r,uu§ - Te vrerve
- I,ENS

- D.V.S, j

- Haaqse À jeugd

't:ti.p..v.

",i íerus-'i i'r,rlis

10-0
1-5
3-3
2-6

Elndstand: ,, . _Hqqgqp -A jeuqd1

2

3

4
5

. D.V. S.

. LENS

. H.D.V,

. Te werve

.L

Voor de eerste wedstrijd vras er een probleemoje in de kleedkamer, Jacco kon na$elijk nietin zijn broekje komen, en omdat hij wou opvarren trok hij ars enige een wlt l:roekjè ahn.
r.ens-'begon heel sÈerk."opvarrend"sterk_,. Tegen Te werve stgnal het na 2 min., al;4-0.en-Lens
liep daarna rustig uit naar ce 10. ,e tweede r^redstrijd werd.5,-1. voor Lens. De derce wed-
strijal r,,rerd: na een zeer sDannenC scoreverloop 3-3. À1s vre de vierde vredstrijd zouden win-
nen waren we eerste maar helaas doordat r,re nu slecht speélden verloren we met 2-6 en i,ler-
den we derde. Remon, speelde,.een t€uk.toernooi; bedankt voor het inval1en. .i . ...

- : '::i ,: ;- '.. j: 
,...! , 

l{oh"'.' 
:
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f, tuns" de sporten van de z.M. radder 
Z

zziLàzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi,zzzzzzzzzz ..' ..

competitÍewedstrij aen zatèia-aö' 13 februari 1939.

14. 30 uur ],EI'IS
12. 00 uur .LENS

10 . 3.0. uur- IENS
12 .30 uur. LENS

.-i,Ras ..-i ..

- Monster 6
r 2( ?

- s.v. P.T,T.

:Vreeswi jk (.1)

spronk (1)

N.N.

2

3

4

H.J
À.P
N.N
9

000/003
oo9/043 -.
ot7 /125
923/L6t

VerzaneltiJden r LENS 1 13 .00 uur
LENS 2 11 .00 uur

LENS 1 en 2 vrordt door de trainer bekend gemaakt,.

Schaduwwedstri j d Zaterdaq 13 februari l9BB.

14.30 \rur Ngt.,- NeËleïIanden 
^ - LENS ,, verzamelen. 13.00 uur I

12.00 uur. Nat.- Nederlanden-.: . ,-,LENS 2 verzamelen 10.45 uur
AIs de comDetitie of schadur.rwedstrtj d niet doorgaat is er om 12.00 uur een alternatlef
schaduwproqramma. Àfmelden voor wedstrijd. of training Vrijdagavond voor 19.00 uur bÍj
P.Ltèe-fout te]-. 254279 of bij J. nan. tel. 679681 .
Info-rmatLe' over afkeuringen van d.e afdeling 's-Gravenhage van de KNVB iedere zaterilag-
morgen vangf 9.C0 uur. Telefonische beantwoordeï teInr,. 295701.

opstelling IJEIIS 3 : A. Enze , T.Spa, M.Spa, B,v.d. Berq, J.Kouwenhoven, E,Merghart, F.BíuIder,x.-i r\ ' r J.Roossloot, P.Àx, L.Sinke, F.Klaassen, rí.Osman, i4.AIi, p.v.d. géyden,
R. Sanders .

Afbe[en bij A.Spa leL. 291737, Vrijdagavond voor 19.00 uur.
opstelling LENS 4r R.PiIon , C.Lipman, L.ManteI, II. Kouvrenhoven,' D.De Ruiter, D.Bosman,D.

van Dssen, B.Ypinga, ,f.v.d. Stee, t4.pris, R.BatelaaE, G.Kuyper, ,Í,I.Stulf-
h^vÀàB

. 
uc!9cn.

Àfbellen lii n,r,ifàn tel. 1935838 Vri j dagavond ' voor 19.00 uur.
ni3' àftóring. kunnen LENS 3 en LENS 4 gaan trainen op ,t strand van Kijkaluin.
Verzame}en 13.00 uur Lenskantine. Àfmelden voor trainen op Vrijdagavond voor 19.0C uur
bij R.' Piron ti:I. 9i5SBU.

En víeer moesten we trainen.

LENS 3
LENS 4

9.45 uur
11 .30 urr

VrijdaqÍ 5 februari. De velden Iiggen er redelijk bij, de lijnen worden weer gekrljt, aIIe
kans ort de volgende dai Ëet ge le competitiewedstrij d na de winterstop van start te gaan.
Deze hooD bleek rrederom ijdel te zijnr want regen ÉIeek de grote boösdoener te'zijn dat
er zàterdàgs weer'nleC gevoetbald. kon vrorden. Geen compettÈie en sohaduweredstrijd en dus
maar weer trainèn. rnijè weken geleden scirreef ik nog over de slechte opkomst op de trai-
ningen maar deze $roorden kan ik na de laatste àvondtraininqen o'mdraaien en ik gerust kao
zeggen dat er een prima opkomst is met veel intetesse en nerklust, Ook dat nàg vrel eens
gezegd worden. Prima. _ 5 _



PrograÍirna zaterdaq 20 febrlrari 1988.

14.30 uur Dorr - LENS
12.45 uur K!4D 3 - LENS 2

14.30 uur Honselersdljk 6 - Í,ENS 3

10.30 uur P.c.S. 5 - LENS 4

r!.Kaffa
È-. Czamoiel
N. N:
N. N.

000/001 .-,
009,/039
o17 / 122
o23 / 158

!

Veteranen van de zaterdagafdeling noteert u in uw agenda buiten het toerríool varr' 14 iiéi ;l'
ook nog 28 augrustus (vios toeïnooi).
JJJJiIJJJJJJJJJJJJJ.]J.'JJ JJJJJJJJ
.TJ: rran het Jeuqdfront.'.r"J
JJJJJJ.TJ.].TJiI.]JJ.TJiIJJJJiIiI.TiIJ.]JiI.'

Àlgeitreen kontaktfjersoon: Paul vid: Steien, Choplnstraat 103,
' - i. . (b.s,.s. 9?!674 Pel-.ex Peireyn)

Í.{edstrlJdDrograrrEaa À-B-C-Junioreh.

2551 
.SV 

Den Baàg. tel. 1970154 "
,I

Kontaktpersoon: Pàu1 v.d. Steen tel. 970154 (b:g.q. 97f674, Petèr Perreyn)

Afbellen voor de weilstïijden bij PauI v.d. Steen voor vrljCagavond 19.00
nood nog og zaterdagnoïgen 09 Lens bij iemand van tle jeuqal<órmiàsie tel:
avondwedstrijalen teI. 970154.

zaterdaq 13-2- 1988 veld Scheidsï.. - ... sa.Denkomst Lens

uur tn uiteióte
6673i4. vöoy' -: -: 

'. 
\

337 12.45 uur DSVP A1
365 12 .00 UU LENS À2
343 12.45 uu; Qutck steps 81
475 14.00 uur Celeritas 81
403 10.30.uàr rENs cl
563 11-.15'uuï QuÍck C4

BiJzonderheden. :

- opstellingen als bekenal tenzlj de trainers and.ers vemelden
- zie schaduwprogralua hieronder.
schaduwproqraJína À-B-c- junioren.

Bij algehele afkeuïing van het koEEletitíéFroàranÍna willen
g!§ spelers van A1 t/r'r cl. BeI 's morgens vanaf 9.0C uur
en wij vertellen Je of het .dooïgaat of dat we onderstaand

'..i 1..' I a r'- :' - - j-i

ríij toch aktief bezlg zljn tEet '
even naar tens toe tèI. 16613.14.

schaduwprogramna afwerken.,,,...-

samenkoftÉt Lehs '

- I,ENS A1 Pijnacker . B

- Honselersdijk Al v2 " G

- LENS 81 ' . .NijÈerkln R

- IENS 82 i " - Noordweg 'F
- r+4sH cl vl - B

- LENS c2 sav.loh.Danln.

.Ktuis-277- .,
:Degènhart;91-
. Arnolcl-1'7-
.Tiemissen-22-
.v,Bergen-34-

4.2.

11 ..15; uur,.-'
11.15 .i.lur '-

" ii.3o uur
13. OO uur"

9 .45 uur'
10. 15 uur j

14 . 30 uur. gBs . A1
15.00 uur Quintuí A1 "r
14 . 0p . uur Í,Iippolder Bl
12,00 uu.z 1.-tippolder È2.
13.00 uur Quintus_ C1 ,

LENS C2 vrÍJ

- TENS À1
,- LF,}'IS A2I - lnws gl
- LENS 82
.- LENS Cl

veld of kunstgras
veld bf verhard ''

Delft
Delft

ve l-d of verhard

13,30
14.00
1t Àr.

10.45
1'1 .45

uur -

uui''
uur'
u_lrr ,-.
uur

zoals je ziet spelen À2 en c1 altijd. oi op het veld of op de handbalveldjes. Neem dus ":'-
voetbal en qym/sàortschoenen mee, -. ..-; ., ...

ultÀlqg qpq lqegql]lti q

Helaas heeft Lens niet de fi-nal-e gehaalC, Een achtste plaats met het B-team betekende ilat
Lens ul-tgeschakeld was met .355 gunten. Ze kwam-en 66 punten'. te kort voor de zesde plaats.
(Die.Haghe 1) en.zo'n 200'punten.voor de eerste plaat§ (Die Baghe 2). Volgentl jaar doen
we weer mee en r,rie weet halen we de flnale dan r.rel !,tw.Tijsen en Dhr. [íansveld bedankt . 

_

voor het leiden.
zaalvoetbal ' Lens À1 . ''-l :: -'

De.eerste wedlstrijil voor,de Hàagse zaalvoetbalbeker vrerd duidelljk gewonnen door LenS À1 .
In de tlreede ronde op maandag,22 f.ebflJatL in .ale oranjepletnhal ontmoet LenS Rava À1 om

19.00 uur,. De andere wedstrijden zijn F.v. Snoekie - HDv en. silva Boys - Te. werve. ,SaÍrtos
Ae iàtve flnale. Pe finale $rordt, op maandag 28 rnaart gespeeld..I!e verwachten LenS À1 als -
bekerhouder daar natuuilijk bij. Doe Je best.

-6= tr:,'



Wedstri jdprooraruna D-E-F- juniorei:. i* -i

xontàktfier' 
*sàbn ipaut rr, a, steen rel, 97öi54 (b.q,g.

I ir.'
971674 PeEèt Perreyn)

Afbellen voor de wedsÈrijden bij PauI v.d. Steen voor vrijdagavond 19.0C uur. fn uiterste
nood nog op zaterdaqmorgen op LenS bij iemand van de Jeugdl<ormlssie tet:'66í':t-a.] -'yoo; ":'::'
avondwedstri jden teI. 970154.

zaterdag 13-2- 1983 Samenkomst LenSVeId

572
(vr)
(vr)'
(vr) ''

fiioo
e.is

ir.oo'9.15
(íi)'Ír;oo
(vri'rr.có
(vr) 11.00
(vr) -' g. :i
(vi) 9. 3c
(vr) 9. 3C
(vr) 9. 30

[i:r iyra o1
uur r,nllS PZ
uur Qulítus'uur "LENS :D4

'': IENS D1
""- ogc o2

-' '"., - IENS D3'"r '- svDHB D1

'de Lier
' "vl' kwintsheul'V3ofV2
' veld-of zaal

veld of zaal
' velct ot zaal
veld of zaal

: veLd bf. zaàl
ve.td or zaar
veld of zaal

zaalvoetbal

': 'lb I00 uir
" 3 .45 uur
' '10 .00 uur
" ' E.45' uur

10,00 fui-r 10.00 'Éur
' í.0.00 uiir

I 
' i 8..30-uur
' u. J'.., uur

8.30'uur
"r-4.:31 ..::'

.t

D2
I

uur
uur
tut
uur
uur
uur
uur

tonègido
_r-onésid9.
Tonegido
Tonegiàè
'Íbnegi.do

Tonegido
Tonegido

È1" '' - LENS El
È2:: i\ -
E3 ;', "

Fl '-' i
E2 '-
F3
F4

],ENS ' É2 '

IENS ÉJ .'
rÉNs Fl

LÉN.S F3 '

IEIJS F4

Zondag r14-2-1988 (zie .kopy) ^,. . , ,Samenkomst Lens

11.15 Éui r,eN§ oz:comÈ'. ;;r" " - zaaltóernooi
1'9 .'oo uirr Í;ÈiiË rt : : a' '-').:- tr - Zaàrtoeiieooi

orànjepl,eih
oiànjeplein

,10.15,dui 1''

" ' 8.15 Lur "
Bij zonderheden., -:,{1,r t1,-i.\!.

- cí1jstéiiinqen' jars be]íend 'teíàij' 'dè ti'àtners dàaerd'veidéraen
- -àiö dchduwpioglafuira .h' xdÈl zaalÈàeinooi hièroíder.'
SchaduuprograÍÍuna, D-.-E-F- Jeugd. ::,, F. .:.i

1i j 'alg-ehele aitèurinq'ïàÍ _het ï-edstri jiip-rogramiri'à" ài jn wil toch van plan bn ièts med jufir
Íid te riaàn doen. voor El'U/;tF4:isr dlt dèen probreieí.':Zíj n de Èedstrijden op het vèId
bii tonàgiaà àiqekeuial dàn heËËèn zij daar no! ae bèschikklng over een sporthal 'met kunst-
gras'.".lullie ivegstr-iiaen gaa-n' dus .alt1Jd tloor.' Ni;jt be[eri maar gewoon altl jd op Lens - '
veriameren- met iroetËalschoerrep .à 

'gyn,/sportschoeneh bij je. or:'het kirnstgras rnag abso- 
.

tuut 'niJt mett voËtbaÍlchoenén despeercl woiden.-oe sgiéIérs và pt tTrq 4 moqdri wéI'even Daar Lens, LíeIIen 'teJ. 661314. vanaf + 8;30 uÈi 'kun-
' nen iii Je'vertèIlen'of- hei weds-trij dpiogranma doorgaat br aat r,re onderstaaicl schaduwpro-
dramnïa afwèrtén' "-' 'l' :r''

:-.it. il, i -. .;
12.00 uur,Quintus Dl n..., ,. .'
11 .00 .uur ,Quint-us D2 ..-:.,.,1 ;:" -
12.00 uur HBs. D3' ,."- 12.00 uqr_. HB9 D4:r .:-a. .l ,,

samenkoEst LenS
LENS D1
rEivs, D2
LENS D3
LENS D4

veld of verhard
vetd of verhard
daal en Beïgseln.
daal en Bergseln.

11 ,00 uur
1ö.oo uur
1 1 .00, uur, 

-

11 .00 udr

zaa"ríèètbiirtàeinooi'óó I lzondaq 14 Íebruari' 1988.

De Zlraluwenzaalvoetbaltoernooien lopen nog steeds dtor. Wij doen dan natuurlÍjk oók iuee.
We helpen daarmee de gehandicagte jeugd d.m.v. de inschrijfgelden en tevens laten r,Íe onze
jeugd voetballen. Twee goede zaken 1n één klap. Dit keer wordt het toernooL gehouden in
de sporthal van het oranjeplein. De toexnooitjes zljn na 2! uur afgelopen. De opstellingen
zijn als volgt;
LENS D2 coEb: P.Bosch. S.Hoefnagel, ,J.Hoefnagel, sl.O.Diemen, J.v.Diemen, L.Àbounarsa en

J. Koppendraaier.

LENS E1 : a1s bekend
Afbellen bij PauI v.d. Steen te1. 970154.

Trainers opgelet.
De school aan de Exlostraat hebben wij na veel praten uiteindelijk kunnen huren om erLn
te trainen. Een must met dit slechte vreer vinden wij zeker voor de jongste jeugd. Naast
de huur vraagt de school ons onn alles netjes achter te laten. Een kleine moeite dachten wiJ.
Eelaas bereiken ons nogal wat klachten. Zo bleven er eens lampen branden en ook bleef er
een vraterkraan eéns een weekend lopen. Ook worden de banl(en niet altijd weer teÍuggezet.
i{lllen we de zaal nog langer gebruiken dan zullen zowel de trainers als de spelers beter
op moeten letten. De laatste trainer noet gewoon alles even nalopen.

-? -
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Verdèr vragen wij de laatste trainer on de ballen en het netje met de sleutel terug te
Ieggen ln het tweede materiaalhok dus nlet in de adninlstratiekamer of de bestuurskarirler -"
waar de ballen nu vaak liggen, De trainer van de volgende dad zoekt zich èen.ongeIuk.èn
kaÍI vaak het klubgebour,, nlet ln. Let een: beetje op bovenstaande zaken.

.i. I . ..
JEUGDKOPY ÀLGEIIEEN, .

zaalvoètbaltoernool krokusvakantle,

onalanks herhaaldè oproepen ln de Lensrevue. ondanks vragen vl,a de tralners. ondanks Éer: -

soonlijk vragen kwam er slechts één reaktie binnen op de oproep om tëaiis te- formeien. van
m,n.. jongens buiten LenS voor een zaalvoetbaltoelnool op woensdag 17 februarl. Het doel
was. naast natuurlijk jullie een leuke dag te bezorgen óm jongens buiten LenS kennis te .
laten naiÍen net onze vereniging met rals uiteindelj-Jk doel nieuwe.leden te. vrèrven vooral )

in de B-klasse leeftijd. Daar zlt lmers onze zíakke (kvrantitati:ef) plek volgend selzoen.,
Helaa,s gegn reakties. Nu hadtlen wij natuurlijk best een onderling zaaltoernooi in elkaaÍ,
kunnen draaien maar daar zien r.rij toch maar vanaf. ons elgenlijke doèl bereiÈen r.'e toéÉ', l
nlet. Dlt inltlatlef stellen we dan maar uit tot de paasvakantle,., Dan proberen we het nog
een keer Daar dan op het veld. Jullie horen hter nog wèI meer van. Weest dan. wat aktiever
en meld je dan r.re} aan llet een team, ile weet Íraarvoor het ls. . .:
ÍIeei afgekèurtl. r ';)
afgelàpén wi)clag zag het ër nog zo goed uj-t. veld 1 en .2 bespeelbaar.ten;in;ie'als het --1"

droog zou blijven. Het trainen erop op de vrijdagavond was naÈuurlljk onverstandlg ,Eaar ',
ook zonder dit was het door de hevige regenval onbespeelbaar geweest op de zaterdag. vanaf
3.00 -uur is cle jeugdkonroissie druk bezig geweest om alternatieven te vinden. De verenl-.
gingen net goede veJ-den in Den Eaag maar ook verder weg weralen gebeldl. Heladsr slàchtd.biJ
Gravenzande bleek er rs midd.ags maar één vregstrijd gespeeld te mogen lrorden.. De overige
velden waren verboden terrein. In overleg.met,de tralners. weïden alternatleven prograrnma's
vastgesteld. De telefoon stond roodgloeienal. veel spelers.vraïen teleurgestelcl dat het voet-
ballen weer niet door ging. Leuk zljn de reaktles als Je dan z.q§t wat- ze wel g;iari doeh."'.
spelers worden Dlotseling ziek, moeten ineens weg.of moeten studeren. De mooiste stroesjes
(in veel gevaLlen) worden verzonnen. Er FiJn er ook bij die zéggen te.komen maar zien doe.
jè ze".niet. .Er.. zijn er zelfs bjj"die de J er.rgdkoxmissie de schóIal geven dat er nlet gevge!-
bald woÍdt, dat er ge-en _sch_aduu\,redstrt jden zijn geregeld. Over po-sitief denken gesproken.
Geluk\ig kwamen: veel spelers wel., Zo hoort heè ook. Lens.À1 en.À2 aloken het zweEbaal in..,-
Í,ens 81 , 82, Cl en C2 voetbalclen onclerling wat op het giasvetd aan de Rade. LenS D1 had
vEij gékregen van de leidingi tens D2.._D3, D4 en El gingen naàr de school, aan de Exlostraat.
Voor.LenS E'2,E3, Fl , F2, F3 en F4 was het niet zo.moeilijk, zij. zouden atrtljd spelen tegen
velo. Door,het slechte weer gingen ze de zaal in en ddt r{'erd best leuk'. Jasmer was het. dàt
er weer enkele spelers zorDaar weg bleven. Waar warenr Umit Fidan en ÀIper Ozdelik van
LenS-.E3., JiÀny. Siom van LenS F1 , Raymonal Kïens vaÍl LenS F2, Kamel en Khalld Bouall en Aniel
Ramhiet van LenS F4. t,,ij begrijgen dit echt niet. ÀIs je niet kan spelen dan moet Je af-'
beuen bij ?aul v.at. Steen tel. 97t)154. Dit is toch een vorn van fatsoen.- Kom. op ouders ri
denk er eens aan. ook a.s. -àaterd-ag ls er een atternatlef prograÍnma voor El È/m F4 ln.de.
zaal; Er woiclt voor Jullie i1us.àItud gevoetbald. vàaf + B.0O uur zijn wij op LénS. " ,,: r'
vragen: bel gerust 561314. ook de andere elftallen zullen weeÍ bezíq zLJn, zLe hiervoor .-.

het schatluvq)rograDma in aleze Lensrevue.
' ',,1 ,1,,.1 .;'. -

,',.t. : J,;.-

-'''í','t.

r ', i
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BAROPSTELLTNG

ZaterdaBmorGen

Zat erd.agmiddag
Sl--uitèn

Zonda6dói'gen
Zondagmiddag
§l-uít'en
T el-: Rene v. d.Steen

'.tinuË en C or.
Màrian en René
José en Andre.

451414 niet voor afbe].Lers.

I.

. Éernan gn Ria .

Annie, Gerard, IularLeen! paula en René;
An en Charles .

Woensdag poaart a.s. start de l-aaÈste kur€us ScheidEreohter ïf f.'( vgld.voetlat ) ',van dit seizoen. Geint eress e erden kunnen zich- iarrmelden bij,.het-b'ortdÈFurgaui.ll'. ,-fjzervrerf 17, telz O7O-295?O1.

I{et Bestuur' . 1rl.,-
LENS zaterda8 'l en met riRAsttse schreden oEhoog. I

Afgelopen zaterdag vond het kompetitíetreffen pJ.aats tusson.zatardag 1 en ', .-l
nede de6radatiekandídaatR^s. om niet hopeJ-oos op d,e laat st e,,.p1-aat6 ,b;,..rbl-ijven , -staan noest er gervonnen vÍorden. Met Joóp Willeis -al_s-leidèr- op tde.o*aiik-en Ae.. **geshcorst'e Peter l,'leefout achter het hek èn dug-out be6onnen t-eide pl_.oege, voor.jzichtÍ8. rNS had weliswaar een klein verd,overwicht maàr.kon aaar ton aàt tange '
tijd nÍet in doerrijpe kansén omzetten.'Even voór'de rust was het echter
Jan Zoutendiik die uit .eeiri Éoekschop d.e rebound vanaf de 16ineter schitterendÍnschoot. ". , " | -;,- ,,'.)^
Na'rust, LH{s genoot waarschijn}ijk nog van de rveel-óe van een voorèbronn. *"u'._het bipnen vijf ninuten RAS dat middel-è een'Etraf.chot' de standrv""r' e"rIjki"oÈ: -0p dat monent schoot LENS wakher. Via vaalr 6oed lopenàe kombinaties ;e'rdth^S .;'af6etroefd.endedrukvrerd.steedsgroter.Nà2oninutenind'etweede,Ire1-ft.,,''.
kreeg LENS l-oon naar werken. De Da ru6t goed spelende DgnnÍs Sanders VeràjlJ -.,. - '
verde een strafs chöp ' àadat de be[ue e61.d. jke:"Mendies binïéh' dé .befcadde tiinèn 'r' 1r.t

vras neerBegaan. Tíen"ninuten later was het rveer raak. Michel'Fortman stànd ,jp , l

.d:9:"*"-p13atsen"èchootbehcerstraa.ltda,eenvoorzetvan.de']-inkerkànt.Br-chard soebarta ha.d.cven l-ater de kans om:de rvedstrijd definitief te be- -',
6Lr-ssen. De vooïzet van aanvoerder peter l(ror blacht hem vrij voor open doeri r.r,aar rrhet schot voor'open doel, verdrveen ríchting trainin6ss[rook. ''-.-.' ".'
vijf ninuten voor tÍjd was het weei:Mend.res die g:oéd doorZette en een ons-inziens glaszuiveÏ doèIpunt maakte, paax greÈs- en scheidsrechter hadden ' ' t.''
(al-s enígen) eén handsbal 6ezien ,ódat het-no6. spannenil werd. toen in àà" van' .'
de Llatste minuten'RAs.nog een penalty mocht nemen én verzilverde. oetukrrigvolgde het laatste fluit6i8naaL vrij vtu6 d:Larna zodat LENS zich op de wel_ver_diende 6oudgele versncperin6en kon Àtortón. - ;;- - .,. .

p61 zwaf_1y Àactct. nog- Geen zomer., rnaar d.e-ze . winst is van het of f "rgTolt;t; 
' .' .; 

'
belatrg- Niet arreen' is LENS van.d.e laatstd plaats af maar liet heeft tevens
a-l-l-es nog in'ei6àn hand. hrit 'roi ,rog een oriz"ttend. lastig en zrvaar.har.fjaaz: , ^ ,

,u::d:",. r,"1. qezien hct enthousiàsmà en de wilslrracht van d.e c"o"p dbàt-Ë;i. --*
Kunnen lul (en.

BB'[O e jed.ernienee:

;. Zow_e] .B1_aLs Zondag 4 8ingen op de oude voet verd.er, ( er werd net .respek_
lleveJ.LJk 1-2 en 5-1 verloren). : ' í'
- De reeuLtaten kunt U zelf wel_ uitrekenen. i,.. .
- Robert van Mierlo heeft het hoogste bereikt rvat-er te bereiken var.t.,, '
- Hij speelde met Oranje tegen l,Etrts 2.
- Janmer genoeg wa6 dit oranje het oranje.van Verburch 2 wat met te weÍnigmeneen op het vel-d verscheen.
- Verburch (met van Mierlo) verloor overigens met g-1 van.het tureede.

-1-
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- Luc Verkijk werd zateldag even verzocht on de coaching van zaterdag twee .,
over te nenen oindat JaE Ham aan d.e tel-efoon werd geroepen. :..-.. :". :-.'..

- In de vijf minuten dct Luc aan het bewind was werd het tweede haf-s .ovéi Èóp' naar voren gestuurd en werd. een kostbare 1-d"voorsprong uit handen 6egeven.
- l,Íet dank aan de zor,tdq6s ekr etaris-. . ,..1. i:.- ' -

:vergeetvrijda6hetk1averjassenriiet.--,j...,
- De or6anisatie verzoekt iedereen uiterlijk om 8.70 uur .aanrvezig te zíjn.
- Zaterde6 2 speler Cees Compter en zijn vrouw Ellen berj.chten ons van de :

- Eet adres is Dri eb ergenstraat 199, Den Ilaad.

SU{IOREN ZONDr\G.

Uitsl en Zönda 14 fébrdari -1988. :
Ver 4-zurèh 1 '-

, i-. I
-]jon6 'l

Lens 2 -verburch 2 8-1
.E.C.2 -Lens , .,-.1-2r....
chipluiden 2 -ten6 4 5-l
eno 5 -H. B. s .5 ?-2 ",.,., r, ,l

L
s
L
v
B I

.D.S.,

.,1 ,C. 3
-Lens 6 1-1. -

",.,-Len6 8 .. O:5
,tProgr'adna* !ondas'2r iebiirari 1988.'''

,:r :LE{S '1 , .

;1 -Uíitas. 2-
. -S chevenin

-.LenEiÍf
-D.VI.O.7

".--LE{S .6

-Ecdo 2:
,-LENS 8;

14-.OO,'uur Oliveo. f .-; .

1'l .OO, uur. LESIS 2. .. 
,

1J"OO uur.tEiS r,,
11.0P qq SgheveningenJ
11.00 uur LENS 5
14
11
11

DiLaBerweij ' . .'. 102?.'': "Í ..1:.
,rví.. , ' '"1092 ,:. ,2011 ,

'. '. 2058 . :
z1Í6'

. 2114
., 2125.

2152

,r.4

t

.OO u

.90 g
:oo ir

l[c Voorburg 5 1.
ur' LENS.7., ,

I!., Purl Hoorn 7 ,

Gen2. V'1,, _-.

Y2ofJ
-.- 1. ....,V 2 ot J

.Iï. vanRii

. J. Brui-n .:

. J. M.I(ort ekaa6

.N.

.Vi6 seI,

.Kisoen

.N. -' ,

M

§
N

N̂
N

OPstelLlh8en. ''. : r : i' 'i' r'

LENS 5.a1s bekend.,. afschrijven bi
LENS 6 alilbekànd,r .afschrijven bi
LENS 7 a1s bekand, afichrijven-bi
LENS 8 a.LÉ..bekend, afschrijven bi
Terreinen.l' -' 5r''.1 i , ir . '" -

l .. Kouwenhoven .
G.lï. DuyveEt ein
H.Riruoelzwaan
E.Tron-me1en

.de groene vri jtlte, Pi jnacker
.. Houtrustweg

Prin6 Bernhardlaan Veorburg
. VJoudscrveg,Den Hoorn .

':.., ' _.

teL.9124?4
te:-,o1891-1?941
tet.c1742-7134
tet.86?934, . ,

:, L

te]-. =01?16-2141 'tèt. 613151 '

tel-.864ro2
te]-. 015-6149?1.

j
j
j
j

Ol-iveo
S cheveninàen
Voorburg ,.1

a: :'.)

_"':..-..

Den Hoorn "
. r'/''.rr

ero []àriÍih vri jdag'26' februari 1!88.
19.3o uur,, ,Lens. 8- - lers nationale

Pro a-mlnà'Zonda zB f ebru-ari 1988 
" 

j

t ea.m( voorbèreiding E-K.) '.i
Scheider. Jan Keijzcr.

4.oo
o.30
,.oo
2.00
1.OO
o. o0
1.00
2.00

uur
uur
uur
uur
uut
uur
uur
uur

1

1

1

1

1

1

1

1

LENS ,1

R.K.^.V,V.2
lïi].he1mus J
Postduiven 2
rENS 5 .. .
R.K.A.V.V. 7
IE\ïS 7
Posta].ia 2

-VeIo 1

-lxl{s 2
-LENS ]
-LENS 4
-rïik f . .

-IENS 6

-§ep 2
- LEIIIS 8.'

-t,I
.{



s chaduwpro Srarma.
12.00
12.0q
11.00
12. OO

14.00

uur
uur
uur
uur
uur

D.I,J.O,, -LENS f
D.rï.o. 4 -IENS 4
lVesterkwartier 2 -LENS 8
IiJesterkwartier 4 -i,nfVS 5
lïesterkwartier S -L.,Ells 6

I'le6terlark 2oetermèer O?9-r1?899
tl

Machiel Vri jenhoeklaa.n 254690
ll tt

tl n.

ll ll

Het s c haduv4r ro gr ilrnmc voor LENS g en 4.is a11een bij. aJ-6ehe1e afkeuringeDa, .-..

]I?ol tfr{s 516 en 8 is het de bedoeri.6 dat.ars hunlrveaËtrijd.voor de àornpe-.,,titie is afgelast dat er altijd naar \^,I est erkwa-r.tier gebeld moet ,rora"rrr:ài #daar lespeeld kan lvord en

Attentie §chaduv4rro 3rofi.na.

Topscoorders seizoen 198? /,t988 "
doLlpunten F.Dissel-dorp IENS

)a

21
19
17
15

doeJ-punten
do elpunt en
doelpuntcn
doelpunt en

I

I,l. van gs16gr1
C.Spoelstra
H . Bert ens

^.I(uypers

tENS
LENS
LENS
LEVS

5
I

5
q

8

Voorlopig toernool_proaranma Senioren zondag.
t)
15
2t

meL
mei
mei

Jan Hop toernooi Lens veteranen conbínatie :

Juvent as-Valkenierst oernooi Lens combinatie ( 6 en B).
l,E[,lS toernooi '., Lens 6 en B.

ZZZ Z ZZ ZZZZZZZZZZZ ZZZ ZZ Z Z
ZZII.I.LVOETBAL.

ZZZ ZZ ZZZZZZZ ZZZZZZZZZZZ

Uitslagen afBelopen tveek.
tLÍit t ebrug - LENS 6
Pro gra:ma 22-2- 1 988 t/n 4-:-rgBB.
MoondJe,22-2-1988
19. Oo luur l,m{S .Ír

I

OranjepleS:r' Bekqr ].r j gu66.

1-5

1 - nava 
^ 

'1

s 1 -Lm{S 1 IÍoutrust vcl-d J kfassenr. 93,

19.45 Lur'
20. JO 'uur

Dinsdae . 1-

LENS 
'v,v.P.

1-1988,

2
- F.C,Snoekie 6
-TENS 2

ve].d
veld

961
954

Houtrust
H outr!.st

1 lcl-assen:e.
I k]-assenr.

22.20 Lur LENS 1
l

Vrijdas 4-l-1988.
19.00 uur- Ig{S 6 C}ohÍIiet 5
S cheLd.sre cht'er: R.Keus
Coach: í J.Ha:n

22.00 uur LENS f
scheid.srechter J

I

19. 45 i:ur IIsrS . 5
scheid.srec

Duinlaan kl-assenr. 9rJ.ADO 1

Houtrustveid 1 kl-assenr. 986

- .Í\DO 2 Houtrust veld. 1
.KUJT)er6 klassenr. . t6J

-Laakkviartier Houtrust ve]-d Jhter: tï.v.Mersbergen klassenr.p/4.

20,45 u

Vri jda

z4-z-1988.



foernooi LryCl Zuidhaghe _ - .._ .

aanvang: .ïfr'3ö-uu, 
^ __ ' .

eanwozig 18.45 uur (E.Giphart t8.Jo uur)
Ko6ten: f .22,r-- per teara (ongeveer f. 1t5O p.p.) . ' 

i

opstellin6: R.Keus (^) tt.xeus- E.Giphart- P.Kro1-. W.Kliinnen-
S. de Nennie.

ZaterdaB 2C-2-1988.

ri19-99-gE9r!Sl=vgg-9e-e:.u:ls9È9r.,

Uitè]La enc etiti e'wedstri den 1J februarl 1 88"

H.Kaffa
A.C zanpJ.eJ.
N.N.
N.N. .1.1

1J.00 uur
!. JO uur

O iWitteEan-

ooo/oo1
oo9/ot9
o17/122
0,?3/159 .". _ .'

IEIIS
IEN
LEN
LH{

3-2
1-1
v-)
1"9

s2
s1
s4

Ras
Monoter 6
sv 115 7
sv P.T.T"

Pro6raroma zaterd.ag 2O februari 1988.

14.J0 uux Dorr Lens
12.45 uur KMD J LENS 2
14.JO uur Honselersdijk 6 LEI,IS l
1O.rO uur P.G.S.5 LENS 4
Verzaneltijden:
LEIS 1 11.00, Puc l
l,EX'lS 2 11.JO uur
J..,J-g6i.ng van de terreinen:
Dorr-bij Sloorvrijk Sportpark Escamp I
iS,lD -Noordweg, ttlat eringen
Eonsel-ersdijk- §portparlc de Strijphoret, PatrijeS-aan
P.e.S. Genenuidenstraat.
LENS 1 en 2 wordt door de trainer bekend. gömiafrt.

S chad,urvwe dst ri j tl zaterdag 20 februari 1988.

1
4

],ENS
LENS

Honeelers,r j jk.

,. :

14.J0 uur Nat.N ederl-anden - Lm{S verzanelen 1J.OO uur.
12.0O uur Nat"Nederlanden - LENS 2 :--. verzamel-en 10.45 uur.
Als de cornpetitie of s chaduwrvedstri j d niet doorgaan Ís er om. 'l2.OO.uur een..
alternatief tlaj-nin6sprogramma. Afmelden voor rvedstrijd of training vriSdag-
avond. voor 19.00 uur bij p.t4eefout te. 254279 of btj J.Ham telz 6?968?.
Informati-e over afkeuringen van de afdelilg rE-Gravenhage van. de I(.N.V.B. .,

iedere zaterdagnorsen vanaf 9.OO uur Jutomatische bealtwoord.er tel.nr. 295?0

OpqleLlirg Lens J

1.

À.Enze- T.Spa- M.Spa- B.v"d.Berg- J.Kouvrenhoven- E.Merghart-f.MuLder- J.Roos-,
sloot- P.Ax- L.Sínke- F "I(l-aassen- M.Osman- R.SanderE.

^fbei-l-en 
vrijdagavond. voor 19.00 uur bij À.Spa tel-: 29A?3?.

Opstel-1 ing Lens 4.

H.KouvÍenhoven- C.Lipnan- I..Mant el--G.Kr,i1ru"- D.ale RUiter- M.Fris- !(J. S,tuifbergËn-
R,BatelaanJ.v.d.Stee- R"KeuE- R.Pilon- D.Bosmar (Dick Bosnan wiI je bontact . ,.-
opnenen net R.Pilon)
irfbe1.)-en vrijdagavond voor 19"O0 uur.bij R.Pilon teI.935BBB

Bj-j afkeurín8 kunnen Lcns J en f,ens 4 gaan tràinen. ) - ' '
VerzameLen 1J"Oouur Lenekantine . . .-, :.. .:.'r
Afnel-den voor trainen op vríjda8avond vgor. 'lt.OO uur bij R.Pilon.

4-



-t
Prog

' . i ",-.":

ranna- z 27 februari 1988.aferdag
r 4.i7ci .uur
12.00 uur
10.]0 uur.
1 2. JO ,uur

1;

LENS
Lm{s 2
rlnls ,
LESIS 4

-.Duinoord ,

.scheidr.
LCI-Oen.

rs-Grav.S.V. 5 , J.Vermeer
| 6-Grav.S.V. 7 N. N,
;'.nar Docp 4 N.N..

ooo/oot'' oo9/o42 .' : ,r

017/12, ;; . ''"\. 023/160' r ",:-.
'zat.elda8 i.f. rvas het dan oindeJ-eijk lvcer zoverr er kon competitie 5evoet-' bald worden. Het 3e v.an Lins be6on met p raan on dus maar wcer hulp in roeperi
' van; het 4e dat'Later noest spelàn. Te8eh 9 man" doelpunten s.v. rl5^z r.""r.' -

Toen dan toch het eIftaI compreet vuas, werd het.een meer 6c1i jk .opgaand.e strijd
en de. einduÍteIag vrerd J-O voor S.V.rf5.
Le4§ t moest dus de lstri jd met 2 niet veree spelers iàv'dngeï tè-6en S.V:p.T;f...oÍi, weró in het verioop van de rvedstrijd ueI ,i"rrtt"o" *""ï-r" 

"E"roren 
kansloos

$et .9-3. ; l

Y",1": gtl .aIs jer:er4gritueel niet, kan spelen, btijf niet zonaar rÈ§'nàar.Iaat je
--19idér/aanvoerder iet-s w9!Fn, zddat hi j niet.. val-k voor ,:1e rvedàtrÍ;d nog van
-ar! gs moet 'doen om ecn el-ftar conpleer te ma-ken' Een níet compleeí e1fta1:bctPkent puntcnverlies. punten,. d.ie ws zo-hard no&i6 hebben...
Hetl2e van ïJens moest tegcn Monster rvaar uit net lÈZ- van rverd Ver]-oren.,
Reden. t eneer on.er leldcer te6enaan te gaan. De eerste hel-ft -rvas Lens. oïerkerntj
akt

t,ot ,'j ting kwan in,een uooi doelpunt door .t{.Kl_iinnen. De tweeàè helft
e len§. we6 ,waar{oor Mon€ter meer druh kon uitoefenen , wat resuLt eerdez

in . +e ".Geli jknaker. Teven eilduitslag.
De hoofdmacht van.de zaterda6 moest aantretlen.te6en het ook.iriot fiórisant
stààriàe Ras;ïn.een enefverende wedstrijd., waarbij de.IeiÈing nietzrd, dag
had lsva-nr fiens a].s uatch víixner naar voren. l)oeLpunten van J.Zout endijk( streep)
-D.Sander§ (penafty) M.trortruan en twee pena3.ty t 6 tegen,brachtén dell-ej.qdui.Èslae
opJ=2- .voor. Lens. Proficiat. De overwinningsprenie . kwan d eze ...keer&van
.Leo.1van Rijn. ' Bedankt Leo. lïie'" voIgt?

-V,'.!l{+HET JEUGFRINT.

+1g9i::i_F"ltahtpersoon: PcuL v.d.steen, chopinstraat 1o1r255t sv oen Hàaste-f 1970154 (b.9.8.921674 peter perreJm).
llfbèIlen voor de wedstrijden bij pauÍ v.d.steen vqor vrijdagavond t9.oo-uui. i
ll "lt:"ul:_i!pd 1oà op àateraafno.s"r, àp i"rrÀ uij i"r""Ë-"à"'àË-i""6.d59qmis_
61e lrer! ob151+r Voor avondwedst ri j den te]- 970154. , : ., , ,..,..
Zaterdag 2O-2-1 9BB. Vel.d S cheidsr. Sana.rÈonst Len6.

1

1

3
L
v
o

c1-
D

oet

laur'r'Zwart 
^M 

R.nos-gr- 1j,4r'
en6 

^ 
2 Hen8elol-aan LJ.whyte-541- .. 13,15

redenburch 81 V1 B.Koopman-26?- 11,15'
14. o
8.4s
1.1o_

2 ofJ H.Cardon- 16J- .

erve6 P.v. d.Voet- 5í]
7 Dq 4

0 uur
uur *..

,.uur

sDfienkonst haL

Oranj epleinhal tE 3Q uur. , ..;-

lur
qur
uu..r

6a.D1ar ronst Len6 , .

.19.15 -ttttr.

I
2
orn
2.,

aalv

Lén6 C 1 trVouds
yÍramot 67 c1 v

ranje?l-ein B1 V

bP)
19.00 riur'Lens I 1 corub. Rr,,V.,i i\
maart§.ag.. 22-2-1 988

.2O.OO uur Len6 ir Z' -MSV^1 P.Mul-der

1

zonderheden
. - opstel
- spel-er
- Zie ko

I

Schatluwp

lingen' a1
s van Len
py schadu

roGrSrrxna

s bekentt tenzij d.e tiainéis and.ers verneld.en.
s B 2 èn C 2 zíe kopy trainjlgen.
wprogranna junioren.
junioren.

hele afkeuring va,' het korpetitieproGrau:la wirr-en rui j toch actlef be-rnet a-l-le spelers van .ir 1 t/n CZ. Bel s r morgenE even naar Lens toe enluanneer en waar je noet spelen. Het tel-.nr. ts 661}14,
-7-

Bij
zíB
je w

*q"
z3- 1n
à"t

i

))o 'l +. ,u uur L
-tot
342

14. OO u'.lr' BMT'
12. OO

lt
uur

Ittz
,l

+o'1

561
i

Maanda 2"-2-1988



scJnorÈonst LeD6

14.1o
15.00
12. OO

14.O0
13.OO
11.45

uur H.B.S. .,^^ 1

uur:Quintus ,1, 1

uur Wippolder B 1

uur.llJippolder B 2
uur Quintu6 c1
uur],ensC2onder

. l, ens ..^ 1

ï'r,èàÉ','^ z
l,ens B 1

LENE B 2
tqns. C 1

lin11 voetbaL-1e

veïó .ot-i<unsts;;"1 --

veId.- o{ -verhartl
. .Dd1fr _. ;

. DéIft'
veld of verhard
n o. L. v.Gerard

ZoaLe.je'zLe! gaat]hLt voor rï f, f. e en C 1. altijd doór.
Íree. 16 lïippol:d.er. afgekeurd dójr trainen B 1 en B 2 om 11

r\'r.r' ....

íeas B 2 eu i,ens C 2 opgàlet:

.li í. Iiëeft goed overwinterd..

Neen g)rnlsportschoenen
.OO.,uur. oI: het, str.and.

À.fgetoppn . vri jdagavond 1p.JO uur. De trainers .hrflo v. Blitt ersw:i jk . en .patrick
Sijl-sna 6tonden. op Lens klaar .on net de traini:rg te be6i-nnén. Helaae pIe.ghje

Vraar waren: Dennis Bal-6obind, Renco DuJmhouwer, NaiJr Jagesarr'Brian ï,inger, .i
Maurice.Noort, Edwin SlLerendrecht, Remco lïyraleman, Farley ,l,J.1atl_i.n, - Bhàttoe'.:
Rislt-it Hoesein el Fouritrui, Dennis de Kok, Rachid Meziani en Dave sl-iercndrècht ??
Vrijdagavond wíLl-en Patricli en ,lrno. het no6 èèn keer probereri-,. Is.de aíimo íno6
zo slecht dlan sfoppen we er nee. .:: -,.. .' :. '.!i
De resultaten van afgel-open znterdag l-aten.zien d.at ju3-Iic best wat trcinilg
kunnen gebruíken. Bij, slecht vreer nag je.patrick Bijlsma belLen t'e!. 64-;15.21of de traiuih6. doorgaat. Qok de overige spel-ere van B 2 eri'C 2 die in 6e :'
oelektis zitten zijn"van harte wel-kon. Vóàral- pa6ca1 de Lan8,ei Edwin Lau 'enll
Martijn'Mallieu die zo 6oed al-s nöö1t,bij de selektie tra-inirg aanwezi6 zijn'
verwachten wij zeker ook. De tra_iníng be6int om ,l9.f0 uur. 

^antveiig 
ou 19;15 uur;

T

In PijnackËr rcóest ,1 1 airntretleir tefeii l).S.V.P- det i.n de cidclennoot ..pIaatshad genomen. De eerste helft was ronduit'een verraseing voor de troulve aanhang tdie de vinnige kou bijna ver6at. Goed spel over de vl_eugels i een eiiorne,.-gr.e=-'
tigheid in de duels en fraaj.e Boa].s.
Het werd aI iia 5.ninuten O-1 door een.opletteid.e Rob 11a61su , die rlàarmee vóorhet nodiqe zeJ-fvertrouwen zorgde. Eveí later was hdt aI o-2 -toen" Etlward zi j t1 .

br'oer Marco db diepte_iË zond. die ruét een l.ob scoord.e (O-2).
Eeí rnoment van aarzel-ing in ,de verdedi81n8. feverde na. 2O ainuten eo:r te6endoel-
punt op, maar tens 1iet zich niet vórontrusten ('l-2).
iltgtco, d,ie aan8af hoe attent jl. 1 deze iredstri jd.iva6, 6tra!! e . ge.tièuzel in de
D. S. V. P'.'-ïerdedi6in6 af en maAlte er in de JOe ninuut dus 1i.J van...
Vlak vóór rÍst kon een EoLo van Faysal alleen maar d.oor een overtred.in I wordèn
afgeetopt. De strafschop werd verzj.lverd. door'Marco dj.e daarmee zíjn hattrick
bewerkst è11i6de . "
Over d.e twèede'heIft kunnen vre kort zijn. Het spel_ was besl_ist ninder en'de
harde wind. "Ieek no5 kouder' geli'orden. Een volkomeD. onnod.ige handoba],, vnn,..Míche1,
die ovèii6enè goed e1: eeld.e , deed de bal- in de 1Je minuut ook blj ons :op de
stip belanden.(e-4) He1aas brak er daarna toch no6 ceir kor:te perioil.ó- vanonrust en d.eslcifianisatie in de achterhoed.e aan. Jeroen sIeepte zr n p1oe6 er" .indie faèe'doorheen"
Het was een wíjs besluit van Leo om FaysaL door Ricardo te veríaí[èís, anders-,
had de scheidsrechter nj-sschign voor teLeurste11ilg 6ezor5d. .l , ,j,.. .,.,.,j_
ue! fe bijèdirkousten, 'het overleg in de leLding eà'-hàt etËntje 1-ijkt veel be-reiLt. Het spel- van vooral dc eerste hel-ft toont de ]rwcl-it eíi van'.aiÍ .tèam. .i .:
Leuk is verder dat Patrick v"d.zwan 4u de vaste grensr.echter is..No6 tvree naan-
den hard werken en vreini6 conrnentaai. op elkaar en er zit een feestje in.

ö

John v. d.Lubbe.
','É' "'r I

1r.1O- riy ''"
14. oo uur ...
10.45 uur "'12.45 riur '; i
11.45'uur. .
1.1. JO uur



vled6trijdpro grarruna D-E-F- junioren.
KontaktpelEoon:. !aul- v.d.Steen t eI.

li"' '
9?0154 (a, e. e.,.pZ'1e74.peter rerreyir)

,!i

hfbellen. voor . de vredstrijden bij ?auL v.d.Steen ro
uiterèle nood nog op zaierda5morgen op Lens bij ic
b61111.,Yoor avo ndrve dslri j den te1.. 9?0154.t"

io.Uo ",ii iens D1
19'15 uur Lens D 2
9.í5 uur Lens D J

10.J0 uur tqns D 4
9. OO , uur-.f,yra .E ?

1'l.OO uur BMT É 1

12..00 uur I e+s E ,

VeLd
Dtïo D 1 v1
l,oosduinen D I V1
Del-ft D 4 v5 ot Z'.
Velo o 4 vZ ...
Len§E 1 de lJier
trens E2 Hen6elofaanD§oE6 vz
zaalvoetbaltoernooi Oran jeDïéin

llll '::. tl
.ll |l

tt tt

or vrÍjdagavond 19.00 uur. ïB
mand van de Jeugdkonuisóie.tbl.

sa-aanhomst Lens '
'10"O0 uur
8.45
8.4:"

10;00
B.oo

10 "1O
11 ,3O -
8"15
8,15

10 o15
10"15

sanankomst Lens

Zaterdag,20-2-1 988.
57?
B:8
8?,
VIr
294
922
972

uur
uur
uur
ullx
uur
11ur
uur
uuI
uur.'
uur

uur LenE F I
uur J-en6. J' 2
uur lens I J
uur leirs E 4

zondai z1-z:1gll
9.00_.IyT Lens D ,

'11. 15,.uux . Lens. D2comb
I

I
I

( zaalvoetbal zie' kopv)'
zaalvo etbalt oe rnóeÍ 'r, Oranje

o

",. 
"g... 1,.'t.
11,

00
oo
\5
15

'i:.

plein . 8.15 yuri .
10.'15 uur "

..Bi zonderheden

ólutlettiog"rr .àIs beËend'
spe]èrs vdii'32'run jlt zíe
zle Icopy schadulvprogranra

tenzij 
" 
de train

kopy trailinge
a.. . :

!r8d.,. , ,

ers anders vermelden.
n.

s cha4urry ro Brarnlxa D en E je:]
Blj algehele afkeurin
pddcen neerZitten.í, ]IIe
8. t5 uur niogen jullie

69. van het konpetitieprograruaa Gaan .we natuurJ_ijk niet bij
hebben dan een alternatief progralllta voor julLie.'.Vriliaf
Lens beLlen te, 66f14. Wij v'erteJ-ten je dol rvelË pro-

de

grarma ire 'speJ-eh. .
,j

12.00 -lir;'.ouintue nr'i t.oo fur: ejirinius c
12.0O.irur iI.B.S., D."1

S ara.nkomst Lens

;
1

4.
1

Len6
Lens-
L en§

Di
D2
D3
D4
D2

veld. of verhard . r :

veld of verharh: --

-r)aa]., en Bergselaan
Daal cn Ber6seiaan'

í1.OO uur
10.ool uur- .,
1'1.o0 uur
11.OO. uur
' 9"'15 uur-

12.00 uur II. B. S.
10. OO uur .Quintuo

zaorvo àttrrt ouriróoi voor Lens D 2op 21-2-1988..

l)
E.

L en6
Lens

en)
De laatste zwalurvent oerTgoien. EIk toelnooitje duurt zorn Z+ uur.voorD]7;-i: ,nt ïin "T?Uó Taar er. etaar kóffie kLaari a" oisiuiii"eéo. zí5n,
lens D J;'aLs bekend. met Johan v. Eijk en pascal Sinon; '

Lens D '2 j ' §id.ney-"Merencl-a,
Denni6 -Za.nd st.ra,

L enaVrij ond "trainin

l4artijn Jansenr
Pdtrick Sinke.ir;

.1 I

dajav

Jeroén v. d.SelE), 1.1""" noytqf;io;'
'.:

I ".

{_:.rï{ :1 Martinr,jullie traincrs, zoud.en het Leuk vínden on jultie iedere week'.op oe Erai,ni-n8 te zien. Kon op ouders dit raoet toch Írogelijh'àijn. ile traininSbè6Íht 'oin'17.oo uur. Kon flus_àm ongeveer 16.+: uur:""a;-;;;; tIË.'sri rvrijfel-
::It1g.y-::.:.egist. even .ro""y ràrioi (-àa.dà:rà) or ae i,oi-i,,À-ààoisoat.
::K, 

(1q. sle+PT,E van P 2 9" de F-sirerers van B jaar zijn van haite wel-kora.,e Era].nLng. 
-j_6 olc 1ö.15.uur afgelopen. Tot vrijdag. : ,

- 9,-



UIÍSL.}GEN .]EI]GD.

DSVP A 1

L,ens A 2 !

Quick StepE 81
C ele-rLtap B 1

IeÍr6 C 1
quick. c 4 ..

Lyra D '1

!en6 lJ z

- Lens À
-Hon6eIe
- Lens .U

- Lens B
- HltÍsii c
- Len6 C

- Len6 -i)

- Toneg:ido Ei ToneGido E
. Tone8j-do E

TonegÍdo tr'
ïonecr-o.o I'
Tone8ido F

3- .2-1 .

1 '1-6
2 - or12' ;"-.
- ^ ^ t:) 9-v
1.:':' 5-7 '

2'-' 3-6.:..
3 -*'4-o

...1.' i, !:.

,|

fÈdijkJ\1
2-4
+1
.7-)

: l+o
i7.1
t)^

2-1

.J I,ens
- Len6
- Len6
- LenË
- L e.ns

- Len6

qrintus D2
1

2
2.

1

2

:;
E
E
E
-È

I
F

'l
z
1

I
-DHCD2

Gelulclci8 gingen alle ',zedstrijd,en rveer eens rloor. Zelfs op LenÈ wi.,:r toch heel
vlat po6"ingen gedaan lyarerr o]tr veld 2 en J onbespeelbaar tè krijgeri; .. , l"
De i. selektie van de 6eníor'en had veld J echt omilep1oe6d. Dit velè't+as daa ook.
onbeepeelbàar en afgekeurd.. I ,: .' - ,'. .' .' . . 

- --: '
G-elukkig konden we aL op vrijdagavond in overlcg net de con6ul- aé- íedstr:Ljtlea ' 1.J
aIlenaaL naar veLd 2 verschuiveh. HeeL wat 6ebel naar ook de wedstrij dèn.. van de
zateràa6 s"enioren l<onden nu rloorgaan. VUà noien alat er nu eens, nagedacht, gaat
worden. Hangt het bord. terreinen afgekeuid er blijf clan van d.e vólden, af.-voor
de trainin6.
Gebruik d.d.afnaaEt vel(l 2 of ] o1: de vrijdagavond r:-ini.:maar. . o ok de jeugd en..de
lagere Àenioren .rviLlen zoveel mogelijk Epeien. l)e spelers die huh àutó voc;r' '
ons_ klubgebguw parkere{r verzoeken wij. om voortaar niet neeà over ïeLd 2 !e kere6zoals afgeropen donderdag gebeurd. i6. Dè epoien waren d.uidell,St të iitin.'
Nu over naar d.e resultaten.
I,euÉ À 13 heeft zo te zien goed overwinterd. Het versLag val John::v.iIliuil".,'óua.t. èieper iu op de wedstrijd. Nog zes rïedstrijdcn te spel_en net. daar.in -.

- noq de top-pers.uit tegen VUC-9} Schövenin8en. Vergeet ech.ter ook dg
antlere wedstrijden niet. Veel èucces. , - ..,. ;

Hg_41: had het 1an6 noeili jk tegen Honselers*i jk.' Zot n 1j ninuten voor tL jdl
schoot Ricard.o een corner ineens erin er] lt ,?"- Uqn toch ,wel".verdtend "_".j..- net 4-i. ..:... .,. ii

lpgj_f !, speelde- een on6elutrJd6é'ï"àpiÀia. .rwee tcéer 
'".ra. ""p _.rtoriprbrr6,, :. r uit -hanalen gegeven. quiet siep.s'speelde er! rrara.'.r.,dïii en, Éars.n , , ._speelden de wedstrijat hiet vit. Etlwin scheurdc zel_fs .zrn énkel_banden.' '-Met 1o speJ-ers verLoor B 1 met 3-2. Zat erda,g vretlenburchi 2 punten hoor1,

Len6 B 2: hecft er tcveel sperers bíj die denl<en zonder training te kunnen.

T,enE c :1: hpd.. een nalkte aan HrrsH. Er werd. bij v1a6en best reuk' gespeerd' wat -

. ,_, YPo+ kansen op).evcrden. Ze tÍerden 1an6 niet aIl-emaal_ benut. Maar Z-1 '
istochmooí.zaterd,a8eentopperbij1)enHoorn.§ucce!.

l,ens c 2: kwim 6ehaverd aan ile Àt""t. vèËr afschrijvin6cn en ccn 6r.echte , ...
trai-ningsopkonst de taatste vreken ,àren de ingrediËnten voor eenfi}e e nederlaa8. Koqop . 

jong-ens -b 
e zoètc. _4e, trqiiiiig ."p ,Àà-."iii a"g.vona.:(zie kopy) .

lens D 1: won. gelukkig wàer. r,lu ,."".rropË.r dot " juriie 'aii vast kil;; iro,rà"o. , 
".,, . ,frls'de .ej.ndsprint net zo 6oed vrae al-slde ètart zien we ,rog ,r""iEooie $red.strÍ jden.. Doe je best. . - ., .-'' .-a.. , :

LenB D 2: had een nakkie aan j-)HC. liziz Za:.eg,h. uÍt I) .4 deed J_euk age.;Hij
-ï 

'scooidc de eerste rreffer. :rlrc.weià ^Zt-i_z ";;;i";;;. Ëoea zö..
Lens D ,: verloor nipt net 2-1 van quiatus. rr werà tenminÀiË *à"r-.""r-àp rrut

veJ-d 6evoetbaltt. Het was een ler.l]ce pot. tlltlus tle kounentaren van r,.1 '" ':de-spèlere t: ,-.. . --'---:: -.'--- *-^---' '
Lelis D 4: i:::l_t:g:: St/l)HB optreden. Hel-aas had deze club zaalvoetbaJ.verpliÉh-

:.lgen over het hoofd.gezien. De rÍedstrijal kon cLsarom niét abórqaan. .

i:qlrÈ:r3q gezien aen 6e1uJ< vrant de neeste.spelers kond.en j:rnezót-wor_ -'' 4en in andere el_fta1len..lindre, Ti_mv.11o6sun, Michaei Scheep'e,Michei.'-
ittreLuergen^ en.,^.6Lan Turko.ru **"r, o1r. au uor.rriior"i tilài,JËit,ji;:-wezig. Gebcltt hebben ze.ook nièt...1)it hoort zo nict jöt6ens. .-.
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Ler6 E 1 t/n F 4:

JEUGDLEDEN EN JE GOlO(iiST.

6ingen naar Toneg-ido. lezo club maakte er toch wel een
ronneJ.tje van. On te be6iruren stond.en ze met 22 ninÍrs voortvlee tea:ls. Dit betekende erg veel vrisseLen waard,oor ?onule-lige ruedstrijden ontstonalen, Toen ons F J noest spe].en wa_
:o.n- ", bijna 6een F spel_er6 aeer dus s1:eelde on6 F , tegenE-klassers en enkele F 1 speLers. Ilieràoor moest E I te[en
Tonegido E 1 en rvas dus evenals F J ook kans1oos. Niet
lurI yo9= onze spelers. lens E 1 en E Z speelden trrel tegende juiste tea.ms en verpletterdcn Tonegido met 6_1 e; ià:ó;Een rorn'neLig verloop maar 6e1ukki6 spóeJ.den we weer een6buiten in het zonnetje en dat was hei best weI waard..

steeds vah-er- zien we jeugdsperers (A-ktasoers) op de gokJcast in de kantÍnespelen. !ïellicht zljn ze het vcrgeten ( het Ís oàri oI-rv"er een 1an5 ger-eden
Senonen en Bepubliccerd bestuit), naar het i6 uERBoDEN voor jeugdràdón om opde 6cildrast te spelen.
Voor ljeuBdl-eden staan er 2 andere hastcn ( f]i1:pcr cn vidco). trïe verrvachtendat zlj zj.ch hicraan zuIlen_ houd,en. Ue SeugatómrUssie en fropeii;tr ook d.e kan_tinenensen zulLen hier nauwLettender oir"toËzien.

''.

n,'Í
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I



i.'t

i.1

.I';

'i'r\

:
I

I

J:

." - .1:"

I

Hoe BEDoÉLT tJ A66Í?.E 55i ep, aa uvALLEÀ.,D voEr-ÈAL ??

i'::-

i:

..,i-

:'l.,ili,'j..tr,l'..-. . . 1', r.. '"

--i--^'

,'..,.

.;..--

-\.:

:.' ':;:i;;ii ' '11'-
^"r;i''

Pu1ori//o.> "'t'";';t:t:i1i:ii",'l'



.\.i .11 ., DE LENSREWE
, hEEKBLÀD VI.'\,}I lDE VOETBAIVERENIGING LENS (LÈ!IÍG EN SNEL)

' ."61ste jaargang nru rer'27, 25,februari 1908.

oooooooooooocooooooo
o '' 

^. OFFICIEEL()'o

Adreswijziqlng -,

2368, F.P. '.de'zwart, IIS | :Vasariruj-mte 60, 27ZB Np zoetermeer.
Boete .

Registratlekosten 1e boeking f 25,- : T.Dikstra
Registratiekosten 2e bgeking ,f 25,-.: E;perxeyn, p. Bijlsma.
Betaling vóór 7 maart a.s. door ovefinaking op giro 336711 df bankrekenins L2gg2422g
Ra-bobank Den Haaq t.n,v. v.v. LEIIS te r\lonster onder vermelding van ',Boete'..

llet Bestuur . ' -r '' - '

BBBB9BBBBBBBBBBBBBBB
REI

; BÀRCgSTELLING ;
EBEBBBBBBBBBBBBBBi]BB

ZateÍdaíIrorgen
Zaterdagmiddag
Sluiten '"t '

Zondaqrmorgen
zonàagmiai{àg"

9l.lit--"t -. 1.

l"-"i

: HerÍlan
: Jos ko-uwenhoven, cor Peeters .+ aanvulling
: Ànnie en ceraxd.

: Tlnus en Cor
: laura, Aad, Heinz,' À-nnie en Gerard.
.4rrJa.. t

ONDERDAK GEBRÀÀGD I,ÍET PASEN VOOR TSJECHTSCIIE JEUGDSPELERS

rn het Paasweekelnde (2/3/4 acríL a.s.) organl.seert de Lens-j eugdkommissie vooÈ- Al qn Bll .1,

een gecoDbineerd internationaal Jeugdtoernooi. Toernoolsecretaris Fred Grens is daar aI
een aantaljweken druk nee doende. .ook alit jaar komt Inter petrzalka riit sràtislava wèei.
vorig jaar dealen de B-klassers aan ons toernooi mee; cit jaar konen de À-klassers van-.
die club op bezoek. De Tsjechen zullen ook dlt maal $reer onze gast zijn, dat betekent atat ._wij 16 jongens en 6 begelciders bij (jeugC) Ieden van Lens dienen onder ie bréngen. wij
hopen daarvooï ook een beroep op seniorleden te kunnen aloen. celukkig hebben aI een aan-
tal. gèstouderg. §ie vorig jaaï Tjechische jongens op bezoek hadden, toegezegd ook alit Jaar
weer hun huis open te zullen ste1len. we hebben echter nog lang nlèt voor alle speiers en
begeleiders onderdak geregeltl. Daarom vragen wij (tle ouders van, onze) seniorleden óf zij
een -olaatsje aan tafeL en een slaapplaatsje voar 1.of 2 spelers hebben (ze nemen zelf .* ,slaapzak en luchtbed nce) tijdens het Daaseeekeinde (van vrijdagmiddag tot 

r 
dinsdagrmols:ll .

U zou" d-ie- Tsjechische jeuqdspele:s en cns als Jeugalkonmissle daar een enorrir. pleàier meè:'
doen- PaUI van Cè:: Stecr. (970154) en Gerard van :leijsen (5532441 nemen ur^, aanmelding ,..graaE in oar-vangst.

r,rns Ln:de'wièserëíce successcri. r. :, - .
Een weekend LE\S-voetbal laat zj-ch eigenlijk best vergelijken n0et de Olt hplsch-e nacbtrust-.
verslinder van het oVeiÈlik. Gro'Le hcogten en diepe dalen keriroerken naEelijk ook de pre-
statieq "van de.divel-sè LE}.rsceams. Het tregon zaterdag pïlma. FIet LENS-DubIiek gèíoot ían
een b-ij vlagert goed s.?elenC À1 tenrijl drie velden veïdero-n zaterdag 1 bezig was om bOnn
dik verdlentl een punt .ff t'e sr)ocïren (Z-2) . AL won overigens knap met 5-1 van Blauvr_zwart ..,

door -4'doeLDunten van i{aïco lindlich- qn één,van Faisal. Een prima generale voor de absolu-
te rtopper .yan. aanstaande zaterdag tegen Scheveningen (14.30 uur H;utrusti - ,., l
zondaà.5.zi-t ini,dezeifcle politie als zondag 1, Iiet tea$ van aanvoerder.rlim Kouwentroven -r..
heeft kam.DioensasDiraties en liep waarschijnlijk al met ale eredstrÍjd van,zondag aanstaqn:
de teqen "medet(oploper. 

r4IK in het.hoofd waardoor het ongenadig dloor Dwo onderuit werd gej.
haald (1:-4)..'. Het..tqeede ,deecl het gewoop (aIs altijd) goeal. Kelharal werkend. en vechtend
voor iedere bal. we-rd nu qNITÀs ^het slachtoffer door d.oelDunten van Hans Kooyenga en, WyLie -I,IaIs. En dani.de hoofdBacht..'Na de oefenwedstri Jden was er een. groot optimisÍne binnen de
LElls-gclederen. Goed en agressief spel kenmeïkten deze wédstrliden waardoor de verwachting.
ontstond dat LINS.klaar was voor de tweeale helft van de kompetitie.

-1-



In de vredstrijat teqen olÍveo bleek echter niets van dit altes' De eèrste heifÈ weíd afge-
sloten met een o-1 achterstand.(strafschop 43e minuut).. Tot dat momgnt had LENS niets te
zeqqen. Zonder een greintJe fantasie,en wàt veel erger is, 

_ 
zondèr zelfveÍtroriwen vondl

LENS in oliveo een tegensiander die r.rellst{aar kwalitatief íinder was; maar door haar fe1-
heial LENS het voetballen nagenoeg onmogeliJk naakte. In de tvreede helfÈ Ieek het er evFn

op alat het ale goede kant op-gíng, aen ieller LENS drukte Oliveo in de veÍdecliging en le-
dereen verwachtte .le geliji«.ake;. Rond de 20e mlnuut sloeg het noodlot töe. Uit een:: ''

afgeslagen Í,ENs-aanval countercle de Pijnackerse Ploeg snel en doeltreffend' ?:ze !ik. IÏaT
LENS niet te boven. AIs vertloofd d$raalilen sormige spelers over het veld en oliveo maakte

hler dankbaar gebruik van door in tien mlnuten nog tflee keer slm-r1el te scoren. Vijf Ti_-.-"r.,'
nuten voor tijd Eocht Marco van Delclen d,e spreekwóordelijke eer nog realden (etnduitstdg i .

4- 1) .
I,Ie mogen van een behoorlljke donper spreken. De wedstrijd teqen VEI,o aanstaande zondag

krilgi- ,r, r,rel een hele spóciale Ëetekènts. ÀIs dr zondaq niet gewónnen woral! mo,gen *:i.' '
er íInuit gaan alat lens iansloos is,voor het ka.m.pioenschap. alleen blJ riolle ninst (dè '' '

afstand wgldt dan verkleind. tot twee punten) mag LENS nog hoop koesteren'

Uitslagen derde klasse R. ' 1 ': ''''".

3-1
1-0
2-C

3-0
Bj1
4-r

VELO
Wippolder
vros

- GDS

- DWO

- scheveningen

DeIfia
RKDEO
oliveo

- Postduiven
- E.v.Holland
- LEI'IS

I'NICORN I'NICOP}T UNICOIN UNICORN UNICOR}I I'NICORN UNICORN

Peter v.d. rubbe, Tc-Junior zullón wè maar'ze;gen, gaf de puqten voor de voetballer van

het Far trofee waarvoor uiteraard onze dank.

I'NICQRN UNICORN UÀITCORN UNICORN I'NICORN UN]COFN UNICORN

- Het geuti* vàii rLfenmJcrriàes is funest voor dè díeéste Lensleden'
- op vÀizoek laten wlj -het-uitiekenèn van het ïhdactionele resultaat

u over.
- get ias'dit'weekend 0 uiÈ 2, 0-voor en 3 tegen.
- voor de'iaenèèn-aie ïlllen oefenen, 0-1 en 0-2i

bEMOj edernlenee.

scheveningen 3 - LENS:4 L-D.'

elan ook niet meer aan

- Lens - velo, de wedstrijd van de waarhèld.
- xàmt aLi-en de spelerd van ons eerste elita"I steunen, zij kunnen dit a's.r zondag om '14.0C

t

ect moest Io-
oD de gèstel-

, i.7

honderd meter..-

riur harcl gebruiken.
- Pechvogel van^dè week is Jeroen DgDarÍË:'

- Àfgelopen'vrij alag brak de vaste sluitposC van À1 zijn sleutelbeen'
- Í^-^-- è+àrL,|-ó | ,.

- ;;"ï;: ;:;"toà"àt.*.t" vorise rl'eek van Leo van sijn het "Lenteloop" trai
p"r, birrn"nt.àn uepaalde tijd Éerd àèI een èr| rigoreuze oplossing gekozen

de limiet te halen.
- De groep koos om niet bij de Hengelolaan rechtsaf te gaan, Íilaar een -pàar

daarvoor massaal door de sloot te l'raden.

- ;il!f,l; ,".L-""ri.r-"u de tu==.r,stanal puhliceren van de Í,ENs-kraver3asdrive. ' '

-DePcdraaitophetoqenbItknogopvo11ejtoe'.,,.,
- Hét kra1rtie werd vorige *..:. g.ii1i dobr 'Éia BiJIsma waarvoor uiteraard onze dank'- - '''"

' :..;.r,

of ''ii 'even haar tret vlèrde 'wllde komen, omdàt' cle heren me-L -Drecies 11 nan 'stbndeÍr' ' Dat :

,".= fr"t teiàf"""tju om iO uur zondagochtend. Later 'dacht 1k bij.me zei-f; er ztjn zoveel'

"iii.ii"litai.i 
aIIèÉn moeten ^zien te re.dden !: !4aar goedr'ik ging er heen, vrant bÍj scheve':

;il;;;-i; .;-.iiija noq wer wat te belevtn; 'binnen àe 1iJnen dan, want er bulten zijn hét
I""Ën";à;;"""à"l"i.ur'ui: het voetbarreh 'séÍijnën ' ze nergens aan te denken, dan aan dle ''

i.i,'"."'; àé ,.=i }ien ze niets. tíaar IENS iias nlet anders maar.a11es te veel indivldueel 
"Ben;elfiàt /önder. ruggègraat, Hen zag"geen opbouwen6 spel én daàriloor kri1gt men'blessures'

en Íritàtles en atte-étiende vàn dien, Men'had atle. kans gehad oP een beter ïesultaat "'

"is-;""ïaài "rr.r, óbtrat, want dan was schevéningèà gewoon op te rolren, naar Ben Iiet '''
ztch lntinideren van Dik houi zÀagt men. Planken, Orn'iedere sDeler afzonderliJk té gaan "'
U"fi,"ftt"t heeft geen enkele zln, ;ant ze 

:";,_U." 
allexnaa1 in de Ínalalse' nisschÍen ls tle



gemi.ddelde leeftÍjd we1 rreventjes" te hoog.

ssssssssssssssssssssssssssssssssss __-__-_ _ s
^ SENIOREN ZONDAGss
sssssssssssssssssssssssssssssssss

Uitslaqen Zollq ag 21 tebxtati 1988.

F

Oliveo 1

I,ENS 2
LENS 3
Schevenlngen 3

LENS 5
Voorburg 5

LENS 7

Den Hoorn 7

- LENS 1

- UnÍtas 2

- Scheveplngen 2

-, LENS 4
'''. o,.tt.o. 7

- LEí.IS 6
- Esdo 2

- LE}IS B

4-1 '
2-A
2-2
-t.-'-,

r-1
3-3
5-5
3-2

Proqranra Vrildaq 26 februari 1988.

19.3C uur LENS I - Ieren
....,',.,.!' .

' PÍogranma 'Zondlag 28 februafi 1998.

14.00 uur'LENS'1" ''':'"r'-r' r: - vero 1

10.30 uur a.x:a.v.iil'-2 71' l -'IEN5 2

13.00 uur wilhelnus 3 - LENS 3

12.00 uur Postduiven 2 - LENS 4
11.00 uur LENS 5 - t{ik 3

10.00 uur R.K.A,V.V. 7 - LENS 6
13.0Q uur LENS 7 - Sep 2

12.0ö uur Postalia 2 - LENS I
Terreinen.

'v1 ,' 1029,
1095 ,;

2008
2053
2t40
2l09y
2129
2749 '',

v1

' '"' '\': 
't '"

t,. Kouvrenhoven 
.

G.'ttui jvestein
H. RitrInelzwaan
E.TrornmeIen

R.L,I. Flintdiman
I4 .,L. Eereur'
11 .F.iI. Pet
.R, v
P.G
J.H
H.r.
J.P

.Beek .1,.. r,

.l^1. v.cl. Linilen

. r'L-amb 
"

.verheijen

. I^taalberg

teL. 277215
tel.865595
teI.979018
rue]-. 243424

v2/s

I{euvelweg, Leldschendam
tr{estvlietvreg, Leidschendam
I,ladesteinweg, Loosduinen
Groendaal 11 (Euurtweg) , I,lassenaaï

R, K. A. V. V,
I.rilheImus
Postduiven
Postalia
Opstellingen,
LENS 5 a1s bekénd,
LENS 6 a1s bekénd,
LENS 7 als bekèàd,
LENS B als bekend,

afschrijven
afschrijven
afschrijven
afschrijven

Prografima zond ag 6 maart 1988.

bij
bij
bij
bij

tel.
tel.
tel.
teL

9t247 4
01891-17943
0L7 42-7134
867934

Westerpark, zoetermeer teI. 079-517899

14. 00
11.00
13.00
13.0C
14. 00
13.00
10.0c
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uur

G.D.S. 1

LENS 2

LENS 3

LENS 4
Vredenburch 8
LENS,5
B.E.C_., j -'r-'
LEIIS 3

- LENS 1

- srilhelmus 2

- R.K.^.V.V. 4
- Spoor!.Ii jk 2

- LENS 6.
- Gona -4
- LEi\lS 7 I

- Tonegido 7

SchadulrprograÍma i

uur D.uI.O. 3

,urir, D.t^7.O.- 4. , i'r-:
uur WgsterkvrarLíet -2

uur westerkwaïtier 4
uur'$resterkvlartier 5

12 .00
12:o0
11.00
12.O0
14,00

- LENS 3

- LENS 4
- LENS 8
- LENS 5
- LENS 6

I,tachiel vrljenhoeklaan' tèL, 244690

Topscoordérs seizoen 198711948.

27 d.oelpunten F.DisseldolD " '
24 doelpunten M. v.Delden
19 iloelpunten c. Spoelstra

.1, í: '

17 doelpunÉen H. dertens
16'doetpunten A.Kuyners

LENS .5

LENS 1

LENS 5

-3-

LENS 5
TENS 8

-, I -
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Uitslagen afgelopen week '
c.v.v. 1

B.T.C. 2

I,ENS A1

- LENS 1

- LENS 5

- Rava A1

a-9
B-2
3-4 (beker À-jeugdl)

:tl

. - 
"rt''i,"

I

Proqramo a 26-2-1998 t/m 11-3-1988.

VÍlJttaq 26-2-79A8.

19.45 uur LENS 3

20.30 uur v.v,P. 2

22.00 uur r.ENs"3
19 ,45 uur LENS.5

- F.V.Snoekie 6

- LENS 2

- Àdo 2 :": -
- Laakkwartler 4,'

' ,Í
Itoutrust, veld 1, klassenr. 953.
Houtrust,..veld 1, kLassenr., 954.

Dlnsclag 1-3-1988.

22.20 uur LENS 1 - Àdo 1 Duinlaan, klassenr. 933.

Vrijdaq 4-3-1988.

19.00 uur LENS 6 - cromvllet 5
.:

Houtrust, veld 1, scheldsr:R.Keusr klassenÍ. 9

Coach: J.Ean.
Houtïust, velal 1,
Houtrust, veld 3,
klassenr. 974 . '.

schetdlsr:J.KuyPeÉs, klas§€nr' 963.
scheldsr 3w.v.Mersbergen,

.: i'i

I t-. t

zzzzzzzzzzzzz.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

i t u"rV" de +orten vqn de Z.rí- Iadder I
zzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitslagen Zaterd 20 februarl 1988.

Dorr
KMD 3

Eonselersdlijk 6
P.G.S. 5

- LENS

- LENS 2'
- LEN§ 3

- I,ENS 4
\

27 februari

,,j

I OOO

l-Z
1-0
1-0
4-L

Proqïamna zaterda

14.30 uur LENS

12.00 uur IENS 2

10.30 uur LENS 3

12 ,30 uur r,ENs 4

- Duinoord
-.'s-Grav.' S.V.j 

' s-Grav.. S ..v .

- .Amar Deep 4

Scheldsr.LeÍden (1)
5 J.Vemeer (1i '

7 Asplrant scheldsr.
N.N. (3) .: .

I,ENS 3

LENS 4
13 .00 uur
11 .00 uur

(3)

9.3C uur
11 ,30 uur

000,/003
oo9lc42
ot7 / rzs
o23 / t6O

Verzaneltijden: LENS
IENS 2

LENS 1 en 2 vrordt door de trainer bekend gemaakt'

SchaduwÍredstrl jd zaterdaq 27 februari 1988.

14. 30 uur Nat. Nederl.
12 .00 uur Nat. Nederl.

- LENS

- I,ENS 2

verzamelen 13.00 uur
verzamelen 10.4 5 uur

AIs de competitie of schadur,rHedstri jd nlet doorgaan is er om 12.00 uur een tralningspro- '

graJnma. Afmelden voor wedstrijcl of irainÍng vrijdagavond voor 19'00 uur-bÍJ P 'l4eefout
,,eL, 25427g.of bij ,l.Ham. tel. 679697, Infornatie óver afkeuringen van de afdeling ts-già

venhagevandeK.}tr.v.E.iederezaterdagmorgenvanafg.o0uur.Àutómatischebeantr.,oorder
tel. 2957C1..' I .- r'

M. spa, "B.v. d. Berg,,Í. (ouwenhoven, E.Merghart, F'Mulder'
.Àx,-L.'Sinke, F'Klaassen, !!'OsDan, R.Sanders, P'v'd'' i :ops teUinq.LENS 3.:

Afbellen vrljdagavond voor 19.00 uur bij A'Spa tel' 291737 '

ops telling Í,ENS 4.: H. Kouwenhoven, C.LiExnan, L.Mantel, G. Kuiper,' D'ée Ru1ter, l4'Frls' .R'
telaan, J.v.d.Stee, R:Pilon, D.v'Essen, S'Ypl.nga'

^.Enze7 
T. SPa,.

,f.Roossloot' P

Heiden.

Afbellen vrljdagavond voor 19'00 gur bij'R'PiIon tel'

-4-

935BBB.

",.- . ,;, ] .

I
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Bij 'afkeurlng kunnen,LENs 3 en LENS 4 gaan .trainen. Verzamelen. 13.00. uur LENskantine.
Afmelalen biJ R,;.Pi1on.,..-Í : ,' i'.'';., .' f ',^ ''
Proqramma zaterdag 5 naart 1988.

ooo/oo2
oo9/o42
ot7 / r24
023/ t6O

14.00 uur-v.v.'Marine
14.30 uur serÍlD,AIt. 5

12.00 uur v.v. !{arine 2
12.30 uur Nootdorp 5

Algemèen kontaktpersoon

JJJ.'.IJJJJJ,IJJ JJJJJJJJJJJJJJ;IJJ
JJ

VÀN EET. JEUGDFRO},IT -J "-' '---- J
JJJiIJJJ.I.'JIJJJJJJJJJJJJJJJiIJJJJ

.t

.- LENS

- LENS 2
.- I,ENS 3

- LENS 4

R.v.d. Water
Írl . Houtman
N.I.I.
N. N.

_,.j

. .i:

Paut v,d. steen, ,chopinstraat ,1C3, 2551 Sv Den Haag.
TeI. 970154 l'b.g.q. 971674 Peter PerEelm) '

WeclstrijdDroàr anDa 
^--B-C- 

iunioren.
Kontaktpersoon: Paul v.al. Steen tet. 970154 (b.g.S. 971674 Peter 

"Perreyn)
Afbellen voor de wetlstrijden blj PauI v.dl. steen voor vrljdagavonil 19.00 uur. I;
nood nog ' di'zlterdagmor-geh op Lens bij iemand van de jeugclkommlssie tel. 66131.4.

avondwedstriiden te1. 970154.

uiterste
voor

zaterilag 27 -2-f9g0 veld scheidsr . samenkoEst ,Lens i'. ...

33
36
33
47
40
55

31
51
91
47
27
91

4.30 uur
4.30 uur
f'.fS u"ut
z:bo íur
ol:o'utrr
0.30 uur

Scheveningen A1

.Qui-c\ A1
sóheveningen 81 . -
Àrchlpel 81 . -
I,ENS Cl
SVH C1

LE}IS A1
LENS À2
LENS 81
I,ENS 82
HW Cl
LENS C2

HoutrustvJeg
Sav.Lohm.ln.
Iloutrustweg
Buurtweg I

v1
Erasmusweg

H.ItoltkanP-78-
T,v.cl. Hoevel-196-
rr .Eimxnernané-475-
A.wissink-à30-
,r.trathyseri-503- I'

??

13.C0 uur
13.30 dui '

10.00 uure
ío.a5'uu.'''
b;aÉrïur '
9 .30' irur i.

' l_,

Mqaldaq 29:?:19!9.
(vr) 18.30 uur Hàaq'§e C-ieuqd- LENS B/c coEbinatie IJzerwerf' ' :-:
Bi j zonderhed.en.

- opstelllngen als )rekentl tenzlj de- tralners anders vefmelqgl: --
- gaarne ouders met vervoer voor LenS 82.

-.1,,...

Schadtrlrprog ramma 'lunl,oren.

BiJ àIgehel"e afkeurlng van heÈ kompetitieProgt**, wilien wlJ toch actiàf ?:=tg "aIIe spelers. van À1 t/m C2.'BèI.'s rnorgens..eveí naar Í,ens t-oe en Je w-eet $'anneer-

ie moet sDelen.'Eet tel. is 661314. - : i . :'' I t '
J- ""-:. --: ---' ri..: ,;"' ':'..'

ijn Ínet
en waar

sa[enkomst LenS '

I

:.-1J
: J.:i

14. 3C uul. E.B.S: À1"
15.00, uur guintus A1 :r
12 .00 uur wiDpolder. 81
14.00' uur lwii?polder 82
13.00, uur- QuÍntijÈ C1.'

De Ziekenboeg.

].ENS
Í,ENS
IJENS

LENS
LENS

A1
A2
B1
B2
c1

r veld. of
.: velcl of
: Delftlr:
.rDelft;
. ''veltl of

kunstgras
vefhaïd

verhard

.r;,

11,45 uur., LENsrc2 onderl-ing voetballen', I ' " ' -11'30 'uur 'l

Zoals'jJ'ziet àJat iiet voor At, A2, c1 en c2 altijal door. ueeà gym,/spoi:tschóenen, nee.r'
tswioioIderaÉoekèurddlanÈràinenB1enB2,om11.00'.uuiop.heistrantl.---..-]-:].--,-.---___;:..--',,.11,,...|,..

Deze ziekenboeg ls goetl gevu]al bij Í,ens. Even een beëtje aandacht voor. d.e,z-e,'spe]:t":- , ",...:',..1 I

Jeroen.Dunànt, keeper van ons A1 , kwan .afgelopen. vrljatag na-de tlainÍng bij een ongqluk, .:
met,z,n hfoE0er 4o, slecht terecht dat zijn sleutelbeen bral<. Z'.n se-Lzoen is- naai de !1op'- 1.

Pen.. .,3 
- 
r" r

Hara1d.Sllulders;. speler van LenS À2,
mee hij nog.rrel ,even- zoet is.

heeft aI een tiJclJe. I4st van een enkelÈlesr ur-e-' w"aar; .

Edwin v.Knljff mocht ook eer! keeitle rneeëoen 1n Lens B1.. Hij heeft beÈ gevreten:' lngescheurl
de enkelband-elr. en voorlopig 2 maan§en ui-t de roulatie. -' r.

Marco Tijsen van-82 hgeft last van z'n tenen. ook hij Ls weer ultgeschalelal.
. :, :" -. - 5 - t)

l;fa

' i, -(.

,:'



Ramses de HIt ëii Ronny'v.d.r Burg .van LënS, Cl, hebben .zo 'n beetje dezelfde; problemen. Groel-
proces in hun knie waardoor ze waarschijnlljk allebel dit seizoen niet,.Eeeï ln aktle.kun-
nen komen.
Frans Blokhuis ook van cl heeft ale ziekte van pfeiffer. ' ..-t,,'.-'1.': -. ,.:-.-:., i-. .- ,'-tt.:' . -
Farley Àlladin van cz.,heeft aI enige tijd l-ast van z'n enkel.. Toch hopen ive hem binnen-- ,,
koït weer te zien. -,r;, . .

Miki de Brulm van C2 heeft last van stuÈlleproblemen. ' ook hem zouden vrij graag snel weer' -
op onze velden willen zien. .. . :

Michael Barsten ls m.i.v. deze r,reek weer hersteld van studieprobl-emen. I"le hopen dat l4iki
hem snel voIgt. Í,re zitten door al deze blessures krap in onzÉ C-speleis.
Àls meest "verse'r speler in dit rijtje mogen we Jacco l,leststr"te *r.r, LeÈs Btr àoemen. Bij
een wilde aktie trlesseerde hÍj zich afgelopen zaterdag zo dat hij ,naar het ziekenhuis.
moest. De fotors wezen niets ernstigs aan. l^Iie vJeet speelt hiJ weei snel mee.
AIIe genoemde jongens iiensen r.rij veèI, sterkte toè,.Een periode ,zoncler voetbal .isi niet, .leuk. "
Probeer zo snel mogellJk r,reer aktief te vèettjallen. Blijf tuÈsentijds niet thuis zitten
kniezen maar volg je eutal zoveet nogelijk bij de vredstrijclen. -ql1eEaal van harte beter-
schap met de blessure of op school ..- -: -.-' -- . .. - -.:'- -..: ." : .

r

straiend ;i"ià"i pairi.ck 94 4rne ars;ro;e; 'v;ij 
aqs' L-o nàt vera. À.Ët i àr,s.r," 'r"r"à'' ,uuri--' I 'de training |ekomen.'zo hoort het oó* en nu voihouden hoor. De resurtateí één daa iater " '

waren er naar. ÀILe sneleïs van 82 en c2 verwachten v/e a.s. vrijóag,eei. n.n.|.nf,'19.30'irur.

TraÍning niet geselekteerden j eugd.

spelers qezàcht'.

verza:aeIen-19;1,5:uur, , '!.. .i:, . , Í' i -, I f-.i..r': '. .',: .'. ]!

- ),..: _ 
,': - !:

:.- .r. !
LENS c.2. zit o-P dit moment erg- kïa'n in'de spelers. Ze kuniren best vrat hulp 'qèbruiken. ' Kijk
eens goed qp 'school of ,bi"J Je in de buurt of.er jongens zijn die blj LenS witteir t<onèri .

spelen. . I,leem- 2e gerust màe naar de training àt laat ze even bellen naar paul v.d.' steèi.
teI. 970i54.'. -.----.:. .. ; 1' ;,. -.., :.r.. -l
Kontributles.
verschillende À-B-c-junioren zijn.onlangs benaderd .i.v.rn. een kontributie -"Ët.rJià.,a,
veel is er sindstllen niet betaaid. Binnen 2 vreken moet dÍt toch betaald ziin. Het kaà '
zaterdag konÈant op LenS. Vragen bel. g7}l54.
ONDERDÀK GEVRÀÀGD MET PÀSEN VOOR TSJECHIS CHE JEUGDSPELERS; l. '''i" i a

rn het Paasweekeinde (2/3/4 agtrLL a.s.) organlseeri de r,.ils-: à"gai.;riÀsi. rroort eí en'st
een gecombineerd internationaal jeugdtoeïnooi. Toernooisecretaris lred crons is.daar aI .'-'
een .aantal- hreken. druk rnee doende. !{elke. cluls er allemaal aan meedcen fezen jrifiig binnen-
kort ià d.e- LenSlrevue. In.elk,geval komt- Inter'Petrzalka uit Bratislava vreer. -Vorig jaai.
cletlen de a-klasdàis aan ons toernool mee, pit jaal komen'de À-klassers vah' aie' cfuÉ- 'óp '1"
bezoek' ook deze keer hebben wij de Tsjechen aangeboden onze gast të' zijn, dat: Ëèteie;t " ;.

dat rriJ 16i j-ciggens en 6 begeleiders bij (jeugd) leilen van Lens dienen onder te brengen,
Gelukklt hebben a1 een aantal gastoualers die vorig jaarTjechisèhe jongenà.op bèzoek.had.-.
den' toegezegd bok dit jaar weer tíun hufs open te zuUen bÈellen. als men.wil ,en dezelf-,
de jongeÏis'kooen mee naar ons land, dan kunnèn we er'.vooi zorgen dat clèzeuCe johgens bij
alezelfale"gastouders worden ondergebracht. tle: hèbben lechÈèÈ- nog lang niet voor alle spelers::
en begeleidèrs bnderdlak geregeld. Daaiom viageniÈij de oirders van Ànze jeirgdtedèn of ;zij :
een plaatèJei aàn tafel en een slaaoplaatsje voox 1 of 2 spelérs hebben ( ze ïeriéÍr zelf
_sraaeza]<",. 9rl ,lqchtbqil; Pee), qijdens. het paasÍ,reeBeinde . (van vrijdaqmiddag tot di.nsdagmorgen) . .

U zou dïe rdjdchische'Jeugdspelèrs, en ons a]s ,,rerigdkomrnissie daàr'eèn-enorm'plezier ,à"-
doen. Paul van den steen (971154) en cerard vari'nèiisen (5532,14) nemen u'w'aan:lelding
graag in ontvangst. ; .,..:.,j,

LENS À1 :,':--iBlauhi Zhrart.l '.- :rrr.ii ,:-r)-.. ,l .a , t,r-'r- ! _

De eerste lthuisweíl-etri j d van'41 na dè ïin€èrö to!2' werd Àèt belangstelling tegemoet gezièn.
A1 stond toéli: bové-naan en'. vèrledèn" r,réek Èàs,ei toèh ook weer v;itrstl bij:-osvp.'Hoe'zou Al .
thuis Dresteren? laat ik het maar qelijk zeggen. Ik heb een zeer aantrekkelijke wedstrijd
gezieí.' Gbèd;:'Biairw zwait htas minder'sterk, rnaar'ië:ilit niAt dè kracht van Ai. r,.lij. bèpaien 'het_spel, laaÍ .d9or wij at met voorsprong beginnen. t{as het voor de'vrinterSton zo; dai ae
spèIers wel' eèiis'tè enthousiast aan de wedstrijd hegonnen met te aanvallend spel en danals gevolg een achterstaÍrd,. nu wordt er'gèweikt variuit èèà-lesloten' veïdeidiài;g. Je .ziet .r.
dan dat de Àl veef in huis ireeft. Onder leiding vari Leo en.titouter- is het beJef gegroèld,',
dat indien eiroand een fout maakt of een mindere. dag heeft, de anderen dit moeten opvangen

. -6-



door haiiler'È.e wërken. l'tet zo'n instellirig zijn we haast rreL te versl-aan.
De vredlstrijdl l.rerd op regelnatige wiJze cloor A1 gewonnen. Via een ruststand van 3-1 wercl het
uiteinilelijk 5-1 \'oor LenS. Echt de tegenstanal had niet veel in te brenlen'
IkwiI.aIIeSpelerb.even,laten.Pas'seren'Jerrystondin.degoaIenkeeptegoed,wa9er
goed bij en leidde de vérdediging o9 de hem.bekënd r.iijze. ÀIs ladtste man speelde Edward

àen uit5linte|a'e party maar wat wil je aIs je naast je hebÈ loPen een i'tlchel, deZe keei :"'
fel en sportiéf, en een Gilbert die als aanvoerder heÈ juiste voorbeeld geeft. ÀIs voor-
stopper fungeert als geen betere Brlan, heel sterk met het hoofd. In de niddenlinie speetl
cle Faysal een Drachtlge pot (zo kan het ook Favsal) en ats bekroning voor zijn.spel scoor-'
ae hii-de 2e góal izeer beheerst). De harde werker hier is liollert. Jamler genoeg niet
veel geluk met zljn schoten, maar dit komt heus wel weer. De laatste man oP het mldden-
veld is Jacco. Hij is moellijk van de bal af te zetten en heeft een nooie pass. voor '..
speelclen Danny, fel en met inzet (eJat €en pegel tn zijn linkerDèéh). !4arco, dLe net 4 goals
weer op scherp stond en Rob, door zijn snelheid een schrik voor elke verdediglng. Leo

wisselde Mlchel in de 2e helft voor Taieb, alie ziek r.ras geÍ,reest en liet yaurice van de'Bl '-'

nog even meedoen voor Jacco. In dit verhaal mist u Jeroen, Onze keeper kreeg vrijdag een

ongeluk waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Jeroen we wensen Je een voorspoedig hersteL toe.
In het begln zieri we aIS toeschouwer, maar daarna toch weer als speler. .Te hoort erbij.
Jongens zaÈerclag tegen Scheveningen een goede partij en een instelling zoals tegen BIau
ZÍrart en we zijn ook dan winnaar, maar denk eraan ook in A2 lopen nog goede spelerb díe

(Helaas) Geen toern ool, in Nooïd-Frankri'ik voor A1.

Enlge tijd'gèIeden schreven wij dat vre A1 hadden aangemeld als kandialaaÈ om in RaLsÍnes .:
bij ,Valenciànnes (Noord-Frankrijk) mee te doen aan een internationaal j euqdtoernooi '
Hoewel die kandldatuur door de organlsatie is aanvaard, heeft de JeugdkoÍnrnissle na over-
leg Ínët Leo van RiJn echter alsnog besloten toch niet llee te doen. Gerard van Reijsen'ls --
er op i+eg naar.2ijn vaj<antie:adres eind januari gaan kijken en Praten en kwam tot de con-
clusie dat het toernooi voor een groot deel (2 van ale, 3 velden) op gravel gesPeelÉl zou

tJordeí. Bovendien was het complex zeer pover (geen kantlne, kleedgelegenheid in, een Verder-
op gelegen school). De Jeugdkàmmissie is nu oP zoek naar een alternatief '

LENS 82 OranjeD Iein: Beregoed,

wealstïij dorogranma D-E-E-i uniorën.

Kontaktpersoon: DauI v.d. steen teL. 970154j,.(b.g.g. 97167 4 Peter Perreyn)

Na een preek.en kaartcontrole door de scheidsrechter werd er af getraPt. Het zag er aI
gelijk goed uit voor ons. In tle 15 min. rras het aI raak van Noord maakte và.af ale llnker
Àuitàn plaats aI'1-0. Na de aftrap was het in de 17 min. Renco DuÍnhouwer diè voor 2:C''
zorgde, Of dat'aI niet genoeg Has in de eerste helft zorgcle Van Noord voor 3-0, de rusÈsÈaíd'
Na de thee in de 18 min. ttarko Thijssen aan de bal op 1 rneter voàr het goal hard tegen de

paal in de return tegen een tegenstander, janmer. In de 28 Ínin. een tegen doelpunÈ 3-1 . '

óat ene doelpunt tegen. wilden we niet, tlus gingen we er weer tegenaan ' in dle 30 roin. kreeg

Renco óulnhouweï het op zijir zenuwen en maakte een zeer mooi doelPunt. ltaar 5 min. Iater
kon"Oraàjepleln nog 1 àoelpunt riaken want ze kregen een penantie mee. tlaar onze keep€r
veïstond ziin wert r."r go"d en hield deze, dus de eindstand bleef 4-1. Jongens een beren

wealstrijal, En zonder dat iemand zijn nond heeft oPen gedaan. Dan had de toesPraak van.de

scheLdsrechter toch invloed? Het moet ook zonder toespraak kunnen of was het de traÍning .-

van Vrijdagavond? ,Jongens zaterdag weer zo'n htedstrljd I
De lelder '

Afbellen .,roo= d" weàstrijCen Ëii'taut v.d: steen voor vrijdagavontl 19.0D uur. In uiterste
nood nog op zaterdaqEorgen op Lens bij iemancl van de jeugdkornnissie teI. 661314. Voor " ''

avond$redsÈrij den tel. 97C154.

same[komst Í,enszal
577, 9,30 uur
838 9.00 uur
873 10.00 uur
(vr) 13 .0D uur
9Q7 10.00 uur
925 11.00 uur
973 12. 00 - uur
1004 10.00 . u

27-2-79A8"
:

Qrai.ck D1

Gràvenzande D3

Quick Steps D4
LENS D4
LENS El
IJENS E2
I,EI{S E3 ' ,.

aoÓ r't "

veld
t I LEt'ts- Dl sav.Lohm. Inj'LENSo2 Gem.sportpaïk
- LENS D3 Nijkerklaan
- VeIo D3 v2
- Laakkwartier E1 v?
Qulck SteDs E3 v2
- 'vitesse De1ft E4 V2

- LENS E1 Zuiderpark

-7 -

I
9
2

9
1

.30 .uur

.00 uur
,00 uur
.30' uur
.30 uur

10..30
11.30
9.15

uur
uur
uur

t



1054 11,00 uur LEllS. F2
7OB7 tz,OA uur LENS F3

- Quick Steps F2
- BSC 168. Fl

il Í,Elrs 1)

v2
,,v2

Samenkorist LeÍS
T-toJ6fr'it.'so *ir '

z 28-2-1989 (voorwed.stri

lvr) 72.45 uur LENS E2 -. velo. E2
(vr\ L2.45 uur LENS E3.' - velo E4

Bi.j zor4eÍheden.

I,ENS F1

E . Akar.
J. Duis
V.de Gr.oot .'
A.v.d. Heuvel
R.v. cl. Post
À.Sen
s . Ramhiet
A.Ramhiet 

,

v1
v1

Samenkomst Íens

12.15 uur
12 ,15 uur

.. opstellingen als bekenal tenzij de traiÍrers anders vermelden. 'LenS 91 i/n t4 zte kopy.
- gaarne. ouders neÈ vervoer voor LenS D2 en.D3, ., ., -; ' "' 

.; ,1.
Opstellingen LenS Fl , F2 en F3.

.. LENS F2 IENS F3

LENS F4 is voorlogig opq"i.rr";, dooïdat er 'enrete jong"r,= gestopt ziin.lllei inàang van à.s.
zaterd,ag zijn Cle. opstelliÍrgen als volgt:

A.Akk'abi
N.Akkabt
s. BuitenheÈ-
P. Karnpfraat
R. r.rarten
C. de s.ooy
o.ï. a. steèn
rJ . Cle .Jong
It;Eage -

-...=
i.,

.t\ -}lrom

M.DijkdÍaaf. " ;'
.J.Hop , -:
E.l4ol
è.. Oosterveer
;'*o1"1',"L9r'l - 'j-
D. de Haas
,L.v.Í{pggelu4 (tzt)

SchaduwprogramnaDenEjeugd.
Btj algeËele àtteuring van het komyretitieprogràuma gaan we.natuurlijk. niet bij de pakken
neerzltteí. We. hebben dan een alternatlef prograrina voor ju.lfie. vànaf 8.15 uul Dog€Íl ,

juitré'r,enS uètten tèr. 661314. lvij verterlen je dàri welk prograrmarwe spelen. ' 'i+ '.

' :' " salmenkomst Lens

12 .00
11.00
12.00
12.00
10.00
11.00

D1

D2
D3
D4
E2

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Quintus Dl - LENS
guintus D2 - I,ENS
H.B.S. D3 - LENS
H.B.S. D4 ' - I,ENS

Quintus El ' '' - LÉNS
LENS E1 en E3 trainen

veld of verhard
'ri vJrd of verhard '

. Daal en Bergóelaan
Daal ed Bergselaan

- 11.0C
. 10.00

11.00
t1.00
9.15

10. 45

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Training r.ENs E3.

rtfgelo$én viildagavond was het weer een fJ-op. David had afgebelcl "n 
nurto stond op LenS

met twee trainers; Dit is de laatste keer geweest, De vrijdagavondtralnlng ls veIvallen.
spèlers .raà. e3 ai. nog willen trainen zijn van harte vrelkom op de woensdagmiddag van ,

,14.30 t/m 15.45 uur, Verza.melen op Lehs om 14.15 uur.

Nieuwe sDelers gezocht.

Nu het nooie weer hopelijk blijft aanhouden wordt het weer tijcl voor de nieuwe leden'
In elke leeftijdsgroep kunnen rre no-o nieuvre leden gebruiken. Door bedankjes en door af-
voeríngen van onze kant Ls er weer ruimte gekomen vooï nieuwe-'Ieden. Kijk eens goed om

Je heen, op school of in de 'buurt. 
Neen ze gerust mee naar de training of laat ze even

bel1en naar Paul v.d. 'steen tel'i 9:1CL54. vergeet ze nLet te vertellen dat ze. een gratis
sporttenue krijgen. Doe je best. : ..: 

-

Kon';rLbuties. :

Í,ENS-JEUGDSPELERS STEUNEN LENS 1

JEUGDIGE , SUPPORTERS GEVRÀÀGD;

Er zijn nolalt.wai spelers met een kontributie -achterstand. Iedereén ls hier 'over benaderd. -

caarne,a;s. ,zaterdag betalen bij dle jeugdkoEmissie. I{eeft u vragen bel alan- PauI v.d. Steen
tet. 970154. op dit Donent noet 3/4 à..i, rinnen zljn oo giro 3làZff. tnv, perinin-gmeester LenS.

Lens 1', oí" ...èt" zondag seniorenteanr' stiat ondanks'de teleurstellende nealerlaag tegen
Oliveo no! steeds hoog in de 3e ktas KNVB. HeeI Éen§ hoöpt dat ze dit sel-zoen zullen pro- "

-B-
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moveren naar de 2e klas. Oui kunnen ze echter niet alleen. Ze hebben de steun nodig van
alle Lens-j eugalleden., Vre roepen jullie dus allemaal op elke zondag om 14.C0 uur zowel blJ
thuiswedstrijden a1s bij uitwedstrijdei LenS 1 àan te moedlgen.
!.IAAK SPANDOEKEN, I.,.lÀK HERRIE (toeters, bellen etè.) achter het vijandetljke doelr(maar
bltjf sportief in h,at je roept :), ZIIIG IIET IENSLIED, naar in elk qevaL KOlt XIJKEN.
S-Dreek met je vriendjes uit je elftal af om als etftal te gaan, dat l.s"nog leukgr.
ÀIs Je wilt weten tegen lrie en $ranneer LenS t speelt, kÍjk dan voorl,n de Lens-revue.
MET oNzE 180 JEUGDfEDEN en de rest van de lENs-aanhang schreeuwen we LenS Égmptöen.

Eén doucheknop ko§t 3 balled : Besef dat o_oecl.

negehàèig r.rorden doucheknoppen tn het 2e kI
verdríijnen dan. Een nieuwe doucheknop kost d
3 nieuwe ballen kopèn. Í,re willen ntet altijd
natuurllJk te gek, Vandaar dat.we jullle hle
De spullen van I,ens zljn ook Juliie spullen.
maÈig in dé scheidsrechterkamer gaan douche4
matig.." Douqhen Ín de scheidsrechterslauer is
genoeg in-de 4 kleetlkamers

Uitslagen jeugd.

eedgebouÍ, er afgredraàid. De veer én a. Xrrop
e vereniging i 2OC,-, daarvoor kun je ook
voor oppasser moeten s:relen, maar dit is

r lrillen waarschuwen, Doe dat niet.meer.i:" -'
Ook blijkt dat een aantal'jeuqdspèIérs regel-
. Bij qevolg sneuveld het douchegordijn regel-
voor jeugdsnelers verboden I !1 +g,1yi*te

.-,{
TENS ÀI
BMT À1
LENS B1
LEI{S 82
Den Hoorn C1
LENS C2
I,ENS D1

Blauw Z|art A1
LENS À2
Vredenburch 81
oranjeplein 81
ÍJENS Cl
Dynamo '67 Cl
DWO Dl

5-1
4-2
o-2
4-L
0-0
3-3
4-O

- Loosduinen DI
- Delft D4

- Velo D4

- LENS El
- LENS E2

- DSO E6

"3-1

4-0
g-2
5-2
3-10
0-3

IENS D2
IENS D3
IENS D4
Lyra E2
BI'1T E 1

IENS E3

,11,

Met veet kunst- en vliegwerk hebben $re alit weekenal de teajus kompleet het veld in kunnen
krijgen. veel afschrijïingen wegens langdurige ziektes en blessures, vakantlegangers en
wat spelers die we vregens herhaald niet opkomen hebben moeten afvoeren. De spelers dIé
twee'keer speèlden vrillen we bij aleze bedanken. Niets is vervelender dan inkompleet de
strljd aan te moeten gaan. Ook volgende vreek hopen r.re weer een berÍoep op enkele spelers
te mogen doen om twee keer te sDelen. I,Ie weten nu at dat het nodig is blj LenS A2 en C2.
LENS A1 r speelde weer een goeile wedstrijd. Blaur\' zríart werd simpel op zij gezeÈ. A.s.

zaterdag de eerste topper uit tegen Scheveningen. Wanneer de concentratie aan-
weziq ís hebben wij er aLle vertrouwen in. veel succes.

tElts À2 : kwam zeer gehavend heÈ velal in. Slechts acht eigen spelers, vier spelers van 81
die net gespeeld hadden en Ronald Zandstïa van 82. Als dan enkele vaste krachten
niet geconcentxeerd genoeg spelen dan is het noè1Iijk winnen tegen ale koploper.
BMT won daardoor dan ook meiL 4-2. Kom op jongens.

LENS 81 : liet Vredenburch Èwee belangrijke punten meenemen. Het leek rvel of 81 niet wil-
de scoren. Sommige spelers vraren niet in de r.redstrijd, Keeper RaEon echter wel.
Hij was veruit de beste speler van het veld. Lens 81 heeft a1les nog in eigen
hand maar zal toch vrat nauvrkeuïiqer moeten gaan spelen.

LENS 82 , weet nu wat een beetje tralning kan doen. Vrljdag stonden er acht man op de
trainingsstrook en zaterdags speelde B2 met Oranjeplein. Ze kvJamen laet 4-0 voor.
Na ïust scoorde alleen Oranjepleln nog, Maurice stopte een strafschop. Ga zo
door .

LENS C1 : ging naar koploper Den Hoorn. LenS speelde een goede partij voetbal maar vergat
te scoren. Gelukkig kwam Den Hoorn in het hele stuk niet voor zodaÈ het 0-0
bleef .

LENS C2 3 ontving koDloper Dynamo '67. Slechts B elgen spelers had C2. De aanvulling kwa.n
uit Dl en C1 , Dynamo werd op een 3-1 achterstand gezet maar wist uitelndelijk
texug te komen tot 3-3. Het was een leuke wedstrijd.

LENS D1 : groelt nog steeds. Vooï rust ging het nog wat stroef. Na rust alle reEÍnen los.
Dtio kwam er nLet neer aan te pas en met goed verzorgd voetbal werden ze met
4-0 verslagen. Volhouden hoor.

LENS D2 : zonder sidney en Patrj-ck, moest het opnemen tegen Loosduinen Dl . Geen grobleex0.
Een 1-0 achterstand werd geleidelijk weggewerkt tot een 3-1 voorsgrrong werd
behaaLtl. Keurig.

lENs D3 : won ook. Delft $ras totaal kansloos. Vikash en Raoul waren wel aan de late kant
en Johan v. Eijk was er weer niet. DeJi en Roy van D4 deden het goeit en D3 won
met 4-0,

'. -9-



LENS D4

LENS P1

': : r/l ' r ! 't r;'
'l

speelde op een klein veld een grootse wedstrijcl tègen VeIo. Er vielen 10 dóel'-
punten. Í,ens. maaltè er acht. À.s. zaterdag.op qen groot veld,tegen Velo. Doe.je

LENS E2 verpletterde BMT E1 met 10-3.
. 't

zónder echte keepei Dax maar meÈ Lesley in de goal
ging het. zonder meer goed. De nieurre aanwinst !4oussa scooide 3x.'Go-etl .zo j-ongeils

ÍJENS E3 leuke nollenten te zien. De. nederlaag
het. naar d.e zin. voortaan wordt eÍ ,.,,
14.30 uur. Konen hoor. :

t opkomeis, hI. de' gebroeders' BouàIi, -

waren de resultaten niet zo slecht, LenS r'1 -weril ongeslagen eerstè in"de zaal'

was nog niet goeal lrakker.
Geen PanleK noor I ongens.
ooK Dl-l .

: verloor van DSO met 3-0. Er waren heel vJat

. deed er niet zoveel toe. De'spelers- hadden
vleet op,de groensdagmiddag getraind, Àanvang

i/a eq , ondanks veel afbellers en, enkete nie

--:-
Andeis kan dé eerste nederlaag nÍet verklaaril worclén.
Weet je ook'lweer eens wat verliezen is..Dat hoort'e!

terwijl F2 bijna in zrn geheel 2x aan de start kwaE. Beid€! keren weiden ze twee'
de,. ieuiig li r,ens F3 heeft het zr{aar óp dit monent. vdrgeet echter niet dat ",.jullÍe nog'vrtj joriq zljn. ca toch eens ,,rat vroegeï naar'bed mlsschien daÈ het '
dan toch irat beter gaat. Vanaf a.s, zaterdag gaan rre met 3 F-teams verder zo-
dat we wat ruimer in onze spelers konen te staan. Kijk eens naar nieuwe F-spe- ,

lers. Neen ze.mee naar de training. . , i . t. .. ,,

'l- t,

rÍ.

= t '!

t.-

l l't

i "-r i":i

J(A
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I

l
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LENS E1 :
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DE LENSREWE
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.DE Íoetsar,r,re nBl,rtcrHb r,nNs (rENrG EN sNEr)
.: rI:;11 61sté jaàrgahq hírtnmer 29, 4 maart 1988-r,';'

o ____--__ ... o
o i oFFICIEEL .r:. :, . )"o
oooooooo0ooooooc)t).ocooo2og

In Ballotage
2437 J.v.lioggelum, Fjun, 25-9-'82, vleutenstraat. 75, 2546 EH D-éii Hààg,

' ,"r,I ',' .i _'

; -'. ..) :
.la " '.

. ,: rr. ,
Èe!. 672293

ÀdreswiJ zigÍng . I

sluiten

--. -.Zggd.ëeïlSrsen -
Zondaqmiddag

"--'Sluiten ' *'- '
''L:r ril U( i.:j

.i .,1: '

1r \'.
.lI. Ímeci, i4. v. Delden
D..Sanders ..

Th. Dikstra. -

2408 r.'.J. v.d. velde, Sezo, t,teloenstraat 102,,^2584 TK qen Eaag. teI."6001125

OozË§qlnqeí' ,': ',rr'j .l(, '1.

à565ïlË5:eijr;, Djun: t"
2292 F.' Tetterd,' IijunJ .' :.

' i 3'r- -)'.1i.. i .'li,r ,',"r-,.J.,,rr^a.|-ó

Re9r.§tr+!!pkosten
. Rggi.qtratiekosten
Strafzaken f -35,-:

. 1e. boeking l. 25,;
2e boekincÍ f 25, -

?(.':'".,,.....

' ,729924229 Rabobaók' Den: Haag,. "tnv lí:tir ..': .-,rr.,. j..,KoiitiÍbuties ,

-i""'

gëtatÍig;vOól 14 maait a.s. door overmàking cjD' girorèkenÍng 3367.11 of. beinktekënÍn§

!.1

, f .8. t"ierdharË, R;v'.14ÍeïIoï
P. Pronk (sezà)i,:' À.Itàrntahais
wi jk, A. Tikai r L Takni , 6.-,1;
Deze leden nogen f_)as weer vo
talingen kontant voldoen bij

. j,.

BBBBBBBBBBBEBBtsBBBBBBBBBBBBBl 
"

.....|, aolorstlurN§,-

Àttinger, ts.v.d. Berg, S.^. Blank, À.P.. v._BIlt-,,
i, À.Bourjale, !.C, EbIe, U.Erenler'i h,:T. v.Es; -'
G. v. Kester, J.p, KoulreÍihovëiï, '- n. «íehs , A.l,arE;ërb

' t. obérstàdt, c r J. l odeiikiróh6d i,'A : : de pagtèt ; .iy.... pehtivan,: rr,

iiig; S,J.. F.ozema, b.Àandèrs ;,R.,Sanders,' AiSouàre, y.Steeh: i'
v:ral. vetde. i i .' ', i'

etballen als de gehele kontributie voldaan is,.-u _kunt. ur,Í be-
uw aanvoerd.er/ Ielder, korunissie of bij Ina v-.di sèrg.."'

,i.!'
Eet llestuuÍ.

Helaas moeÈen,.we deze l.reek. de nanen publiierén van léden dlie over dit selZodh nóg qèènl
.I .'koíirt6utiè-,hebbën bètaald,:- De to-Iqende ''Ièdèri rioqéri .vanaf hèt komëiid r.reekencl , ífet 'meèr u

spelen: -:1i\.,1 :i r': '". - -\. --I , .:jïÍ:I,r' , .;i .,..."..i: -'r, }ir i,':.,
A.Aalmers, I.!,ÀIi, r{. eI -qssrouti, X,.
te!'swijk, D.Bosman, A.Bosmans, K.Bou
U. Didan, A.L, Gorisson, O.F. guis.

al
J,

B

., pëp§.ijÈliitàpBBEBBBà'BÈÉBEpnB-BB .'
,..a a^l-

,,..4atcrdagnorgen. :, Herman, ,Jan Hein
ZaterdagmÍddag : Heinz ceurts, Pa llarian, Ànnie en Gerard.

z
ula,

An en Char-l-cq' .- .

..,i 3_+!qs-- e-r-r. Cgr'.' . . .

: AnJa, Annie en Gerard
: René- v.'d ; 'Steen.

::. '' .1L- ' ".

OPT{OEP. OPROEP OPROE.DOI,ITOEP OPRCEP OPROEP , OPITOED.,, .., OPROEP

I4e 
-moéten .maar'h'ée! .eëns -eei, beroep o.p u doen. Iils u een regelnatige bezoèket',(m/v) vàn:.

LENS'bent jdar-'. hét ri,'opóev.illén zljn dat.stéèdé dezelfde nrensè! achler ale bar sta'an.
Eet wordt hoog tijd dat deze mensen eens af en toe afgelost worden. Àls u eeh paar uur-
tjes over heeft neemt u dan even kontakÈ og met René v.d. Steen tel. 455434-;'-r. .-

OPROEI' OPROEP OPROEP OPRDEP OPROEP... OPROEP ' OPREEP

I,ENS-IEMTN-LOOP

Noteer alvast in uw agenda ... ! \Irtjclag
LENrE - LOOP georganlseerd worden. Hier
wederom zal men kunnen starten oI] de 2,

13 mei zal voor de 3e maal in successÍe1 de.LE!.Is:
èn daar werd er al naaï gevraagd, vandaar, ..
4 en 10 kilometer net vele taritaétlscne prlJzén.

I

''1 ,-, ,í 't.



voor de eerstaankonenden. Daar stadt de l.É.L. Ífiaidatels.ln heel zuicl-Eolland (en claar-
buiten) om bekend. Í{ij zullen u de komende rveken op de hoogte houalen omtrent cle organi-
satle e.d. AIs opwarmertjes maken wij u alvast aÈtent op de c.P.c. Ioop en ale Westland-
I'Iarathon, dle voor de LEI'IS loop plaats zullen vinclen. Dupeer daarbij uw elftal niet, dus
Ioop alleen de C.P.C. en de l,restl-Marathon als het kan. De LENS-LOOP echter Dag u niet
missen. Die moet 13 mei gewoon door heeMNS gelopen worden

F.v. Dtjk
LENS i tt vriest en 't tloóit. .: -. .

zoals vre vorige week aI meltlden $ras het een uLterst belanqruk rveekend. voor LENS.; AIIer-
eerst A1 . In een spaonendle vrèdstrLjd in en tegen scheveningen werél het uitelndelijk r'2:O

voor LENS atoor doeèIpunten vàn Rob I'tahieu en }tarco Endlich. Door deze vrlnst heeft LENS "
Scheveningen van zich af geschud en het ziet e! naar uit dat het nu tussen UcNS en WC
gaat. zaterdag 1 pakte weer een punt thuis tegen Duinoord (C-0(. Àanstaarde zateralad het
uitermate Eelangrljke d.uel tegen }{arine. Zondag 5 had nog kamploensaspiratles maaÍ noest
zijn meerdere erkennen Ln concurrent !{IK (1-3) efl ls uj.tgeschakeldl. LENS I moest het te-
gen vELo vraarnaken. Het elftal, danig door elkaar gehusselq, begon sterk. Al in de .10e .

trlnuuÈ speelale ttar.co van Delden de totale VElo-verdealiqing uitl strandcle ln eerste'lnstan-
tle nog on de keeper, maar kogte de rebound knap Ín. gien rninuten later hlelp èen scheids-
rechterlijke dwallng vElo oD lefijke hoolte, Een àoorgebroken speler werd door ,ran'Dulte-
Iaar zo.'n twee.meteï bulten dle beruchte,tijnen neerlehaaLal. Tot grote schrik van clé LENS
aanhgng.belanfdle de,bal lgch pp de stip. (1-l 20e minuut) In dle tweeale helfè waren'er nog
goede kansen voor Marco van Delden en I,eo van Rijn maar hun inzetten werden op de ltjn
gekeerd. -. -".:"---'i.'
Al,net aI wFs het resultaat (1-1)"Èe mager gE nqg.een reeëIe kans,op het ka[ploensschap'
te. blehouden. ,"8!, moet een klgin woídertje gebeuren eJil LENS Àog ln de buurt.van vEto ikunnen
konen (lmaers, de achterstanal bleef 6 punten), maar waar hoop 1s, Ís leven. '1-,':.v"r

opstieutnq 1:,ENS, l

DoeI ï
achter .

midlden .
voor

uiÈsla-qèn' aeide tlqlse È.'. '

Postilulven - VIOS
schevenlngen - í.rifpófaer
DllO - Oliveo

I -1
3-2
1-1

.E.v.EoI.
LENS

- RKDEO

- Delfia
- vEÍ.o

0-1
2-1
1-1

Bonald Boglsch, Àlrqo. overgaauw, Jan gultelaai 
_ 
'($ybe;wals ), , ReÍlé va4- Be@eI .-

Oscar v.d. Laaf , Patrl.c-k v.d, Zsan, Theo Dikstra, (Purcey Eielpen).
R1chardv..l.Hoek,Marcovan,De1denenre.ovànRÍJa.1^,.-,,'

UNICORN I'NICORN I'NICORN T'NICORN U}!ICORN t lrIcoRN T'NICORN

PauI v.al, Steen haËl het zwaar afgelolren zonalag
hët viJfde z'n kaJoploenskansen verspeelde r. en
voor de UNIcORN-trofee geven.' BedankÈ Paul :

. Eerst moest hlJ rDet lede ogen aanzl.en dat
daarna moest hij nog.eens een keer.dd punten

T'NICORN UNTCORN UNIOCRN T'NICORN UNICORN ' TnIICORN T'NICORN .

IGÀVER,'ASSEN KLAVEFJASSEN KLAVERJÀSSEN KLÀVERJASSEN KLAVEITIAS

Eét klaverjassen'on de tltel i'het ÈoningsÉolpei. vaË het seizoen L?BT /198Íi" nadlert zijn'. 
.

ontknoping. Hleronder volgt-cle uitslag en de stand na.3 ronden. OEdat er toch een groot '

aantal mensen zljn die op vrtjdad 1 april nlet kunnen heeft ale oiganlsatle ,beslolen om '
toch te kiezen voor VRIJDAG 25 Daart ÀÀNSTÀÀNDE :: Tegen dle tlJd zullen we, hler.over
verile,r inllchten.
UÍtslag 3e avond.

sigmer
v.d. Berg -,

odenÈlrchen -

goek
Poeael : NÍotr

--.Binke - .

.-- v..d., .Berg ,

- v.RUn
- Mialdendorp
- - Lancetr

,, i-

5280
524A
5273
5161

'3 701

sÈand ia 3 avonden. j

1. v. oven - Brouwers 15932
-2-

' r' : i

:,,,,



2. Halo - Khlnen
3. v.cl. Berq - v.d. Berg
4. Odenkirchen - v. Rijn
5. Hoppenbrouwers- EoE
6. qao Lancel. (darnes)
7. Coomans - Riemen
B. Hoek - tÍlddendorp
9. Signer - Binke
10. Peeters - peeters

15610
15359
75097
148C0
147 47
14700
14684
74627
r4752

KLÀVERJASSEN KLAVEFJÀSSEN KLAVERJÀS SEN ,' KIÀVER,IÀSSE}.' ;'
bnr,toej eaèlnienee . -..-. .

* Het Ís èï:, dan toch vah: gèkonieri. Een dleptepunt in.de redaktionele resultaten is berelkt.
- Het vieidé (zondag) is gedegràdeerd I
- Triest uiteraard, ràaar ze hëbben zich terdege op deze anti-climax kunnen voorbereiden.,
- Vanaf de Èweede v/edstrijd ongèveer. i1. I - : l
- De 6-0 nederraag brengt de resultaten deze h'eek op 1 gunt uit 2 wedstrijden, twee v.ooren acht tegen.
- 81 -Dal<te een Dunt': E" pibbeèrt wanhopig om het vobrbeerd van o.. niet te. votgen.,
- He hebben weeil èèns]éeà: ouderwetse ,'schlemiel van de ri,eek,'. .,;,. 

".-.Tohn Pietermanl '( ààaI) veiiatte afgelopen vïijdag zrn kniebanden bij een wedstrLJd. *:r'
- zrn teamgenoten wl1dèh'hemiwel even naar het ziekenhuis brengen, maar ilohn.zoÉ het wèI(alleen redden.
- Buiten gekonen EeÍkte hij dat iemand al zo vïiendelijk geweest was om z,n -ooriiËr'ïàlè1voor 'D open te ma}eh.li ..: , .l ,.,..,{: i ,: ,í. iÍ-

- En passant had dezè. öÈbèkeíde ook nog even z'n autoradio meegenomen. - .-^ i-l:;,;.t,.'
- Àls u zondag op LENS wàË' (èn'die kans is groot want het r,ras behbo;Iijk druk) en u heeft

!,at te eten of te drlnken besteld dan ls het mogeliJk dat u een, iets afivl jkenale .pÉ.lj s .heeft betaald. - :, --. -

- waÈ was het geval : toen Tinus zondagrochtend oà zeven (l) uur'de kanÈ1ne biínenkr,,am .-,
kwan het gïote prijslijstbord van de muur zetten. ':... I ., :

- En Probeer dan nog maar eens die door de kantine zweivèíde cijfertjes en 1èËtertJe's. iir'
de juiste volgorde oD dat bord te Ïrljgen. : .

- Benk HopDenbrouwer, iemand die regelnatig in deze rubrièk 'verschijnt, heeft. dezeL weèk .
niet de titer schleDiel van de week kunnen ihdrèn. .wèr. vrirren wíj (Red.) aan Henk. ale :

titel I'Schlemiel van het seizoen '87-,BB meegeven. ' _,. ',. i l. r

- Nedat Henk het hele seizoen zlJn best heeft qedaaÍl or:1. teÀS 4 te laten dègiàileren. lr 'i
- Was Henk afgelopen zondag op het i'nonent suprèrne,' niet aanvlezig
- olyPlsche Speten afgelopen I . . :-" ' :..
- Wèet'ri''bók géen raad met uw vÍije tiid'i - |

""ï alàr "ï=tnaí1ir"" voor r,ens ,4 (senloren zontlag)

In een selzoen dat gekeruDerkt \,/ordt door een te smalle R=sèIectiegroep ,is afgelopen zondàg
het doek gèvallèn voor één van de eUtallen. Inzet, enthóU-ÈÍasne àn véef. tratningsarbéi6 '

mochten Lens 4 niet baten. Erg Janmer, want de ver$rachtingen..voor de D-selectie.ten aan-,
zien van vorgend seizoen zijn hoog gespannen. Doordat er uitlde Jeuod een'grote'-qioep ."
nieuwe senl,oxen over komt, kunnen volgend jaar de B--sèIectie,elftaLlen op een. versterkinE
rekenen. Met deze vernieuwde elftallen zouden l,ens 3.'en lens 4 goèd mee kunnen"doen lil
respectÍevelijk de reserve vierde klass KNVB en de rèserve hoofdklasse HvB. I,tat -LenS 3 ,,.
betreft zal dat trel luklcen. Ilet is echter joDmer dat .LènS 4 het volgende sel,zoen ií,de ie-
serve eerste klass HVB uit moet komen. DÍt is in vezgelijking met andere vierd.e . elftallen
zeker geen schande. Eet is Can ook te hopen dat men in het vierde van volgend seizèen,
zal proberen om weer terug te komen in de reserve hoofdklasse tryB.

.. De Redactie
ssss ssssss sss ssssssssssssss ss ssssss __.___-... s
s SEIIIOREN ZONDAG 

s
ssssssssssssssssssssssssssssssssss

UÍtslaqen zondag 28 februarl 1938.

I.ENS 1

R.K.A.V.V.2
- vEf,o 1

- I,ENS 2
1-1
0-0

3

; - rl : \'-



t.lllhelEus 3

Postduiven 2
LENS 5
R,K.À.V,V.7
IENS 7
Postalia 2

vrijdag LENS B

I,ENS 3

IENS 4
Í.lik 3

LENS 6
Sep 2

LENS B

Ieren

4-l
6-0
1-3
6-2
0-5
2-3
2-3

Proqramra Zondas 6 maart 1988.

14.00.uur
11 .00 uurj t3 . oo rrur
13.00 uur

^ 14r00- uur
13.0C uur

.10,00 uur
11 .00 uur

G.D. S. 1

LENS :2 , .,, -
I,ENS 

.3

r,Elrs 4
vredenburch I
LENS 6
B.E.C. 3

LENS B

t026'
1093
2012
'20i2
2732,. -

2108
2r2L'
2t47 ;,

- LENS 1

- $lilhelmus 2,
- Èlr.n.v.v. a

- spoorwljk 2 -
- I.ENS 5

- Gona 4
- IENS .7

- Tonegido 7

v3

v2/3

H , Kouerenhoven
c.Duljvestein :
H. Rimmelzvraan
È.Tromne1en

H."Blllsnan -"
8.. Martin .

It. Àdan
.L. v.d. zanden
.!4lddlendorp
.cuijt ; : -.

.rl, Da8lath . i

.H.v.Ittten

v1
v1
v2

G

E
F

J
s
J

LENS
LENS
I,ENS
T,ENS

5 - als bekend, afschrljven
5 als bekend, afschrijven.
7 als bekend, afschrljven
.B als':bekenC, afschriJven

TerreLnen:

G. D. S.t

vrèddíburch
B.E.C,,

bij
blj
blj
blj

. tel.'
.. teI.

teI.

972474, '.i:t
01891-17943 ".'. ,i'
01742-7134._ . . :;
867934 : :,1:. ':. ;

213213 ' .,
9857 49 ; . -'.
ot5-L22562' .

:
I

,l

teI.
téI.
t:1:'

Erasmusweg t.o. Schlldersgaarde
' vretlenburghrireg ..: i 1

Brasserskade, DeIfÈ

Proq
:1,.1

r-dnima zondao 13 maart 1988. '

14.obi uÉr l,ntqs L,, .i'
10. 00 uur de l.tusschen 2
13.00-uur-VELo 3

13.00 uur LENS 4
10Í00 .uur Paràat3 !. .-"
13 .00 uur ,LENS 6 , -,. :i:
12.15 uur Den Hoorn 4
1 1 .00 uurLENS B .r ".

'::: R.K.D.E:O. 1: ' '.',.
- LENS 2 .1 :t,. "j

'- LENS 3 --]' :" l
- Àrchlpel 2 ,.,',
- IJENS 5 .!., r:1

, - Gr,,ll^ri11em, 1l lVÀC 5:.
- LENS 7 ., .I: '

-'t-nippolder 5 ". ., -
.^'j

'l
SchaduwDrograÍlIDa.

12 .00 uur
12,00 uur
11 ,00 uur
12;00 uur
14 r 0, ,'uuÍ

D. Í^t. o. 3

D.r.r.o. 4
Westerkwartier
westerkwartier
westerkwartier

Í.resterpark, Zoetermeer telr 079-517899
tel. 079-517899
tér."254690'." r':
' " r !' .:..

2-
4-
5-

I,ENS 3
LENS 4
LENS 8
IENS 5

LENS 6

Machlel viijenhoekln.

Top i.oriàei= ' ser zoen l,€a;t / §aie

2Tidoelpunten t'F.Disseldorp
25 doelpunten -:iJ M.v.Delden

LENS
rENS
LENS
LENS
LENS
LENS

5
1

.5,
5
8r
I

20 doèIpÉnten
- 17 doelpunten

16' cloelpunten
1 aloelDunt "

c.sDoelstra :

H.Bértens . 
"

À.KuypeÍs , -, !

R.Keus . :. :.,'

.'..:1."j

\

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
v 1' z- zÀÀLvoEÍBÀrz -'-'-------- z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitstagen afqelopen week

De ilagers 1

v.v.P. 2
LENS 3

- I,ENS 1

- I,ENS 2

- F.V. snoekle 6

5-5
o-72
4-3

-4-

OpsteIli-ngèn.

I.



Progra.Írma 4-3-1984 t/m 18-3- 1988.

vrijdaà 4'-3.1988.

19.00 uÉr,'LEIIS 6

f .r ".1'
22.00 uur LENS 3

19. 45 uur LENS 5

- Cromvliet '5

Àdo 2

'" " Houtrust, veld 1,
Coàch: 14.Keus.
Iloutrust, velal 1,

R.Keus Nlassenrl 986 1l

J.Kuypèrs, klassenr.' 963
U.v.l,lersberqen ; .kfesse-

t. r:i

_ i a-.4

schei.dsr:

schei-dsr:
scheldsr:- Laakkwartier 4 HouÈrust, veld 3,

nÍ. 974-

ZATERDÀG 12 MÀART ÀPINÀ-TOERN@I

Dinsdag 15-3-1939.i

21 .00 uur Be
21.40 uur H.
22.20 rtur H.

Vrijdaq 18-3 - 1998::.'^r

22.20 rur LENS 2 ''ri'
i-'1.?:fi:t , :_r í:..) I .j.

|.; ct' i
_, ,r-. i;
elershop 3

4
3

LENS

LENS
LENS

rts wi
14.s.B.
M.S.H.

3 Duinlaan, klassenr. 953
6 Zuidhaghe, klassènr. 986
4 zuidhaghe, " klassenr, 964.

oranjeglein, klàssenr. 954.- Laakkwartier Y

I ,., .I

ZÀÍERDAG 1'.12 .MAARB - ÀÍ,PÍNA-TOERNOOI ,,, BLOEMEN BESTELI,EN?.EVEN ÀI,PINÀ.BELLEN: TEL;070-463400

zaÈerdag rz m:rarïiöee' wàrdt hei iwèede alptna (r,ENs 1) u#inoor'gesfeeia." pit- toèrnöot
r.rördt georganiseerd, Ëloor'-de,.Sponsor. van LENS 1 (Alpina, .het;ailres voor u b1-Cgrne,n-"-eÍr ,ple$-
ten)..r'Hét i§, 'de,:bedoeling 'dat er, gespee-I§ gaat t worden .o.m fls.,2.. g.. Àlpina-wlssel-trofee.
Deze wisselbeker is vorig jaar gewonnen door \^Jc. zi) zull-en- dus dlt jaar de wisselloker
gaan verclè"diàeir.. J!.* .r: :: rj,. ,.;': a" ' -. i i, r;,':r r'

,.'',. : :'i.!'i :.,:..óe''2aàt,wàai.het]'àÍóh'odatafsneIènzà1z1.inl,.ockenburqh.

De aanvd-ngf .is :.:19.:OO:-uirr,.' Gaarne aanl,rezig om: 18.30.uur:.-', .i.i.. i,-

BIOEI4EN BESTELLEN? EVEN ALPTNÀ BEI,LEN. TE!. 070-463400.

De deelnene,nde, verenigingen zullen
WC (r,rinnaàr. vóriq i aar)
D.F.O
De LeIy (Rotterda$)
Venlbo (Enqelbnan)
Eetcafé sport
Alpina (LENS 1)
De scheidsrechters zullen zijn;
!t. el Àssïouti

zrJn:
.,,.:i.,
',: .'I; "1r il

f
1 ,, ),i

:. l 1"',r^r:'t :r.:,

..'r_ ' ild'i:.{1R. Bogisch
De tijdvraarneErer ben ik
Ik hoop dat dit toernooÍ net zo een gigantisch succes wordt a1s vorig J a-ar

René Keus.

j.;,, i lr ..1 
^Y 

_,,.BI.O,]MEÀi. 
BESTIiLLEN? EVEN ATPINd BELTEN. TEL. 070-j463400.

'::l'_, l:" I).' Èi.

Er is mij vernomen, dat Dhr. J. Pieterman een spier heeft gescheurd- tijitens de laatste
wedsÈrijd van r,ENs 3. Toen hij van de zaar naar zljn audb''ètrompelaà', 5rèèf bof tioq'zijí
auto-radio gestol,èn:te -zijn..J6fohn: Ik baal hiervan." Ik wens je na4e,ns 'hqéI LENS.-beter.- .'

schap en een heel ."9"qi,9_,.!.I:lql., Ik hoop. dat

r,.:.,, -, l^i .t. ,-': tr:,'" :-,,..:
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

..-z': *t*s:,!.é:-s-p9r!9r1 ,y?:1 -dg ?.T. radder, - !
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

uidstaóàn 
rzat 

erdaq 27 ieÉiu"rr isfta. 
-' "

1' de moed kunt

',,1,

opbrengen

tE\9."
LENS 2
LEÉS 3

LENS '4

5
I'

:r

- Duinoord_, ., .
-.,r q:cTav-.', S i,V,..
- I s-Gràv." s:v.'
- Amar DeeD 4

7

c-0
2-2
i3- 

1

2-3
5

.,



PrograÍÍra ?qteI4 g l !!ae!q-L998.
14.00 uuq v.v. Marine
14.30.uur Semp.Àltius 5
1 2.00 uirr v. v. l,Iarine' 2

Í.1?.,3Q.uuI Nootdgrp.5.,

riqgiirq terrein. -) . .''
.,'-í

- TENS

- I,ENS . 2
.. LENS 3

.; LENS 4

R.v.il. I,rater
lí. Boutman
N. N.
N.N.

.LEÀiS 
3

LE§S 4

'...:' q-00/90?
oo9/oA2
077 / 124

, . o23/ 160

10.45 uur - -.. ,

11.00 uur' ;-, '- 'a'

r. Í

v.v. ltarÍne -
... §eEp,Altlus -

Nootdorp
" verzameitÍ1d.r,, írlld

Oude t{aalsalorperweg naast KSD

"-E-ggrnparl!" Jan f=hijssenrseg 3, Rijswtjk _ ,

SpörtDlark's-Gravenhof Krulsweg, Nootalorp

11 .30 uur
13 .00 uur

LENS 1 en 2 woralt door de traiirer bekend genaakt.

schaduwwedstrijdl zaterdag 5 maart 1988.

14.30 uur Nat. Nederl.
12.00 uur Nat. Nederl.

- LENS
-LENS2.

' verza:nelen
verzamelen

..À.ls de competltle of schaduwwedstrijd ntet doorgaan is er om 12.00 uur een tralningspro-
granmal Afnelden voör tle. wedstriJd of training vrtjdagavontl- voor 19.00 uur blj P.!{eefout

-:!eL.;2542]9 / 
'.r:J4fo-IDàti.e..oy91'afkéurÍ,nggÀ tan.dé . àfdeling .'s-Gravenhàgè -v.an de K.N.rv:P.. . , -

ie{er9.-zgtgf§agmorge+- y.ln?f p.0!- uur. Aut_omal.lsche beant\,roo€de.r te]-..,295'!O.l. J :..i:.rr-.:
oDstelllno: r.uitè g : À;Eíze. T.'s!'a, lt:Spà,'B.ir.a. Bergr J.Kouweirhoven, E:Hergharti; F.MuI-

."'':i:':'.! ''' .-tlei," J;.Rodssloot,'P,Ax; L.slàke; F .Klaassen;,. H. osEan, .R'saÍralers,.1. 1

.-"l,.,.]i,'l.P.v.d.gei.len.-^.:,].,.,1.'..
Àfbellen vrijdagavond voor 19.00 uur bij A.Spa. teI.',29L737. : ':.,'

Opstetllng LENS 4 : H.Kouwenhoven, L.!4antel, I.!.FrÍs, C.Lipqan, D.v.Ess.en, B.Yplnga, R.Ba-
- telaan, J.v.d..; Stes, G.Kulper-' N.N., N.N. + aanvulllng LEI{S 3 ' 'i -

Afbellen vrljdagavoíd voor'19.00 uur bl,j R.PiIon.tel. 935888. ",. .

- Bij afkeurlng 'kunnen LENS i. en- LENS 4 gaan traLnen.' ' - -'

LENS 2

- ProSleqElezaleq{eS 1! mqqrE 1988. 
-

13.00 uur
10.45 uur

C.H.J. LorÍe
R.B. v.d. Spek
N. N.
N. N.

.000/003
oo9/o43

.oL7 /125
o23 / t6t.

',; '''" ','"

., ' i-i

t.

14.30 uur LENS
12,00 uur LENS 2
10.30 uur LENS 3
12.30 uur I,ENS 4

- Takdier Boys
- Scheveningen 4
- Takalier Boys 3

- Duno 4

Tussenstand Fyslocup na 17 wetlstrijden.
7

2
3

Fred Corstanje
Ron Capelleveen
Peter KroI

qemiddeldle 6,96 punten
gemiddlelde 6,94 punten
gemlalaleltle 6,79 punten

JT'JJJ.]JJJiIiIiI JJJ.]JJiIJJJ,I.' JJ.]JJJJJJ JJJJJ
.T,J--_ VAN EET JEUGDFRONTJ.' J
JJJJJJJ.',JJJJJJJJJiIiIJJ.TJJ.f iIJ.]JJJJJJiIiIJJ

sledstrljdprograDma A-B-C-Junioren, .,

Algemeen konÈaktpersoon: Paul v.d. steen, Choplnstraat 103,,2551 SV. Den llaag, tel.,970154
' - (b.S.S. 9?1574 Peter Éerreyn) '- "':' J"- ''" ': " '

Kontàktdèrs'oàn: piul Í.:di steen tei.' g7,Ol54. (b.g.g. 971674 Peter'Pef!etm)..
:; r,;t 1J-,! )'.. t!. . , -.' 

r-r - . r ,.

Afbellen voor de wedstrijdlen bij PauI v.d. Steen voor vrljdagavontl 19,00 uur.

.r I lel-'-,'

In'ultersté
nood nog op zaterd.agmorgen op Lens bij .iemand van de jeugdlkommlsste tel. 661314.'vèr
avondwedstrijden tel. 970754. '.' .; ; 

"ii' 
: -, ".'::''':,' ,,,.: .'

zaterilaq 5-3-1988 velil ' . scheidlsr. sarnenkomst Lenè'

335
365
341
475
404
56r

14. 30
14 .30
12.00
14.30
10.00
12.00

-6',-

uur
uur
uur
uur
uur
uur

I,ENS À1
IIDV A1
LENS 81
I,ENS 82
Devjo Cl
LENS C2

- Tonegiclo À1
- LENS A2
- Qulck 81

- JAC 81
- I,ENS C1

- RÀVA C3

R.Kerrémans:246 -L13 :45
,B..Thysse-473- - .. 13.30,
'L.Hartuan-l78- i 11 .15
P.w111ems-86:'- , '14. Oo
G.Hennevànler-l85- 8.45
?? ' ' ..,. 1t.30

v1 '- ';
zÉlderpark
v1
v2/3
Oostelnde
v3

.uur.' '.
uur --
UUf, 1',

uur
uur
qur .,

i_



BIJ zondèrheden.

- opstelliÍigen als bekend tenzij ale trainers anders verllelden
- zie koÉy: schaduw.r?rograj[ma, kontributies en overzj,cht Paastoernooien.

Sxhaduwproq ranma A-B-c-jeugd.

Bij .algehe1e. afkeurinq prpberen. we onderstaanal prograÍDma af te werken. BeI bij ti'Iijfelachttg
weer even naar Lens toe, téI. 661314, en je..weet waar en hoe laat je ergens moet zijn.
Denk erom we doen.altijd wat. Desnoods gaan we tïal-nen. Altijd even belten en Ëomen.

samenkomst LenS
14.30 uur
15.0D uur
12 . O0 irur
t +,00'uui
10.30 uur
13 .00 uur
10.3d uur

EBS A1

Ouintus À-1

I.lipgolder 81,.
Í{iplolder 82
vitedse Delft cl
Quintus. cl
VlÈesse Delft c2

- LENS A1

- LENS À2
- LENS B1

- LENS 82
- LENS C1

- LENS CI
- I,ENS C2

Scheveninqen A1 - LENS A1 0-2.

vledstriJdprog rafirla D-E-F-junioren.

veld of kunstgras 13.30 uur
veld of verhard '-' 14.00 uur
Delft 10 .45 uur
De1ft 12.45 uur
Delft (onder voorbehoual) 9.15 uur
veld of verhard (onder voorbeh. ) 12.00 uur
Delft 9.15 uur

F.À. Fluman,

samenkomst LenS

Neem'altijd gym-en voetbalschoenen mee.

Kontïibuties.
ondanks vele verzoeken, ondanks telefoontjes zijn er toch nog ouders die de kontrjlutie
voor hun zoon nog nlet betaald hebben. De namen hebben wij nu m4?r voor.in- deze len-srevue
geplaatst., Niet gek vinden wij als je bedenkt dat we aI 3/4 deel van het seizoen eroP
hebben zitten. We verzoeken de ouders on a.S. ZaÈerdag kontant op LenS te betalen.
ook de ouders die toegezegd hebben te betaLen vragen rÍe om tlit te doèn' '

Toeïhooi-overzicht A-B-C- j eugd met Pasen.

I,ENS A1
LENS A2

" Í,ENS B1

LENS 82

LENS Cl
LEI.IS C2

2 en i'apriL internationaal Eurosportr!.ngÈoernool, op. Lens
3 april .Gsvtoernooi .in Gouda
2., en, 

"3 

"april lnternàtioriaal EtrosportÈlngtoernoói op Lens
1- aorll Lenstoernooi
3 aotil Postduiventoernooi
2-3-4 april K.v. zoldertoernooi in Belgie
1 aprii Lenstoernooi

Zoals. lk verleden week àI in.mÍjn verslag schreef over Lens 4 kon men nu met elgen ogen aan-
schouwen :1 it t<om naar voetlallen tiiken. IIet spel hras te hard en te veel oponthoud wat
alat natiutlrll jk "ineàbracht, Het iijkt'vrel of ze daar een of ander Ziekenfonds als sponsor
hebben. Voor de rest heb ik wel lenoteà, vooral toen het eerste doelpunt viel, als een

stel bijen wierpen ze zídn op tlat klonÈJe suiker, zo werd de maker ervan gehuldigd.
Iíen ïoemt de makers ervan wel eens te veel, naar de keepers e.a. worden veelal vergeten.
Nu r,ril. ik-. op een persoon wiJzen die de voorhoede kansen geeft en-de achÈerhode ruim baan
en dat. ls-.wëI .facco. ToÍnnernans, want die mag ook r+el eens genoemil vlorden. fk zaq hem over-
aI oD het midldenveLd, waar dat maar nodig i,ras en daar draait toch alles om. Daarom even
op deze plaats mijn complimenten. líeer heb ik niet te zeggen dlus tot de volgende keer.

Kor.taktpersoon t .PauI v.d. steen tel. 970154 (b.g-g. 977674 Peter Perreyn) ,

Afbellen voor de weCstrijden bij PauI v.d. steen voor vrijdagavontl 19.-0 uur. Irr UtÈetste
iàoa'r,oà op zaterclagmorqÉ., 'op' r.ens bij iernand van de jeugàtommissie ter. 661314. voor
avondwedstrijden teI. 970154.''

zaterdaq 5-3- 19BB veld

578
at7
827

(vr)
889
906
955
9BB

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS Dl
Velo D2
DSO D7
LENS D4
LENS El
],ENS E2
Lyra EB
I,ENS Fl

- RVC Dl
- r,uNs' p2

- LENS D3

- Delft D4

- Delfia El
- DHC E2

- LENS E3

- soÀ Fl

v1
Noordweg
zoeterEleer
v2
v2
v2
de Lier
v2

10. 30
10. 15
8.45

13,00
10.00
11 .00

9 .00
10.00
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10 .00
9.15
7.45

12 .30
9 .30

10.30
B .00

10.30

uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur



1037 11.00 uur LENS P2 - Postdulven Fl V2
1070 12.00 uur LENS F3 '- tlestlandla F4 i . .V2
(vr) 12.00 uur LEIIS;F4''' !' " r': celeritas F2r * v2

Bij zonderheden,

' 10:30 uur '-
'1i .30 uut

. 11 .30 uur .

- opstellingen a1s bekend tenzij dè t.rainers anders vermelclén. Léns Elt 2,3 zie aparte'kópy
Gaatne ouders mèt vervcier voor LeàS D3 -en b3. ,

- zie koPy: íschaduuprogrima, kontributle§, Éportkarnpi training D3/D4! en .toernooloverzLcht
nu?.1: . ..

Schaduwprogramna D-E-F-Jeuqd.

BiJ àfkeuring van het kompetltlevoetbat proberen wij toch.zoveel nogetijk vriendsèhappelij k
te sbelen. Door even naar Lens te bellèn (tel.í>61314) weet je rvelk programna we afwerkeir.
Blijf. niet'zomaar weq,,TwijfeL je bel dan gewoon even, Uij Vinden,dit niet exg-. ',, , "i' I: ' samenkomst Lens

I 1'. O0 
'riur '

10:00 Íur'. .',"
1L.00. uur
11 ,00: uut "
9:15 uur .. -.

12.00 utir ':''
' 10 .30. Èurr''' ,.

I ,,
Neem altijd gym- en voetbalschoenen mee. Blijf-,nooit zomaar weg,

12 .00
11,00
12.00
12.00
10.00
12.30
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Quintus D1

lxllntus D2
HBS D3

HBS D4

Orintus E1
LENS E1 en E3
IJENS F1 ,F2:;F3

- LENS

- LENS

- LENS

- LENS
- LENS

trainén . 
'

en F4 trainei'r

D1 veld of verhard
DZ veld of verhard
D3 . veld of kun'stgras
D4 .. veld
EZ i!: j-. veld of verhard
. .'- Í -. " .' strand. of zaal .'

strand of -zaal -'. :

Toch weer lens F4. 
" ..-.. - j -.. _....-,. .,:..",.1 -1r-;-'_.,._....

Vorige week Eoesten we vermelden dat hre. -LenS f4 terug hadden getiokken doordat er wat
spelers afgevoerd tJaren. Door enkelè spiJtoptanten en"waÉ nieuwe aànrneldingen was het m.n.
in F3. zaterdag erg druk.,Daarom foÍmerén we toqh maar weer een vierde P-team waaïin spèIen,
.Iacky de Jong, è-nieL RamhÍeÈ, (halId Bouati, Iichael v.d. Voort, Ka.mel Bouall en .7i.trxly v.
$loggelun. Zoals je ziet een te kort van nog 1 à 2 spelers. Dlt vullen r,re dan ook wekelijks
aan. De overige F-speleÍs blijven spelen in de teams t?aar ze vorl,ge week,in stonden opge-
sÈeld. Nieuwe spelers ziln van harte welkom. weLm Le rnee naai'ae tialninj, : i. .l
Kontributies .

Ondanks veel publicaties en,telefoontjes zijn er toch nog oudcrs dLe de kontributie nl-et
betaald hebben voor hun'zoon. De nan:en staan voorin de Lensrevue vermeld. caarne a.s.
zateÍdag even kontant betalen. Zo op 3/4 àeel van het seizoen mogen we er. toch wèÍ op ,
deze manier om vragen,. Ook de ouders die hebben toegezegal te betalen vragen wij.dit te "-
doen. - 

.' i ;' : t "

SDoÍtkamD Zeist. ' - .,

op 1. april. "foii à. lnschriJving voor het spórtí<anp ln.zufst. zo'n 30 r,ensspeleis' nel.t.rr..
zLch op dit moment opgegevcn voor het sportianp. r,làq ldnq niet aIIe speters hebben de - ':
eerste t$ree termtjnen betaald. zoaLs wlJ gevraaqd. hebben', Er had aI f i00,- binnen moetàn'
ziln op giro 336711 tnv penningmeester LenS net vermeld.ing ZeLsE, Is dit geld op 3t mdàit
nlet binnen dan vérvalt de inschrijvj.ng. rdil je echt mee maak dan het geld nu over-
Spelers D3 en D4.

waaï waren jullie Vorige lreek i{oensAa-gmiddag op de tralniàg?? Slechts vijf spelers eràrèn.
aanl.reaig om 15.45. uUr. De.trainer die steeds ATV-tIJal bij,z'n baas.op_neemt baalde behooi--
Iijk eii ,ging teleurggsteld naar huls. Dit moet iTeen keer meèr qebeuren zei tril . DaÍl slopt
hij ermee. Hij heeft rrelijk. Trainen hoort erbij. oudèrs Etuurt uw zoon naaï dle traÍning.
Toernooi-overzicht D-E-F-Jeuqd met -pasen.

LENS D1 : 2 april Velo-toernool-
4 april $redstïljd tegen zweeds jeugdtean tp LenS

LENS D2 :' 2 april Tedotoernooi .- ir r

LENS D3 en D4 : voorlopig vrij
1 april Dunotoernooi
3 april Vcstoernooi
2 - april Devjotoernooi
.2 april GDÀtóernooj-

,{ :

,'

{r'i'

i'
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I,ENS E2
I,ENS , Ë3
LENS. F1
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LENS F2

:1
.2

april
.apri1
apïiI
a-p!i I

,Dunotoernooi. I .

Voorburgtoernooi
Spoorwijktoernooi
voorburgteernooi-.

LENS P3 t'

- rg , r-
. .:

verslag r.ens D3 - ouick steDs A-f.
Het begon gp de he-lft -van.'Lensi;,!! toe.n kwam M.Pionk en gaf vdor. Daardoor-" scDorde !4,v.zand-
wijk (met z l,n,'linkse .voet) . ,Toen werd de. af trap "genonen (dad is meesta.l zo), iDaarna scoor-
de Quick;rsteps;,(ze - waren niet quick), daarna scoor_d_e Chlick steps niet meèr .,:Toei .kwam:.i .r -
Sander en scoorde , een mooie aanval vanl!l;v.Q.7 en scoorde (mooie lob)1.'.Sanderj dachè dat
het .handbal.was, en scoorde Ílet-ztjn hand, de scheidsrechter..zag:het ' nieC (gelukkig inaar:)'
K1asse gespeeld iedereen, ..behalve de leiders

Fatrice en l,lichaeï )riir.!, ! i'i . ,í'.i--l

r,nr.ls r: soeétaË tegeí' eeri.'go:ed sEelend tites=. oeift. ooor trËt aicnt op 
"rxààft=f"f.n'runde dpeiers van Lens dtónaèn'-ze oíadnks het goede teeÉèn vàir umit al'snel'aóttéi met o-2.

»ft iieg door tot de rust.Det O-4.-Tijdens-de r.ust wàrden ze 
-t"ief'esp5okpn 

bm'ó.r, andere,.
taktiekl toe t" p.dseri rl.ru,'v. 3 màn'in-de aànvai eí 3 man tn .iai 

"àraàaiqiÍ,q. 
bit werkte "'

in de iweede Èelft'aI-eËn stuk beter. Door het oversnelen h'eef t'Leri'S enkefe 
-mobfe 

kansen
gekregen naar helaas gemist. oe'rldigenae weastri5 aen' houdËr, 

'rà' 
aLre' 'tlrttr"li aàn- en aan

hopen op betere ïesultaten. De wil vlas er al. de taktiek weten we nu, dus het xnoet lukken:

LENS E3 - Vitesse Delft E4

Uitslagen Jeugd .

scheveningen A1

Quick A1
Scheyeningen 81
Archipel 81
LENS C1

svH cl
Quick Dl
Gravenzande D3

ouick Steps D4
Í,ENS D4
LENS E1
LENS E2
I,ENS E3
ÀDO F1
LEIiS F2
LENS F3

l.lartin en PauI B.v.E.

LENS D3 1.-4
Velo D3 2-2
Laakkwartier E1 2:L
Qulck steps E3 3-5
vitesse Delft E,'r .0-5
LENS Fl 'I-7
guick steps F2 3-5
BSC F1 0-7

Í,EIíS A1
IENS .A2

I,ENS 81
LENS 82
HVv Cl
LENS C2
IENS Dl
LENS D2

o-2
4-4
2-2
5-0
3-1
7-2
2-2
1-0

Ock deze keer moesten rve veel iropooviseren om tle e1ftallen kompleet het veld Ín te krijgen.
Door een late afschrijving i.v.m, ziekte lukte dit al1een bij Lens D2 niet. De overige
teans hadden genoeg man om konpleet te beginnen. l4et dank aan de spelers die weer tríee
wedstrijden gespeeld hebben. Volgende week hopen r.re dat alles weer noimaal gaat. De re-
sultaten rvaren redelijk.
LENS A1 : speelde goed geconcentreerd en gaf Scheveningen eigenlijk geen kans, Íoch duurde

het tot zo'n 20 minuten voor tijd toen Rob lrahieu met een wereldgoal de 1-0
]iet aantekenen. vlak voor tijd. werd het nog 2-0. Keurig jongens.

LENS À2 : kvram twee keer met 2 doelpunten voor maar zag evenzoveel keer Qulck naast zich
komen. Ilarry de Haas scoorde alle vier de treffers vöor lens. Jaffnergenoeg Pe-
geldle Ricardo vlak voor tijd een vrije trap op de paal.

LENS 81 : haalde een belangrljk punt weg !:ij Scheveningen. Bij rust 0-0. Na rust direct
1-0 achter. Teruggekomen tot 1-1 en dlrekt weer 2-1 achter. Gelukkig kopte
l4aurice een corner schitterend in (2-2). zaterdag guick. Doe je best.

LENS B2 : begon net 9 spelers omdat Brian een lekke band kreeg en daardoor met Re!0co een
half uur te laat kwam. Toen stond het aI 4-0 achter. Daarna \.Jist 92 de schade
te beperken tot 5-0. llat na afloop gebeurde klopt natuurlijk niet jongens.
Daar komen we nog oD terug.

LENS C1 : begon met kansen te missen en kwan nog eens met 1-0 achter. ilim[ty maakte gelijk
en de rust ging in met 1-1. Toen sascha de strafschop benutte was het gedaan met
Irw. zaterdag de topper uit bij Devjo.

LENS C2 : ginq net 2 Dupillen (Deji en Patrick) naar svtl en behaalde daar een schitterende
overwinning. !{ichael deed ook weer mee maar noest helaas naar de kant gehaald
worden. Kom op l4ichael, monilje dicht houden hoor.

LENS Dl : stond t0 minuten voor tijd nog met 2-0 achter. De einalstand was echter 2-2 en
daÈ geeft aan dat er beslist meer lngezeten had.

LENS D2 ! moesÈ met 10 man weg en nog zonder keeper ook. .raspeï viel a1 snel uit toen waren
het er nog maar acht. zij hieltlen de schade beDerkt tot een 1-0 nederlaag.
Goed gewerkt jullie acht.

-9-



I,ENS D3

LENS D4

, LENS El

LENS E2

LENS . E3

LENS Fl

TENS F2

TJEN§ F3

r speelde een knapge pot bij (Juick Steps. Door de 4=1 overwinning staaÈ D3'nog
steeds ongeslagen bovenaan. BIljf wel de trainingen bezoeken. jongens anders
worden de resultaten beslist mlnder, , :'.:'-. .:.- i "). :.

: kwam 2x voor tegen VeIo. Eelaas konden ze deze VoorsDrong nlet houalen. Waarschíjn-
Iijk sloeg de vermoeidheid toe omdat veel spelers er al een wedstrijd, op hadalen
zitten. De 2-2 uitslag was een terechte uidslag. .-:::".-

: nam revanche op Ce eerder geledeÍi íedetlaag . tegen 
.Laakkvrartier. r/ia sne1lé aàn'

. vallen vrerd èr.met. 2:i gewonnen. lra 6f1óop c.óla.en chÍEa voor de Jo=Égèn§. ,.': moest z'n. neerdere erkennen in. guick Stéps. Er vrerd met 5-3 vèiloien.-Hét was."
eeí, Ièiuke wedstrtjd waarbij enkele,moóie doelpuriten vielen. :r.' '.:i:.

:'was voor rust kansloos 'en stgnd toen met .4-O achter. Na rust ging het veel beter
maar de kansjes werden riiet benut. vitesse Delft scooide nog lx. Zaterdag èen
vr.oegertje. .

: stond blj rust met 1-0 voor. Àndy was er gelukklg ook weer. Na rust glng het pas
. goed draaien en ÀDo krva-m er niet meer aan te pas. .:.. - 

- -,-.'r':-.'.,_. . ".;
: verlocir.-'ei5rdeli jk weer eens. Àbdul scoorde drie keeE en schoot.nog,op. cle paal
, "en dé lat., Ray veïdedigde zèe.r fanatiek en FÍans iegde weer enkele _ kiiometers -

. af,. QuÍckl'Stéps was gewoon wat beter, ,. ., 
'. ';" ,. t:: treft het _nlet. Steeds hele grote jongens tegenover zich en dat Èerwijl de

méeste. LenSers pas zes jaar-zijn of bljna r.rorden. Níet treurèn hoor Jongensr
Het qàat best leuk ,:raar dit is niet echt eerlilk. .' -

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

v
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DE LENSRE full
IíEEI(BLAD VAN DE VOETBALUERENIGING IENS (IENIG EN SNEL)61ste Saargang nummer Jo, 10 ,""rt iSBB.--'-
OFFICÏEEL :

In BaLl-ota e
2 D.Vijn, C j:un. 111214, Julius Röntgenetr. 11 2551 KS, Den Haag,tel 2I4BOO.

IIEREN TRAINERS ATTENTIE.

UÍterlijk tot en met 14 maart a.s. kan bi
den getraiffi van Kt,
Na deze datum is.het gebruik hiervan besl
Wij vertioirven erop dat u én hopel
zull-en houden. Dank voor de medewe

ijk ooÈ
rking i

j slechte we e rorirstandifh
IEKSPORT aan de Genemuid
ist niet rne er toe e staan
de weergódGnh r erme er

n deze.

eden nog wor-
enstlaat. ,

ekening

Bestuur.

ziet f het óók zio?!

bij
8e
hI j mií of mccr wan

heeft U' de
hopi[ vraa§t om nieur,r barpersoneel.
oproep kunneri Lezen van bartender Renó v.d.Stecn r WàOf-

orL vle e

Stceds moet hij een beroep poen,op oen te bepcrkte oep rnedewerkers-sters,die (overiÉcns met veel enthousiasine en overgave) zee r vcle uren arbcid in onzcvcren].g].ng pompen, He! is voor die mensen , meest dartcs, ook r,reL eens prettig omaan de anderc 'kant íàn tiè tàr te kunnen z ittcn of staan.Rcnó voelt zich zo trangrzamerhand. bezwaard om stceds ilczcl-fde personen rrop te otellenrr of tc vragen om-bardiei'ist te draaien Kijk nou eons of he! niet mogelijk..is een paar uurt Jesvrij te nalien om een helpende hrhd tc b icden. En naakt U zich. 6een. zorgen!'Ik wee t niet dit o f, hoc moet dat wanÈ..de opl-erl. iding is in uitsteliende handen,Bínnen no-t iÍne bezït 'U de gewenste bar-böhèndighe dcn. Ze6 dus ja, a1s hct Ugcvroagdvlordt of rneldt U zich spontàan aan bi j Renó v. d. S teen.Het is ccht nodigi Zo.zíjn er n6 enkclc c'ommissies, dic zittcn tc springencon uitbreÍding, tànwege het vel_c' werk. Korncnd seizocn zal cr cpn zeer nauvresaraenr.rerking tot stand komen tuooe n de huidigc Zatcrdag-Zondag en Zaal cornmio-eies. Het plan is bm te'gaan opere ron onder dc nocmer rsenioren Commiesicir,
Om zorn nieuwe organisatic perfcct op tc starten zijn er zeker"2 man cxtranodig. Dan zijn de taken goed te ve idclen cn kan er beter aand.acht gcschonken
worden aan bcgcleiding.van clftalic n en kontaktcn rnct traincrg. Ook kunnener'dan cxtra voetbalaktiviteiten gcor ganisccrd wordcn cn dat is toch vqLn grootbclang dacht ik.zo. Er zijn nog vccl noer schonc t aken te verdel-en binncn onzevcrcni6ing. No[ altijd zockt het bestuur naarstig naar de opvolgers van pcn-ningmeestcr Gcrard t.d.Kley en sccrctaris Àad Schi jf, En dat is besliot nicteenvoudig. .Het huidige. bcstuur 1oopt nnet , voortvarónde plannen rond, maar za1dat toch vórtaald nóetón zicn d.oor dc hulp en ,dc kracht van eigen 1eden.Meest eirirpcJ- ís tc vcronderstoll en, dat e.c.a. toch weL doordraai t. Dat í6natuurlijk ooh zo. Maar oil alfe planncn tö kunne., realiscren, en dat is inhet belang van hóól ï,cns, hcblen we no6 nccr krachtigc figuren nodig in kom-nissies èn bestuur.

It.

I,le zulIen hct beleid, kaarvoor is gckozen, met de sterke huÍp en onderstcuningvan eigen tcnsLeden moctcn uitvoorà,. zorB dat u daarbij beni. cerukkig.,-. . .krijgcn we bij I,ene bijna a1Ics voor elkaar, dus dàt ooÈl
Nog iven wat andcrs. Oplettende Lens-ers heÈben dc l-aatate rnaanden vcle akti-viteitcn krrnnon r{aarnemen. De nodigc iccramebordc" uii"-gopi;"ï"tl r"t dak istotaà1 gcrcnoveérd van.ons clubgcbou'r+. Er is cen bovcirigi;g aange3_egd.. rond.ornons klubgebouw, die uniek-is in Europa! Er v,erd. vorigc iecÈ zelIo aÍ gespro-
ken over Eort-Lens. Dc "_f ilmreportagc s , d.ie cr genaakt zijn dc pfgelopen weekkunnen zo' naar canncs. Lcns z-iet.ui oi ait momónt uit orn dool Ëci ringctje tchaLen. Daar nag U bcst -trots op zijn en U kunt er rncc ídc boer opri. En er kornt
nog. qeer. De vcrwaimÍhgeinstallatic wordt bi,nen afz.icnbarc tijd vervangcn.
De keuken r'rordt vcrrijkt met ecn rnoderne al-l-cskunner. Kortom ei is lcven'in
de l,ensbr'oil,,cri j. Ars wc daarbij ook nog cxtra hand.jes kunnen krijgenrwordt hctvoor dc wcrkers van nu no6 icts l-eukcr.ó6k.,.

Frano van Di jk.
-1-
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.ZONDAG A.S . LENS- RI(DEO.

De llootdorpers hebben nog iet6 te
Komen dus Zondagl
l,lef licht kan er Zondag a. s. met
stand op Velo gedaan wordcnt
Je wcct maar nooit... . .

'BAROPSTËLLING:

supporters r.rat aan de achter-

.\
goed...'..

steun van dode

zaterdagmor6en:
zaterdagmiddag:
sluiton ,.:
zondagmorgcn
zondagmiddag .

Anja Veraar. .- -

Tinue v. Zilfhout t...
cn Cor l{opBcnbrouwero

Herrnan Lenting en T,eo I.rolonaar .- .1 .. ., :-1.-.

Jos Kouvrenhovcn , G crard cn Ànnic v.d.Stcenrl,Iilco v.Mersbergcn.

\ii

Laura v.Dijk, Suzannc Otte, Aad Schijf,
S tecn
Riek cn Piet "Bosch. I

Rcnó cn Marian v. d...

Redactics blijven hclaas niet gevrijvaard van intcrne belangcn. tsij .slechto. ..

prcstatics wordt naar ccn zondcbok gczocht. Dat er onzcrgvuldig met cen aantaL
fëitcn ib onngcsprongen blijkt uit dc rrverkiczin§.i, SchLemicl van het solzocn ,

'87-188. "-: ',- :
Geschrèven wordt il, t ik het hcle seizocn riiln best goaian zou hobben om het'J
vierde -te laten dc6radereà.
i Zbvin i,redotri jd.ei heb ik moetcl nisseh àoor vacantie-perikelen 1 tcchnísche'

'-: mis3ors en e.:n blossurc.
; d.rig wcdstrijdcn bcn.ik uit6eval1.en 'waartan twec rret óen riante 'voorsproni. 

i

: +qht wedstrijden bIijven 'over waarbij d.iegene net hct fblbegcerd'e tríunt. --..,ifgdeproken vras'net ecn in het 'vierde spelend reda.ctlclid dat wanneer cr
'vorigc r,rcek zondag in mijn afwezigheid(op het ríonent supiènè) gcwonnen zou
wogd.en" er een krat bicr verdiend kon woràen '- .- -- 

".IIct rcEultaat: een van dc 8rootste ncderlagen.
Mijn:'concluoie: niet ik ben de zondcbok ÍÍaar het redactlclid het de.grootote
boJ.angen iu dezc. - t'

Sluiten :

SchlemieI'87-tBB.

BEMOejcdernicnec.

- Peter },Íeefout bijgeldvig? Hoe kont U erbij,....
- Tijdèns zijn schóreing, vaarbij ?ctàr achtcr dc

rvas zaterdag 1 ongeslagen
- Vandaar dat Petcr ook-nà zijn ochorsing buiton d
- Nà'de nedorlaag vai afgel-opcn zatcrdag (2-1) kun
naàst Joop t{ilLens aantre ffcn.
- In ccn doLLe bui mcl-ddc Uw Redactic'vorige rveok

achtersta.nd .had op leidcr'VELO.
- Over vooruitziende blik gcsproken(.;. )
- Tip: A1s U zondagsavonds bcnieuwd bent naar de v

hàagsc Rcgio kunt U deze beluiotcrcn op de ïadio
19. OO uur bij Radio 'l,rest.

HOUTRUST EXIT .

dug-out plaats- noe.st nemen.

c -Lr- J ncn bJ-eCï.
t U l,lccfout wcer göwoón

dat Ï,ENS 1 zes puntcn

oe tbalui tsl-agen in ae 
" 

.

1 ($Í) van i8.oo tot

Afgcl-open vrijdag 4 maart f9óB was i! ín ccn' van dc Hallen en zag daar in d.e-
loöp van dè avond 512 benet in actic incl. Schcidsrechtcrs ií Zaallcideie, . ;
want de vaste Dhr.v.d.Lnns v,ras wcgcns zickcnhuis opnamc aflrezig. Vclo zaalr '.

voetballers r-n andcri sportcrË rak\.]n van íu hun zaa3- krvijt. Gezondc jongcno
bIànk zowelzïart sporton altijd in goede onderlinge verstandhoud.ing met eLkaar,
ondanks a1le uitspraken van.4fgestuurdó Gogen en al-lerIei andere uilenbrillen
dragcnde figurcnlóc g"rono .irr1e Zijn zalÍ kwíji voor enkeLe elit'e of. liever: .

gezegdu i tgózo cht c kanshcbbers van Media. publicietcn cí .t.v.. programma vul-I'ers. '.

Hceft Den HaaE nog zorn complcx nodig terr+ijl cr in Papcndal on Zcist cr al
zoiets staat! Goede verbíndingen 2or,reJ. spoor of we6 zijn èr nauwel-ijks.

-2-



rk _zie -die .auto 
i s al geparkeerd staan in do goed verzorgde. voortuint jcs varr;.,i .'

de vogellijk voor cen opgcpcotste.supcr stcr! Dcn Haag hècft toch zi;n tija....
gchad in hct' Europcso gàËcËrt t -'

Of zien de menscn a11es nog tc provinciaal? ,,.,t/ie draait er voot' de ni skreunen ( firianb ieel ) op? De }iaagse bcvolking, dic er'...bijna geen gebruik van kan nakcn. AlLcen mag mLrn komcn kijken en Sui.ctren vooj
een hoge toegangsprijs! ! Hoe wi1 ncn daar uibrcidcn? plaats voor àu.I drafbaan
voor paardcn is er ook niet necr, of hct zou ove.r dc,Laa.n van poot moctcn ..
gebeuru-n! ! Bochten zitten er genoo6 in! I
l^Ie dvraLcn af waarvoor ik gckomen vlas. rk ruas gaet bij ons dcrdc tèan van ï,cn6o.].v.Joop l,liIlcns en wc1 te6cn r\DO. Gewcldi6 zo hct cr daar nan toc ging. . ,....
ADo dacht dat varkcntje zul-lorr r+c vrel- cvcn wasscnt naar zc haddcn nioi op"ao.:'- -

inbreng van. bov.:n6cnocmdc gcrekcnd crr ilt op, dc bank r,ret het papier.t jc:. Voor d.cwisseling ging hct nog gclijh op, maa! daarna kekcn Theo B. ón-Barcnd H. o1-.
kaar eens aan, bcgrcpcn dc situatic a1s in ccn gocd.l<opq, t.v.politicscrie cn.. l

loste dat problcem vercend op, zo zLc jc rnaar vrccr ecn 6oédc c oac h " iir- samon; ' ".
spel met zijn pupillcn hraartoc,clic in staat zijn
Tot slot r'ri1 ik nog cvèn nenolcrcn het goedc cn diroctc optrcd.cn vqn"ónzc . ..
grcnsrechtor, wc1 dr2 bcstc,,in de hc19. E.E,G..-n.I.,Hr.Odinot. .

Er stondcn wcl.' ucn paar pLndcrc in die zor,,cl ncntaal ,al_s klvalitat
uitsta[en{an dic- snQorcn {ig nict ."aanyre zi6--warcn dai bcvrocs do uiin hct'voordeel van f,cns.

tr'. Iluilans.
SENÏORJIN ZONDÀG

Uitslagen 6 naolt: r988
a.Llc wcdstri j dcni afgcÈeurd.
PROGRiTI'IMA ZOND^G 15 MAART 1988.

tcenbrink tO29
ort - lsogl1. 2012

V1

v1/2

v2/3

v3

9124?4
01891-1?g4t
o1.742-?1t4
B6?934

14. OO

10r 0O
13.OO
11.OO
10.00
1f.00
12.15
11.00

uuu
llur
uur
uur
'+u{
uur
uur
uur

Vac LL/ 6

Lcns 1t I -RKDEo 1

Dc Musschcn 2-I;ons 2,'-".
Vclo Jr . -f,öns ,
Lcns 4 -Àrchipel 2
Qaraat 3 -Lcns 5
Lene 6 -Graaf Uillcm
Dcn lIocrn 4 -Lens ? _.
Lens '8. ..1 .'-ltippoia.er'.5...

Th;B.s* l/;H, Po
P,P,Mu
L.jspl-it
F.KcssclÉ "
P.BIeekor
ItÍ . v . Diggel-e
J.I'J" Jorna

205.
21r,
21.OX
2122
2146

Opstcllin6cn
Lens 5 al-s bèkenrl afbullcn
Leno 6 aIe bekend. afbcllen
l,ene 7 ala bckcnd afbcllcn
Lcne B al-s bekcnd. afÈcIlen

uur
uur
uur
uurl
uur
uuI
uur
uur

t{. Kouvrenhovcn
G . Duyvc st ein
H. Rinr.tclzwaan
E. Tror,tmelcn

c
c
c

teL.
tel.

bij
bij
bij
bij

Terreinen
De Musschen - Ol-dcgaarde Rotterdarn t
Vcl-o -, - -:: - .I'loordwcg tlateringcn t
Paraat - v. Brioncnlaanl,lasscnaar t
Den l{oorn - Woudscr,reg Den Iloorn t
PROGR,IMI'ÍI ZONDiIG 20 II/LÀRï

14. OO
f i.00
14. oo
12.OO
11;00
11.OO
13.OO
12.OO

1
t
f
1

o1o-4808659
01?42:2?79
242838
015-6149?3

Lens 1 - Hoek van Hollpud
Lens 2 -DHC2
II. v.lïoIl-and- Lens 3
rVoorbur8 4..-Lcns 4 (tf:) ., - j
Lens 5 ',.-Fufl Speed 4
Lcns 6; :. .. '-DVC 2 .. '

Lcns / -Toncgido J
\rDU4-!en6ö

3



SCHADUITTPRoGRAMMA If Mhlr.RT.

i,rc6terpark Zoetc.rhocr te1.
' ..tt

l,[ach.Vrijenhoeklaari . te1.

12.O
12.O
1',1 .o
12.0
14.o

o uïr
O uur
O uur
O uur
0 uuï

-Lene J
-]Jon6 +
-.Lens ö
-Lens 5
-Lens*]6

254690

Dt,ro f .

D110 4
W t kr*articr 2
tltlkivartier.4
!l'kruaítiei !

o?9-51?899
It

.ll ("
lt _

ll
.|l

ll
ll

Topscoorders seizoen I 98?/1988.
ongewljzigd t. o. v.
Zaal-voetba].

vorige rirc ek.

Ui tsla cn af cIo en veck.

Zatdidag 12 maart Alpina-toernooi
tcf,.-o7o-. 46t4oo.

BlocËlen bcstelLen?Evcn ÀIpina belan.

Í,cn6 1

Lens J
-,ADO 1

-Ann )
' 4-t
n-) -"l,ens 5. lens 6

-l,aakkwartiei4
-Cromvlict I

- 4-4
!12-9

ZATERDAG 12 .MA;IRT -ALPINA-TOEXNOoI.

Programma 15-3-1988 t /m 25-1-t988.
Dinedas 15-1-1988

21 .00 uur Bertrs Wielcrshop J- Lco.s 3
21 .40 uur HMSH 4 - T,cns 6
22.20 uur HI,ISH , -Lens 4

Vrijdag l8:r:1988
22.20 uur.Lens 2 - Laakkr.rartier 2 Oranjeplein

J

Duinlaan kLaosenr, 96J '
Zuidhaghe ttassón!. 986 '
Zuidha[he. rrasséoi, P64

ZT1SEIDAG 12 MÀ.ÀRf .,.

ïËrr. 0?0-463400. i
AtPINri TOBANOOI, BLoEI,,IEN BESTELLEN? EVEN ÀtPïN/, BELIEN

Di 22-3-1988

19.4o uur Len s 6i

2O.20 uur Esperanto J - Lcns.5
tr oensdag 23-3-1988

19.40 uur Ectcafe Sport 1

21 .OO uur F-V Snockie 5

Oranjcblau 2 Duinlaan Scheidsrechtèr:'RrKeus
Coach : LenE 5
KLassenr. ; 986
Duinlaan kJ-aosenr1.974.

nèda

-l,ens 1

-Lons 4
Ockenbur§h
Transvaal-

kfasoeur..9J]
ÈIassenr.964

Z^TERD^G 12 M,'.iRT .rILPïNIL-TOERNOOI .

Zaterdag 12-3-1988
Al-pina toernooi
ZaaJ- Ockcnburgh
aanvang : 19. OO uur
aanwczig: 18, JO uur
Dccl-nenende verenigingcn:
Alpina(Lene 1)
VIIC (winnaar vorig jaar)
D. F.O.
Venibo ( Engelsman )
De Le].y ( Rot terdam )
Ectcafc Sport

ri'

S cheid.sro chters

Ti j dwaarnener

- ."r'
.1"4. eI Àr5siouti
X.Bogisch ',

^R'Keus ' .

-4-
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zoaLs ik vèrlederi r,reek.ar hcb geochrovdn z_a1 er gcspeeld wordin. om de- 2.gi ' '
" 4LPI!.,'.-vri ssel-TÍo f c e.' Dczc za.l- 

-trcrdc Ci gd hócto* innrà"n docr ,V. U. C.
De ploeg dic cerste wordt nag 6óí jaar lang dczc ,"r-pina-wissol-Tro f cc dc zijncnocnen. Deze ploe6 is hot volgu.nd jacir autonatiscïffi uit6cnodi6d.AIs ccn ploeg dric ,rnaaL acht erc envóIgond ccrste wordt, dan iomt dó Trofecin zijn bczit. Gezieri de ervaring dió irr tijcrens hct ecrste .ïlpina-to orno ói -'
had, (het r,rap vcrschrikkolijk.6oàcr1i6. )r,ri1 ik icdcr Lcns -t oo 

"" 
rro1rrJJ 

-u1o",i.rt 
c'aànbcvelcn dit toernooi te bc,zóekcn.

Icdc'rc tocschouwer Ís van harte wcl_kom; .1 .j
rk bcn er van ovcrtuigd., dat dcze avond nóg gcslaagdcr.gaat r.rord.en don d,c"-'l' t.

ccrstc kcor.
Ïk wcns iederocn cen sportiove cn 6c-zc11igr: avond. toc. :

lenc I(ous.

BLOEI"iEN BESTELIEN? EVEN , ,IPTNiI BEILEI,í. TEI. 070-46]400.

Rcs. 1c Klassc. D

Stand Lcns 2

Espclando -2 -

Vrcdenburch 5
Bombcrs 4

, rl

'15
16
15
14

- t\):26.
21
18

cd.Zoals'll'àicjf gàat ícns 2 hcel
Ík wil daarom iedcreen uitncdi
Vri- j dag 1 8-t-t9BB
22.20',uur " "l,6ns 2
IEDEREEN IS I,IELI(OI,i. r ! !

n cen keer tc' komea kijkcn.

- Laakkr,rartie r 2 0ranjcpleÍn.

LA}IGS DE SPORTEN Vi!N DE Z,'rTERD,1Gl"lIDD/LGLrïDDER.

Ui tsl ageq zatcrdag J nraart 1!88
V . V. yrgrinc
Scmp,Altius ".:t-V.V.Marine 2 "
Nootdorp J
Progranma zat crdag 12 maart 19BB

- Lcns
- Lens 2
- l,cns J
- tens 4

2-1
2-O
4-o
afgel-ast.

14.30
12.00

uur
uuT
uux
uur

Le
Le
r,e
tc

ns -Takdier Boys
ns 2-Schcvenir6en 4
ns ,-Takdier Boys J
ns 4-Duno 4

.J.Lcrie(.1 )

.d.spok (1)
N.II.
N.N.

c.H
R. v

ooo/oot
oo9/o43
017/125
o21/161

10.tO
12.10

Vcr-zaríel-t i j den : tcns ,IJ.OO uur lens j 9.jO utr
Lcns2 11.00 uur'- IlenE 4 11.10 uur.

Lcns I en 2 lrordt docr de trainer bekcncl genaakt.
§cna(luwwcdstra jd.n zat erdag 12 ría:1rt 1 988.
14"Jo- uur .Nai.Nedcrt-.
12.0Ö uur Nat,Ncderl-.
Afs cle competitieve
uur een trainingspr
avond voox,-19.OO uu
Informatie ovor afk

- Lcn6 vcrzanelen 1J.OO uur
-Lcns 2 vcrzauclen 1O.45 uur.

dstrijd of sc haduwr,.rc dstri jd niet.d.oor gaat is cr om 1à.00,
ogramr:la. rifrnefden voor de wedstrijd of training vrijdag_ i)

r bij P.Mcefout teI. z54Z?9 of bíj J.Ham tct. 6?g6ïi. - 
.-euringen van dc afdeling ts-Gravonhage van dc l(.irl.V.B.

cn vanaf !.OO uur automatischc boantwoorder tcl. 295?01 .
,i. Enze- T. Spa-M. Spa-B. v. d. Berg-J.l(ouwcnhoven-8.Ilerghart_
F.l,Íulder- J.Roossfoot- P.rix- L.Sinke- F.l(Iaassen- M. Osrnan_
R.§andcrs- P. v. d. Hc iden.

afbe1lon vri.j<tagavond voor 19.O0 uur bij L.Spa tct.A91?3?.

iederc za
0pstc11ín

terdaBm
g Lens

org
z.

5



0pstcJ.lin g Lens 4: H.i(ouwenhovcn- L.Ma!tel; C.Lipman- M,Fris- D.Bo6nan- D. de
Ruiter- D.van Essen-S.Ypinga- G.Kuiper. J.v.d.stee-.R.Bato1aan
N.N.' .'

Afbcll-en vrijdagavond vór.r9.OO uur bij R.pilon tcl. 9l5B8B
Bij afkeuring bcstaat dc nogclijkheid. om net zjn e.Llon MarccL Janocn tc gaan
bczoek-en die i.v.n. zijn knio in het ziekenhuie 1igt. Het ligt dan in onàe bc- ,

9oolllg dezc col}oga.voetballcr(??) zo sne_l nrogelijk weer.op d,e becn te krijgcn.
Vanuit het Lensterrcin zul-lcn or trips naa'r hei zièkenhuiÀ lcorganiscerd wordcn.
Pro6ramrxa zaterdag 1 ! maart 1!88.
1 4. rO uui Lens '- ScVtr'I
12.0O uur Lens2- Duinoord 4
1O.JO uur LcneJ- rs-cravcnzandc 6
12.]O uur Lens4- Sev" II

.I. v. Blaricurn
C .1Íí11cns

N.N.
N.N.

ooo/oo2
oo9/o41
o17/124
o21/160

Van het j euedfront .

.lrlgcncen contactperooon; Paul v,d.Stccn,ihopinstraat lOjt 2551 Sy Den H(lag.
tet. 970154 (b,e.e.9?t6?4 pctcr perroyn).

tledstri j dprogranna À-B-C Loren.
I(ontaktperscon paul v.d.Steen tclt 9?0154 b.g,E. 9?16?4 peter perreyn-.

:i

rifbel-len voor de ucdstrijden bij pc.u1 v.d
In uitcrste nood nog op zatcrdagnorgen op
teLefoon 661114. Voor avond.wedstri j den te

.Steen voor vrijdagavond '19.00 uur. . 
.

Í,ens bij iemand van dc j augdkor,rrni eoic
!t9?o154

Vcld Scheidorcchtcr 6an. k.Len6vrlidaa 11-3-1988.
364 19.J0 uur Lens /r 2 . -SV Voorburg À1 v2
Zaterda 12- _1988 ,

315 14.J0 uur tlithetmus A 1 -Lens . Wcstvliotwcg W.Pieters -555- 1r.09
nd 11-l-1988

Itcl-iest okeLaan Mr,r.À.PrÍn6 585" 11.1O
Zocternreer R. Ol-ivier-41O- . 11.rO

1 V 1 I( .l'Jeber- -JO- ; -" 9.45
Zuid.erpark ?? . .- .-, t.. .-11.00

r.B. 4Juur

,,: '

' tcns
341 - 12.rO uur Vio6
471 12.45 uur Dr,Jo B
4oA 10. ]o uur l,eng
564 12. Oo uur Rava

T,2
B1
4
c1
c2

,,\ -1

avo
B1
B2

"die vri j tlag
-Lens
-f,enE

uur

-uur
uur
uui'
uur

-Delft'C
-Lens C 2

t^loensda 16- -1988
18.10 uur Haagse jeugd - Lens B/C cor,rb. '' i5zorwerf
Bi j zonderheden

- opstcllingcn a1s bekend tenzij d.c traincrs andcrs vcrheld.en;.
- gaarne ouders net vervoer vcor Lcns /r 1 en B 2.
- zio kopy' schaduwprogranna.
Sch. duvr progra.nma À-B-C-.ieued.

Samenkomst ï j zenrerf
l?.45 r:ur ...".

Bij algcheLe afkàuring probercn we ondcrstaand progranna af te wcrken. Bè1 bij
twijfclachtig l^rcer even naar, Lcns toer ,tel. 661514 cn jef iveet lraar en hàe laai
ig 9lqo"u noet zijn. Denk. erom,ne doen-altijd w3t. Ocsiocids gaan we trainen.
^Itiid 

cven bcIlcn en konen. Naern.wcl gym en voctbalschocnen megàmankonst Lene
14.ro
15. OO

12.00
14. oo
10.30
13,Oo
10.to

uur HBS A1
uur Quintue A1
uur l,lippoldcr 81
uur liippolder B2
uur. Vitesse Delft
urir Quintus C'l :
uui .Vitesse .Dc1ft

,.]

- Lens ,11 - vel-d-of kunstgrae
- Leno h2 veld of verhàrd: Lens Bï Dclft
-.,Lens 82 " Dèl-f t
-Lcns 'C'l .- 'Delft
-Lbns C1 veld of vcrhard
-Len6 C2 . Deï-ft

'.. i., ' ' 
tt. 

.

c2

11.1q
í 4.00

"1o.45
'12.45
'9.1,'12.OO
.9.15

rlqx
uur
uuT
uur
uui
uur
uur
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Onderdak Eevragg4 yoor jeugiqlc1crs p1o1na!! ZTS,,

In het paaswóekeinde doet een Tsjechisch A1-jeugdteam uit EratislavA Incc aan
ons intcrnationaal jcu§dtoérnooi voor A1 cn" 81 . Dc naam is on6 no6 niet precies
bckend, want het is'oen fusieclub die^bcgin, dit seizoen is ontstaan uit ZTS I

Petrzal-ka (vorig jaar net. ccn B-tcam bij Lens op bczock) en ïntcr. Biatiol-ava,,.
ïn het briefhoofd staat rrTj Inter-nacional Slovnaft ZTSrr, dus uij houdcn het voorr
lopig nàar bij §Lovnaft zTÀ. Het is dc bcdocling clat rui j a1s LcnÀ dcz-c-:spclers : ''
ecn paar dagen gSstvrijheid vcrl-enen. lii j doen daaron graa6 ccn bcrocp op dc
oudere van onzè (jeued)1edcn. He1pt u ons on die jongens ccn paar lcukc da6cn !
in het lJestcn tc bezorgcn. Er kornen tctaaf 16 spelere, 4 leidc rs,/trainc rs cn ecn
chauffeur.'Dc Tdjechen arrivcren vrijdagniddag 1 april en vcrtrcklccn op nàand.ag
4 apri,I (trveedc paasdag). Zc nernen ccn ÀLaapzàk on.oen luchtbcd meo, dus een
llckjc ergcns'op dc 6rond is vol,docnde cn natuurlijk ook 6raa6 ccn p1d<jc aan .

Uw tafcf. De.hcle zatcrde6 cn'zondag doen zc op Lcns ncc aari ons tocrnooi..
Ovcr het algerrtecn sprcken zc vre.1 ccn beetje duits of engeLs. Dc erv*rÍng is'dat'"
de Bastoudcrs crvooraf vaak t'e6cn opzienr'maar dat Íncn hot achteraf aLtijd.eig ''
Icuk blijkt te hcbbcn gevondcn. En r+at zijn nu J nachtjcs! Paul- v,d,Stcan (97O154
enGerardvan]Reijscn(55,12,4Lr)ncmcnuwaanne1ding6raa5iirontvangSt.

SIXESVOETBAI. VOON B - EN C-KLIISSERS IN DE PI..'ISVJ.KÀNTIE. '

Op dondcrdag,f; apriJ- a.s. organiocrcn vrc voor C-cn B-kLasscre (pcr 6roep'àpart)-.-=-...-.......
cen 6 tcgen 6 tocrnooi sixcs op hal-vo vc3-djcs, Jc noot je daar lvel voor lnschrijt
vcnbij de jcugdkomrnissic. InschrÍ j fforrnulicren zijn brj ju11ic lcidero'te 'krÍ jgcn1'
Het is dor,,bedöeling dat er raaar maximaal J lonsspclórs in ccn tcam zittcn. Je'" *
moet dus J"vrièndjès van school of van straat vragen om rilee to doen. Gaof je tcam
cen naam van ecn bekcnde . pro f-cl,ub (wic zich hct eerEte aanholdtr'hecft dc .,
oerstc kcus), Als dat cen Nederlandsc cl-ub is cn jc wint nct rlat tcam het toer:
nooi, dan 6aan we proberen dat tcan een koer tcgcn ecn jcugdiS-ta1 bij die ''* -'
Prof-cLub tc Iàtèn'epclen; l

c1-
Na ccn aiítat pittigc'vricndschappclijkc. wcclstrijdcn in januari, dc ncc6ten '.

net wÍnÈt' afgesloten, epócide C1 vicr conpctitiewedotrijdcn,, r,raarin ze6 ' ,,. '
puntcn rverdcn behaald. Tc6cn ccn zce'r ztra-k HHSII nistc C1 i'ce1 kanscn; naar vron.
natuuili:j lr r hct.,Sróte cijtcrs.
Een wcck. l-àterl'rnoest vroeg (1O.O0 uur) in cn tcgcn Den HDorn gcspccld woldènf
Den Hoornr'é6h'van clc dric döor LENS op dc hiclcn g;czctcn Icoplopors, werd:
overklast. Cl èonbinecrdc gocd cn,rvorktc ha.rd, cchtcEi hct scoron Iuktc dCze -.

keer niet, cnrömdat Den Ho.rrn sl-cchts. cen cnkel-c kc'cr'via ccn uitval. gcvaarlljk'.
was (Mario'èn'r",rno grepen dan prirna in ) blcef het O-0.
Dc volgcndc:,tè 6enstander was. HIJVl oen'p1oeg l,rrar nog niet togcn gcspcetd ría6t-
Na ecn achterétand kfaardc IENS dczc klus toch no6- vrij eenvoudíGr' mct een .' .:.
rstokkenr doeJ-punt van Jir,t, cen prachtigc strafschop. van Sascha, en.a1s 1et; ,
terlijk hoogtcpunt'een perfect 6epiaatdtc Èopba1 va.n Dennis. .1
Àfgclopon zaterdag lreer oi:1 1O.OO uur ccn uitr'rcdstrijd, nu tc54cn koplopcr Devjo'.
I{et wird een doóI-pirntrijk gcbeuren op ecn goed bespeelbíar vcId, af on toe

Drie kéer stond Iens vobr, na rnooie goals van Jim 2 x in Sascha. Drie kcer kon
Devjo gelijk nakeni waarbij. trvce lcecr LENS'niet gehcel vrij uit ging.,
Eigenlijk bbst positíef, d.ezc baIà.ns. Vc.ak goed voetbal, vccL wcrlcfust, cn.:.i,
nooie goaIs. Éón negatief puntS'è: de latste Devjo-6oa1, vijf minutcn,-vóor tijdi
Volgcndc kc.-r betor ople ttcn.
C1 6taat nu twee tot vier vcrliespunten achter op de koplopcrs Devjo, tlippoli
der en Dcn Hoorn. trraarochi jnti jk net iets tc vee]. on ccn hampioenschap nogelijË
te nakenr' en dat'is'lbcst jamner'als jc.hebt ]atcn zion dc.p1oc61 te zijn net het.
rec c stc I voctbal r',

7
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\,Iedstri jdproarsmma D-U-F- I Un10!en.

Kontaktpereoon: . Paul- v. d.§teen teJ-l 9.?,01. 54(br g.. gr 9?.16.?4,Peter Perreyn).
ÀfbelIen voor de viedstrijàcn.bij. PauI v.d.Stèen voor vr.ijQogavond i9.OO uuri.
In uiterste hood nog op .zatertlcgnoigen op .Lcns bij ienand van dè, jcugdkonmis-
sie telefoon t 66.t1114-. voor avóndwóastrij aan t eL; g?.o1.54. .. l

-Zaterdae 12-r-1 )$$:'!:; "''; .' ' : veld s4menkomst Lens

577 'IO.O'O uur
BlB 12.00 riur-
871 'lo.Öo urir'
( irr;') 1f .00 uÈr
907 to.0o uui"
924 11roO uur
974 8.45 uur
1OO7 . 10.:00 uur
1056 12.'00 Uui-
t,o89 t t .0o ruur 

.

(tr. )12.00 uur

\,lil-hel-mu's D1 -Lcns D1
Lccoduinbn D1 - -Lens D2
Ddl-f t D4 , .. -Lcns o7
Lens . D4' ,'. ; -Celorit
Lcn6 E1 . .-Lyra E2
Lon6 E2.i .-BMT.EI
DSO ,E6 ... -Lens E,
L,en6 ,. Fí . . .-DSVP 

. 
F1

IJens iZ -UIanJ ep
Lgns.FJ. , ,.-HBS F6
L'ens E4 -Lens Fj

!lestvlietr,re6
Mades!èijB,
Kcrkepolder

veld'l

aÉ D1 V 2 ._,: , v2

, 9.00
í1.00

9.oo
.10
.10
.tro

, 10.
. ,,11 .10

uur ,

uur
.uur ".
uur
uui .:

uur i

.UU! |

uur
uur
!.lu r
uur

; .v?
Zciet,lrmcer

2
9
o
7
9
1

1

1

1lein .F2. V.. 2 :

45
1o
30
1o.. v 2

Zor.das 1r-3-1988 (vooRt,EDsTRïJD).

12;4! uur Lens .D. 2

tLL.lzOnd.erI1eden:.
t- opst-ellirrgen aLo bekend tqnzij ïe trainers andere vcrmelden,

- zie kopy echiidul'rplogr:apma r. eportkamp Zeist eÉ kontributies.

RI(DEO D2 '. . 12.15 .uur
,ii -

Lenefl , t/nF4
zie kopy..-

Sc du !,) iamna D-E-F- eu

Dat wa6 ine ',rat af6è1öpen zatcrdag: eerst alles goedgekeurd,
sneeuw toch nog een bijna voLledi6e afkeuring. SLechts L.,enB
Het w:1s te slecht weer on nog naar alternatieven te zoekcn.
ïs het hele kompetitieprogranma afgekeurd dírn proberen r,re o
af te werken. BeI toor de zekerheid'weI even naar IenE wat
Het telefoonnummer is 66.13'.t4. ' 

'

i' i ,.

Quintus D1 Len6 D1

Quintus D2 - Lens D2
HBS ",Dl - Lens DJ
HBS D4 - lene D4
Quíntus E1 .- Lens D2
Lens E1 en EJ trainen
Lens F1 ,tr'2,F]ren F4 trainen

Van Eaandag 11 juli t/n zaluerdag, 16
naar het sportkamp ín Zeist toe. De
wat dit io.

teLd of verhàrd.
veld of verhard '

" veld of kunstgrae
velil

. veld. of verhard .

. strand of zaal-
strand of zaal

' daarna door de .. :,!.. ,

D ] kwan in aktie.
Zaterdag betcr. .-.. :

ndcr6taand prograrnrnó
er gedaàn wordt. ' , "

i .. 
".,earnankorae t trèn6. .

, 11 .OO ,uur
'lO; OO uur

. 11.00 uur
,11.OO.uur

' .9.15 uur ..:
. 12. OO- uur
íO;JO uur

I 2.00 , uur
1 1 . OO'uur
12. O0 uur
12.00:qdr
'l O. OO uur
'l 2. ,O ,uur.
1 'l . O0 'uur
Neem altijd gym- eÉ voetbal,Echoenen mee.
Opstefr.ing ]-ene 4

Blijf nooit zomaar we8. 
-

Zoals we vorige week .aI schréven ie l,ens F4 toch l,reeï geformegr{. De volgende
spelers spelen hierin: Jacky de Jon6, Aniel Raohiet, Khalid Bouali, Michael, v.d'

i " , Í ' -, Voort, Karnel Bouali en Jimmy v.Vlqg6e1um. Zoal-s,juIlie ' ''
zien kunnen we best no6 een paar spelers 6ebruiken. l,leet je iemqnd neen hem r.. i,'

zaterdag gerust mcc.-'Ju].]ie spcJ.en om 12.00 uur thuis op I,en6 tegen F Ji '' .,., .
Zij,.hebben ju1l-ie uitgèdaa6d. Ecret spelcn ze om 11.0O uur tegen HBS" en. daflrna -

tegc'n Lens F4. Doe je bcst. : .. Í .r.

Kontiibuties
Ondank§ veef'verzoeken'zijn er nog steed§ ouders die de kontributie voor hun'-.'
zoon niet hebben overgemaakt op 6iro 116?ll t.n,v. Pcnningmeester Lens."- .,. .:,,.
l,le verzoeken deze oudero nogmaals om a.E. zaterdaB kontant op Lens te betalen.
Heeft U vragen over het bedra6 beL dan Paul- v.d.Stcen tel 97.01 .54
SPORTKÀMP ZEIST:XR IS NOG PLÀr1,TS.

juli gaan we wccr met een hele karavaan
jongens dÍe a1 eerder zijn meegevreest weten

8

r:!.



Eon week vo1'sport in ae ËosËei van het sportko'mp]ex ,raq du XllVp tu Z;liil
slapcn in tentcn en goed 'etèn. le prijs van f.14or-- is-besrist niet tc veeL.
op dit rïroríent zijn er nog 2 plaatocn vrij. Ben je geboren tussen 1-8:19?6.en' ;
11-7-19?7 en. heb je interesse om mee tc gaan be1 dan even naar paul v.-d.Steen ,l,el',97.O'1.54. 

-.. _De jongens die zich opgegevcn hebben veïnclden we hieronàer. zoal-s'we vorr.ge
week..aI -sclrr.even ,moet cr van.iull_ie op 51 maar,t lzeËer f .1OOr-- binncn-zijn op,,.
Síro 116?11 t.,n.vi penningmeeÀter 1,cnè ruet vermcliling Zeist.. ,,.. .,Í ,ri. '.. ,
rs hct bedrag dcn,niet lbinnen d.an verval-t je aanmeldIn6.,sta je hierondcr. naar
ga je.niet_mee bel- dit dan,even doo1,. te f | . 9?|O1 !54. ,.: . j,',
Lens D 2
D. Zandstra
J . v.llLemen

.Í.- ..

Lens E 'ï

P.v.d.Stecn
P. v. Ri jn
R.0tte
J. Sandi fort
G.VerscvcLd

I,ENS. I' I
J.Buio

..Íi. v, d.lleuvel

IE}IS .F 2

-t-

il' ..i

t - r: I

nt

,",,, .-ft i!.

t-'l,ens D ]
II. Pronk
n.Klooi ' | '
J.v.d.Zande-i'
R. v.I-,int
M. v. Zgndyi j !r
PiZeeneijer
M.l,laterreus -..;

i:I F. Kampflagt "
A. r^.kkabi -'Il l.laiten '.: Lcns E 2

;r--'- - -,' r'
lJ. Peck

r !'i R.v;d.Heijden
P. Roo6

i'; R;Stap l ,r ^,
l,J . Daamen
R. CheryLens D 4

T. v. Rossurn
C. ZelÏer
M.Scheepe

TENS E f
P.Campos Ponce
ii .tiouare

SïXESVOETBT'IL VOOR D-I(LASSEXS f N DE PI.ASVAI(ANTI E.
Op vri da 8a ril a.s . organiseert Lens ecn 6-tegenr6rtoernooi (sixes) op halve
veldjes. Je moet je
Inschrij fformuliercn
er maar naximaal J ï,c
school of van otraat
Prof-club (wie zich h

aar wel- voor inschrijven bij dc j eugdkomnLssie, '

zijn bij julJ.ic J.eiders te krijgen. Het is dc bedoeling dat
nsspelers in een team zitten. Je moet dus J vriendjes van
vragcn om mce te doen. Geef je team een naam van een bekende
et eerstc aanmeldt, heeft de eerste keus). AIo dat cen

NederLandse crub is en je wint met dat tcam het toernooi, dan gaan we proberen
dat tearn een keer tegen een jeugd-6-tat bij d.ie prof club te ràten spur"o.

PÀ.TSV]IKAN TIEVOETBAL OP ].ENS .

Tijdens de paasvakantie van vrijda6 .1 tot en met vrijda6 B april a.s. zaL de
jeugdkommiseie een aantal voetbalahtiviteiten orga.niseren. tdc hopen dat er veel-
Lene-jeugdledcn aan nce zulLcn doen. ,'illerecrst zijn er in hct pnasrvcekeinde
natuurlijk voor diverse el-ftal-len toernooien (uit of thuis). Daarnaast vanaf
uoensdag I april hebben we globaal het volgende proBrernma in geclachten (ainsdag
is ons complex bezet i.v.m. schoolvoetbal).
A1 : hopelijk kunnen we nu r*e1 met Aad de }Íos tot een afspraak komen om

een da6je naar KV }íecheLen te gaan ( 5, 6 of Z april).
A2 : vri endschappeli j ke wedstrijden; als de leidcr iets extra wi1 graag

even net Gerard van Reysen contact opnemen.
c1/c2
B1/82

D

E\/82/E'

Sixesvoctbal (6 tc6en 6) op donderdag f april: ook voor vriend.jcs van
buiten Lens(zie eltiers in deze Lens-revue).
Sixesvoetbal (6 tegcn 6) voor alLe D-l<laesers en hun vriend.jes van
buiten Lcns op vrijdag B apriJ- (zie eldcrs in deze Lens-reveu).
Voetbaltoernooi woensdagmorgen 6 april- op Lens. ïn over3-e1; met IcÍders
cn ouders stmiddags iets buiten Lens (zlenmcn o.i.d.). Leiilers/oudere
met idee6n gro.ag contact opnemen met Gereard van peijscn.
Eten en slapen op Lens voor alle ...F;k1a66er6 van voensdagmicldag 6
tot en met donderda6mor6en / april en natuurlijk vcel voetbal_ cn
speL1-etjes. - 9 -

F
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i;rr ):^. ",i 'Í, i:,r .t/ilIen l-eiders :en

dag(en).besèhikbaar

Uitslager j eu6d:

;i ltc rrt,..',,:,'tr. '1 i:i
traÍnero aqg1Q.,na
zijn 'dat hun e1f

ï;1i.li' ,-ii'v '(-'J':'ia.i j,.. rl '1": )::.ila1.-
+q.. Iq"q iB e,1.. 

j +'e.À Èog §6e.,v9.9r, p f ,:Ae
taL derí àctiviteit'heeft?

, .r^: ,1,.: :,i- ';-'.Í-', i'
IQE sder:-.rsd ríiC cei cd

Devjo C1 '.'l Lens C1 3-1
DSO D? - Lens. D] 3-?
Zatcrdagmorgen, om 7.15.,dur !ías el-echts de wèdstrijd'van T,ens C2 op vel-d., àfge-
keurd. Da.arna veel Eneeuw èn langzamerhand vieL de ene na de andere.wcdstrijd- 1:-
uit. Gel-ukkig maai clat veel, veieni6ingen zo verstandig warèn om dezb toch :..' :,'"
wel vervelende maatregel te nemeni Manphet weer lecnde zich echt:niet voor een
Lekkere pot voetbal. Slechts A2 6ing voor nieto naar de uitwcdstrijd toe.
Lon6 C1 en DJ kwamen we1 in aktie. '--:
LensC1:rooeotnàarkop3.operDevjotoe.DecerÈtehe1ftrras1,ensC1echt'de,.,,

betefe ploeg maa.r verde! uitlopen dan' ó6n " doelpunt deed L,ens niet.
Steedo kwanen ze er 6én vcor maar Devjo klam iedere l(ee! ueer

. I.: .-., ,.. .:., .. i":.
tens D ,' : $roÍi wcer3 ïn alLcrvroegti íaàr Zootermeer. tJàt l-ater. ddn Gebland vel:.-..

trokkon ze . Al-Ieen vikàsh Gobind wou u, niet.' Lens n i ,r"Ë Éobd '''''''.'
waliker eir versLoeg DSO net 7-I w.ardoor ze koplopcr bleven. , . ,

De overige el-ftall-en deden niete. 0h ja, Leno D2 5in6 net l-eider Marco dé.zaa1 1, .

in en vernaakten zich daar zo'n 1'! uur. , Í ' .. ;'
Nu naar hopen dat het wee" betcr gaat worden, zodat we zaterdag weer kunnen '. .'i"

,r a'Í Jr.LrL icl.iil:1.
i: I js l!,,-.'lï)i (,1')iltli

'+

i r.,, ) i.,:tL ,:,-i.: q,: cs Í i, tr',v':r.'.'rr.'i- ii:)aïell !:-- ;' r.r'r.f'"1:.

! Ja ';',rl ;i-l: :; -i'.',ti r -'1 :r: ;-t---

-:';-: :t':.)
t' :,)l

J

[.li-l -, ,;,i I +-.t

rr :1 i t

., r:,.' '1'. :,t :

'i i ;;;,;n,.r.ttit';J i:

f:iiÍ:' r;rj j'i,I,

'tl ..

. ; ...Ï

1ri,

(rl:.):1.,:i: .-:!. ,i;\ .ri., ;'i ,-,.,';'.;",'1 ;.'l
'l .irl..,

il 'v
; \) r.i :.-''tl'-

a:.;-',ri,:r.i íïo t.l-i lJ

in "r ó;-.{;i i. li :r l :r ri
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. DE LENSREVUE

--" I.IEEKBI.AD VÀN DE. .VOETBÀÍ,VERET{IGING I.EIIS (LEI.IIG -EN ,SNEL)

6lste jaargang nunmer 31, 17 maart 1988. l,'.r, ;

OFFICIEEL

Adrè,ewii?!9inq .

ooooooooooo000000000

oooooooooooooooooooo

o
o
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o

0861 B.R. Driessen, seza' De Gaarde 456., 2542 cll Den.I{aag,

Nleuwe Doaateur. -

ie]-. 292:656 .

Mej. D.I. Euls!, l4f . Peernink5rlantsoen 258., 2286 IIR Rijswijk.
Boete

ilegisÈratiekosÈen le boeklng f 25,- t J.B. odenkÍrchen, C.'r. Cdenkirchen, À'8. Overgaauw.

...,Betaling vóór 23.3-'88 door overmaking oo girorekeninq 336?11 of bankrekeninq 729924229
Rabobank oen tlaag tnv. v,v, LENS te l.ronster onder vermeldlng "Boete". ..

Vacature .

Onze tl.piste, mevrouw Tettero, stopt eerdaags met het. tikken van onze LEÀlsrevue.
U begrljpt het aI, wij zoeken een nieuwe tYPiste en wel op zeer korte termijn.
U kunt Fphtakt opnemen,_ als u interesse heeft, met Ina v'd. Berg, tel. 297978. '

Het Bestuur.

BBBBBBEBBBBBBBBEBBFBBBBBB
nB
BB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBB9BB

zaterdagmorgen : Herman + hulp.
iriddag : vlilcof René Keus, Jos Kouwenhoven, Ànja.

sluíten . !.René v,ë1. Steen.

zondagÍnoïgen : Íinus en cor
fiiddag' : Lauïa, Suzanne otte, Àad, Heinz, An en charles.

sluiten : José en André.

ziet u het oak 2o... ?

,rat hebben de Lens-harten weer het nodige ovenl,erk moeten verrichten' afgelopen Zonalag.

Na vele weken dan toch eÍndelijk rveer een verdiende overwinning iir een spektakulaire,
t]4Disch ,,Engels_e" lredstrijd. tlaaï $rat hebben we moeten afzien. Het scoreverlooP kan je
eigenlijk alleen maar uit een jongensboek halen.. nen grote overwinning leek tot 10 minu-
ten voor tfjd makkelijk haalbaar. RKDEO; dat de gehele weatstÍljal belees zeker geen de-
gradatiekandidaàt te zijn, kwam echter verrassend langszij door tweemaal langs de LenS-
muur te knallen. In de eerste helft waren ze daar ook aI een keer succesvol Deegeweest.
En dan dle luid bejubelale en dik verdiende fraaie 9oa1 van Yarco, dle ons toch een Punt
dtchter bij VeIo bracht, in de allerlaatste seconde van deze boeiende wedstrijd. ,Jat
een beauty.......: Vooral fijn voor zo'n tiental Lens-ers, dat urenlanq is bezlg geweest
het veld bespeelbaar te makàn en dat was maar net kantje boord. Daarbij kwam ook nog l

dat de aangevJezen scheidsrechter niet kwam opdraven en Frans v.d. Berg in allerhaast nog
kans zag tijdig een vervanger (Dhr Jol) te striklcen. A1 Íoet al weer een brokje saamhorig-
heicl, wat je alan toch een kick geeft. Klasse menseni de overvrinning is voor jullie toch
een extra beloning, hoe dan ook. Ja' en daar staan we dan...... Nog altijd met een royale
achterstancl op koptopei velq. t aaï het is nog nieÈ gedaan : Er gaan nog de noilige punten'
verspeeld worden door de i.lateïinqers. Dat is zeker ! De degradatiekandidaten gaan zich
nog behoorlijk roeren en dat zijn er nogal wat. Lens kri-jgt er ook een aantal en zal
daarvan beslist moeten winnen oh wellicht te gaan grofíteïen vàn mlsstappen van velo.
,fe \,reet maar nooit I Uw steun mag daarbij nÍet ontbreken. À-fcÍeloPe[ Zondag ging het er oP

de tribune at op lijken, zeker toen een van de trouvrste suPporters, Guido Ealleen, Iang-
uit ginq in de blubber blj een poging de bal snel weer op het speelveld te brengen.
Ik noet zeqqer^, dat het de aEusementswaarde van deze ZondagÍniddag op een zeer hoog nÍveau
bracht. I"?ie vreet kunnen we dat na de wedstrtjd tegen Iloek van Eolland wèer ze§gen als ook
u daarin een bijtlrage wilt leveren. Frans van Dijk

1
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LENS - HOEK VÀN HOTLAND a.s. ZONDAG 14.00.uur: ," .. ;-'
Op jacht naar VeIo, noet Zondag weer gelronnen $Iorden. Kom oP en maak er een lehker,
wlnnend sfeertje van. Je weet maar noolt......:

KLAVETTJASSEN KLAVETUASSEN KTÀVERJASSEN KI,ÀVERJÀSSEN '

voor de mensen die het nog nlet. r,iisÈen. De klaverjàsàvond van 1 april is verzet naar
vrijdagavond 25 Eaart. De aanvang ls zoals altijd on 20.00 uur. AIs er nen,sen ziJn',.die.
op deze avond niet aanvrezig kunnen zijn, dan worden zij..verzocht oE dit, even door te'
geven blj één van ale volgende peisohen, Marcel Jansen (O7O-2122èB), è-nilré Christ (070-
660204) of tlim Kouwenhoven (070- 972474't

KLqVEIIJÀSSEN KLÀVERJÀSSENKIÀVEEJASSEN KTAVERJ]\SSEN

- Eén van uw redactÍeleden zit oP dit lronent in de lapPerurand.
- lla een lange wachttijd vras het. vefleden week dan..eindelijk_ zover..
- De kruÍsbanden van M gingen in de stelgers.. . . . ".. 

..

- Aanvankeli1k. àoudèn ,í irrlii,r:."u.trden wórden v.ervàfdn'aóoi synthetlàchel bariden.
- Nader ondei2oek leerdè de spectalist alat tl nog een aàntàl pezen bezat éiè toétr

werden gebruikt.
- Dus konden de synthetische banclen ln de kast blljven.

- Ad coret heeft waarschijnlljk een hernia. ; ::. " -.

- I{ij wensen beide heren een snel herstel toe. 'i .i- schlemiet van deze week Ís de alom bekende Quldo Halleen
- Doorgaans een raadslid dj-e recht achter zlJn Ídeeën "staaq.i'. .i','...'--i '. : .i.-..' . ,' ,

- Afgelopen zondag echter een wanlel indlvidu.
- Blj een poging om de bal terug het veldl Ín te schieten met een.mooÍe. oÍohaal gleed .Quldo

uit en rag ranguit met zijn rug Ín de nodcler ' 
tswenseri'rÍ<unl u :- De fam. HuLzinga meldt Ële geboorÈe van hun.dochter "P.Ianne". voor gglul

een kaaïtje sturen naar Kernbaan L9, 2728 RÀ zbeterEeer

: Xï;r:]::j:Hïàï:ïï'"pri1 is verzer naar zs maarr. . .

- De mensen die afgelonen r.reek wilalen .reageren op.de oprg€p van Frans v.'DiJk cttr zich aan
te meldeh als barmedewerker bi'i René v.d. Steen.h'ebben kunnen constateren dat René onbe-
rel-KDaar was,

- AI dezeirn<iriseri worden verzocht om dezè. wegk nog eens een Poging te waden. - '. .: rr
-Hette1éfoonnuImervanRenév.d.steenis070-455434.],'
- Verleden weèk hebben een aantal jeugdléden qepqobeerd om in de bestuurskaner geesten '''

- ?at 9l-t -,j_elr.ikt- 
is_bleek de volgende_daS.., . ' r, ; 

t 
., 

t:, 
,

- EeÍi half lege koelkast was het ïesultaat. :

- fn navolgiig iot zijn eigen zegswijze " Opgevèn staat niet ln nljn woordeÍÈoek".
- r,iep PieÉ''{r.a. vrtt-.rg.íop.r, iorralg na, cl-e- gelÍ jkmaker van'RKDto net'een troosteloös l

. dièp .gebóqen hoofd ricitin; kleedkaher.' '- 
- 

. , 'r r 'l- '
- ,Jii=ta. riinende treffer ían Màtéo'v.' Delaten-iri de extra tiia Uracht daai geen véran- "
. derlng meer .tn. ', , !r ' ;

j, wt j nàaa"r,'on z ' n minst veài,àctri alat Piet eenl 3priirt .,aar i.Íàt.o àou makeli en dl:rn sarne-í '

'n.Ln.,ndeöverwinningmeteei§1Íd1ngvoordetribunezouvieren.:1,'...- van "oud eeïste elfta1 spqLei" Tori de Kok'è.n lrene sda6so kteógn wiJ bericht van e€n l
qeboorte. t"lerel wlnnie ts ae naali. Het adres is ,Johan FrtsoPark 77, 5684'GD Be§t'

bEMO j 9dj!rr1 elneet :iCq .

zzzzzzz

_ SENI
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' ','i ..

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'z
zzzzzzzzzzT,zzzzzzz?,zzzzzz_
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UÍtslaqen Zondaq 13 maart 19Bg,

LENS 1 ,
de Musschen 2

Velo 3

Paraat 3

Den Hoorn 4

- R.K.D.B.O. 1

- r,tws à

- I,ENS 3.

- LENS 5

- LENS 7

4-3
2-6
4-.2
6-2
9-0

ProqraÍuna Zondag 20 maart 1988.

14.00 uur LENS 1

11 .00 uur LENS 2
14.00 uur H.v.Eolland 2-
12.00 uur Voorburg 4 -
11 .00 uur LENS 5
13 ,00- uur,.LENS 6.
13 .00 uur LENS 7

12:0b. uur G..S.C:'"2 J ', -
onstellinqei.

Hoek v. Holland 1

D,H.C. 2

LENS 3

LENS 4 (Vriendsch. )
Full Speeal 4
D,V,C.2.
Tonegido 5 -IENS 8 ,.,. .. .' 't,..' ..

J.N.v,Putten
À.C.R.Belrersbergen
U.Middendorp . . -.
F.J.. , Stampraad

,. teI . 
-,91 

247{
01891=17943
01742-7\34
867934

teI.:01747-3155
rer.864302,',
t;eL. Ol7 42-447 7

v1
v1

,!.F, Claassens
J.Hof
!r.N.f . v.Àdrichem

: * '- 1o2B'-- -'. 1096
:: r " 3011

V2of3
v2

.t

3082
3066,
307-4 .. 

-

_3091 ... , .

LENS 5 a1L ibekend, . afschrÍjven
LËNS'6' ati "làXËnd.;lafschrljven
LEl,lS 7 als bekend, afschrlJven
LENS B als bekend, afschrijven
Terreinen.

bij i't.Kouwenhoven.,
bij.G.DuyvesLein
bij H. Rlmmelzwaan'-
bij E. Tromruele,n

.tel.

.te1.
rèr.

,1:l - r ir

Hoek van EoIIand, Pr. Hendrlkstraat, Hoek van HoIIand
Voorburg, P.Bernhardlaan, Voorburg
G.S.C., Erasmusweg t.o. Zwaardvegersgaarde

Programma Zondag 27 maart 1938.

14.00
11 .00
lU. JU
12,o0
11.00
12. 00
13.00
11.00

uur
uur
uur
uur
-ur
uuï
uur
uur

I,ENS 1

LENS 2

Den Hoorn 2
concordia 2

LENS 5
H.V.V. 4A
LENS 7
Ouintus 3

- D.W.Or 1

- PaDendrecht 2

- I,ENS 3

- I,ENS 4
- Blauw ZwarL 4

- I.ENS 6
- D.Z.S. 2

- LENS B

't

12.00
12.00
11.00
12.00
14.00

uuï
uur
uur
uur
uur

LENS 3

LENS 4
2-LENSB
4 - I,ENS 5
5-LENS6

SchadqwprograÍLÍna.

D.Í'J,O, 3

D.I{. O. 4
l,lesteïkwartier
vlesterkwartier
Í.,lesterkwartLer

Topscooïders seizoen 1987 / fgBB.

28. doelpunten-M. v, Delden
27 doelpuriïèn r. óisserdor!
20 doel,pllrte_l C. Sgoe1stra..
1B doelpunten B.Kooijenga
18 doetDunten H.Beiténs
16 doelpunten À.Kuijpers

Í.{ésterpark, zoetermeer tel. 079-517899

l,lachiel Vijenhoekln. tel. 254690

-. (Iens I- - -' (Ièns 5
.*.- (tens 5" (Ièís 2

(lens 5
(1ens B

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz __-_---__ - z
- ZAÀIVOETBALzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Programma 13-3-1988 t/m 31-3- 1988.

vri 1B- 3-1988 .

22 .20 uur r,esÀ .2 - Laakkwartier 2

-3-

Oranjeplein, klassenr. 954

, í1."



Dlnsdag 22-3-1988.

19.40 uur IENS 6

20.20 uur Esperanto 3

vloensdag 23- 3- 1988.

Maand 2B-3-1988.

20.20 .uur LENS 1

Í,loensd 30-3-19S8,

- Oranje 9laurrl 2

- LENS 5

. , -- Kótller ass. 1

Du1n1aan, Sche j.dsr:
Coach:LenS 5
Duinlàan, klassenr.

Ockenburgh, klassenr. 933
Transvaal, klassenr. 964.,.t-'

overbosch, klassenr.. 933

R. Keus, klassenr I 9ti6' r .:'.
974

19.40 uur Eetcafé St)ort I - IENS 1

21.00 uur F.v.snoekle 5 - LENS 4

1-3
L-Z
3-1
3-0
3-0
1-0 r'
)-2
o-2
!-2
0-0
t-2
0-0
1-1
o-2
2-L

22.20 'a.ut LENS 6. . .- wiltebrug 1 ' oranjeptein, scheÍdsï:R.Keus, krasÉen!. 986 .

Àfgelopèn zaterdag weid'voor Ée tweede keer heÈ Al,plna-toeïn;i geo,rganiseercl. rk wil gr"a'agaIIe deelnemers, scheidsrechtèrs, toeschour+ers reoanken voor hun-',uní"k"; iijà..gu ;;'---'dit zeer geslaagde toernooi. -\ . . ..: -.., i .: 
'*_,i

Ik wil speciaal de organisator (Àlplna) bedanken voor de perfecte organisatle. Àlles tras , .

tot in de puntjes verzorgd. Èét was grandioos' : Daar ik tàtaai geen inspiratÍè . he-b, volgeï,
nu meteen de uitslagen en de: eindstaiE]- -.-

Engelsman
Vuc
À19ina
Vuc
Eetcaf_é SgorÈ
de Lely
Vuc
D.F.OÈ-
Engelsman
de EeIy
Alpina
Engelsman
Eetcafé Sport
D. F. O.
de Lely
Elndstand :

1. de LeIy
2. Vuc,. .. 

:

3. Eetcafé Sport
4. Alpina
5. Engelsman
6. D. F. O.

- Beti5ifé Sport
- de Lely
- D.F.O,
i- Enge].sman ' .. .
- n El n.
- alptna ,-.r
- Eetcafé sport
- de LeIy
- Alpina
- Eetcafé Sport
- Vuc
- D.F.O.
- Alplna
- Vuc
- Engelsnan

Pnt.

i'

5-9
5-7
5-7
5:5
5-1
5-1

.-!" , r*,,
9-4+.-5
7'-.s.t 2

7 -2+9
10 -.5.+ 5

3 -10 - 7

1 -10-- 9

De l,ely nag dus volgend jaar de Alpina-Trofee gaan verdedigen.

BLOEMEN BESTELLEN? EVEN AÍ.PINA BEI,LEI.I. TEL. 463400

R.Keus.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
vj rnNcs DE spoRTEN vÀN DE z.M. LIDDER zz-z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzz2

AIIe \,redstrijden van Zaterdag 12 naart lgBB waren afqelast dus geen uitslagen.
ProgralrIna ZaÈerd ag 19 maart 1988.

14. 30 uur LENS
12 .00 uur LENS 2
10.30 uur LENS 3
12.30 uur LENS 4

- SVGÍ,I

- Duinooral 4
: I s-Grave_nzande 6
- Sev li

J.v
c.!.,

N

N

.Blaricun ooo/oQ?
oo9/o4t -

olv/'ï24 |

o23 / troo

IeBlsi1
.N
.N

..)'- -- - 4.-

(1)
(1)
(3)
(3)



verzàinelti jdèh," r,Blls
I,ENS

13.00'uur . '
'' 1 1 .0'o 'uÉr '

1

2'r
' 9 ,30 uur
1 1i .30 uur

LENS
LENS

3

4

LENS 1 en 2 wortlt door de tïainer bekend gemaakt.

schaduwwe,lqtrij q l4leËqeS 19 rqaef! 193q.

:'j".','

.I{uldery

.d.Heiden.
. I :'l

i;
72

,30 uur'Nat.
.00 uur Nat.

Nederl. : r,Ëns
Nederl. - ÍrEI'lS 2

verzanelen 13,,00 uur
ïerzamelen 10.45 uur

als àe competitie of s chaduHíedstrij il niet door gaat is er oÍ 12.00 uur een trainings- -

pro-franàa. 
- 
afmelden voor wedstrijd of traiiring vrijdag avond voor 19.00 uur bij P.Meefouti

Ee. 2542?9 of bij J.Ham. EeL. 679687. Informatie over de K.ll,v.B. iedere Zaterdagmorgg?:' :
vanaf 9.00 uur automatische beantwoorder tel. 2957OL.

Nat._, Nederlanden: sportpark Kijkduin, ingang Machiel Í/rij enhoeklaan..

opstellíng LENS.3: A..Enze' T.spa' M.spaf B.v.d. Berg, J. Kouwenhoven, E.Merg.hart
, J..Roossloot, P.Ax, L.Sinke, F.KLaassen, l,l.Osman, R.sanders'

,F
P.v

Àfbellen vrijdagavonal voor 19.08 :rui bij À.spa, tel. 29L737.,:.: ,:,
H. Kouwenhoven, D.Bosman, C.lipr:ran, L.t'tante}, D.de Ruiter' G.KuiBer'
R.Batelaan, !,t.Pris, .r.v'.4. steé', N.N.;..rl.N-.' ' .. .'}'.....: ll :,'.

AfberfèÀ'- vrijdasarrond vËbi)tg.oO uur lij R.Pil-on, tèI. 93588s".... -':1.:' I :-. :.-.,,::,

oDstelling LENS 4:

PrograEma zaterdag:26 maarÈ 1988.

14.3o'dril LENS ' ''-'n.p.S.V.
. ir\-

12 . 00 'ilirr IENS 2 : Ornas 2

rÖ.:b''uui rENs 3 '' j r,oosduinen 5
12'.30 riu? ieNÀ'4 -5' -'Ë.plr. a

, .: - 
".! r..i

J. de Paauv,
w.v.à. t iàden
N.N,
N.N. . :

ooo/001.'
oo9; / o4r
or7 / r23
o231159

sinds ee_n" aantel. wqkp4 -kq0p-!.,+glts 4 met blessures, daar een. paar vedetten v.oor een 4antal
weken c.q. maanden j (I.1..gpnse-+-) uitgeFchakelal, zijn. om deze. ga.ten en gaÈ (M".Jansen) oP.,t!.._j'
vu]len.yragen. wij ,ry,at:, medewerking van een- aantal Lensers oin zich voor een ronbepaalde tijd
irr .te zetten voor r het ,enige gesponsorde Zaterdagteah. . V,oor. .inlichtÍngen .en/,of .,aanmeldingen
kunt u"terecht"bij F!iPi.Ion. onder. vóorbehoud:,12. aq1,iJ.., oefenwedstrijd LE!'l§.4 - v.v.. octrooi-
raadr ,.r , t I rr :.r .,1- -,r i ; ,

JJJJJJJJJ.T.TJJJJJJ JJJJJJiIJ

{ vo" *"t ÍEUGDTRoNT JJ --- --- í-':,- ' -';.'4.. J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,'JJJJJ .,-.

Alqemeen kontaktperíoon : Pàul v.'d.' steen,' chobinstraat-+'t' r' 5 (b',q.q' 97167'4 peter Éerreyn)
'..r:- .,. .._, -. .f, I . .. i -,_:

103

. l i{., -'

2551 Sv Den rEaag, Tel
:. ,'!','.

0197 54
:t:.!.

I.IedstrlidProg ramma À:B:C-junloren.

rontjt<tierdto" i'pa"i ï. a. ' sid.", TeI. 970154 (b.q:'g. 971674 Pèter Pdrrelan)

Àfbellen voor de Hedstrijden bij Paul v.d. steen voor vrijdagavond 19.00 uur. In uiterste
nood nog op zaterdaqmorg"n oo LenS bij iernar,d van de j eugàkon:rníS§ie tel.'6"61314. Voorr'l '..
avondwedstrijCen tel r . 97.0754.

velC scheidsr. . sanenkonst Lens19:3:1988 ,._ .. ,hr ' ,

3 37 14 . 30 urir 'cravarizàride Lv À'1

362 14.30 uuï verburch A1
343'-12'.45 uur" Gravenzande sv 81

469 
-ïö 

. 30 uuf .-scrrëíeiriiiq'èn È2 - ' "

400 10..30 uur LENS
561 '12'.00 uur I,ENS

.,,, ....i
Bij zonderheden.

c1
c2

rogramrna À-D-C- jeugd.

j t Eils rn1

- TENS À2

- I.ENS 81
: !ÉÀis 'h2
- Dirno c1
- RKSVM C4

Gàmi Snortpark
»oeldijk
Gem. SportD.ark
Houtrustweg 

.
v1
v2 :'

F.Hoek-194- '''. r' ' 13 .00' uur
!n.Nederhof-635r 13.15 'uur '
J. de Ridder-391-. 11.1-5 uur,
' - ??' 9.30 uur
I.l. Goedhardt-l50- 9.45 uur '

?? 1 1 .'30 uur 
"

ar I'

- ofgteÍfrrilen als bekend tenzij de 'trairièrs anders verrnelden
- zie'r.ópv schaduwprograrma en aktivitèlten in de Paasvakantie
- met:Pasën'oD vakantle?? BeI nu alvast even af tel. 970154' "

e

ai5 ífgèileie afkeuring a,s. Zaterdag proberen 'aiJ onóerstaand Programma af te werken.
5

fii



Of dlit ílan ook echt door kan qaaï. of .weer vervËrngen wordt door een ander programtra
vreten we zaterdag óas. f{oeilijk?? Nee hoor, be1 zaterdagmorgen even naar ienS'tbe.
tel. 661314 en je hoort preclès hrat je gaat doen. Desnoods gaan we. ergens traÍnen.
gym- en voetbalschoenen mee. i - ' :

samè;kómst LeÉS.-

dat

Neem

14.30 uur EBS A1 - InNS À1 DaaI en Bergseln
LENS À2 nu nog onbekend. Even on + 10.00 uur bellen

12.00 uur trippotder 81 - LENS B1- Delft 1-
14.00 uur Wippolder 82" . -: LENS 82 ' Dè1ft.
10.30, uur.Vltesse Delft'Cl : - LENS cl . Delft : . .,,..

10.30.uurr vitesse De1ft C2 .. ... .- LENS C2 Delft

13.15 uur

Speleis van BI4T we lkbm op Lens.

Enkele r+eken geteden wercl het enige C-e1fta1 van B!4f opgehevèn. voor ons aanleidin; orr
konta]<t o.o te neiren àet BMT: Er bleken nog s'Iechts 5 fanaÈièke spelers over,tè,',2!Jn.,Van-
àf deze vreek tràinen 2e bij ons en ze spelen a,s. zaterdag aI mee met LenS C2.
We heten wal Hong Yeng, liai Nip Yeng, Robby fur, stefano vink en Dann].-Voskuil van harte)
welkom op LenS, WiJ hopen dat jullle het snel naar je zin zult hebben op LenS.

10.45
t2.45
e. is
9.15

uur
uu
uur
uur

onderdak gevraagd. voor Ieuqdspelers slovnaft ZTS.

In het paasweekeinde doet een TsjechLsch À1-Jeugdteam ult BratLslava mee aan ons inteÍ- .-
nationaal Jeugdtoernooi voor A1 en 81 . De naam is ons nog nlet precies bekènd. erant heÈ'
is een fusleclub clÍe begin dit seizoen is ontstaan uit zTS Pe-tEzèIE-q. (yor19 jàai Ee! een -

B-tean bij LenS op bezoek) en fnteï Bratislava. In het brlefhoofal .staat "TJ Inter-nacLonal
Slovnaft zTs," dus wlj houtlen het voorlopÍg llaar bij stovnaft àts. ttet is tte bedoeling dat
vrij als LenS cleze spelers een paar ilagen gastvrljheÍd verlenen. tJiij aloen daarom graag'een"
beroep op de ouders y I onze (Jeugtl) Ieden.. He.Ipt u ons om die jongens een paar J.epke dafen
ln het westen te bezorgen, Er komen totaal 16 spelers, 4 leiders/trainers en een chauf-
fèur. be tsjechen ariiveren vrijdaginidtlag 1 april'en vertrèkkeh op'maandlag'4 april (t ee-
de. pààsàaq). 2e íenen een slaapzak eri eèn luchtbed rnee, dus een plekjé' ergeàs op dle'grond,
Ís voldoehde'óri naÈuurlijk ook giaag eèri plekje aan uw tafel De helà. zatèrctag eir"2oídag
aoeà'Lé'og Lens Dee aair'ons to.inooí. ovei trei atgeineen spreken ze'$rer een beét1é'dutts 

- 
'iót'engets. ne eivàring is dat de gastoridérà enioóiaf va'irk tegen opzièn, inaar dlat"men hèt'

achteraf altijd erg leuk blijkt te hebben gevonden. En wat zijn nu 3 nachtjes : Paul v. i
al.steen (970154) en cerard van Reljsen 15532441 nemen uw aannelallng graag in ontvangst.
SÍNESVOETBÀL VOOR B- EN C-KLÀSSERS IN DE PÀÀSVAKÀNTTE.

Op alonderd 7 apïil a. s. organiseren we voor c- en B-klassers (per groeg apart) een 6 '
tegen 6 toernooi sixes op halve veldjes. ile moet je daar wel voor lnschrijven bij de'- '.
j eu_gdkommÍssie. hs.chruf formulieren zÍjn bij jullie leiders te krijgen.. ,..,.,,.
Het is dé betloeling dat er maar maximaal 3 Lensspelers in een' 

-tean' zitten. Je moet dds "

3 vriendjes van school df van straat vragen om mee te doen. Geef je teaID een naan van een
bekende prof-c1ub (wie zich het eerste aameldt, heeft de eersté keuè). Afs- d4t. een Ne- -.
derlandse club ls en Je wint met, dlat team.het toernooL,. dan gaan we probere,n dat tean - .

een keer tegen een Jeuqd-6ta1 bij die Piof-club te laten spelen.

L,

Kontaktpersoon 3 Paul v.d. Steen tel. 970154 (b.g.g. 977674 peter perrelm) ' i " ', ,;,.,',í
erueiien vàor ée wèdstrijden bij-Paut v,al... steen voor vrljdag.avo1ral .!!.00.1uur, In uitersté

Wedstrii dDroqramma D-E-F.-junÍoren .

nood nog,-op zaterdaqrmorgen op Lens biJ. iemand van de Jeugclkoutrissle Èel.
avondrrealstrljden teL. 970154. 1 ...,( . . .

zaterdaq'19:3-1988 ' veld

651314. Voor

samenkomst lehs
571 .í 0. à0 uriÍ
837. 9; 15 uur
871 9,15 uuï
(vr) 10. 30 uur
901 11.15 uur
918 10.00 uur
970 13.30 uur
1004 9.00 uur
1050 10.30 u
1083 -8.45 uur

vqc 91.
LENS D2 :". -
LENS D3
I,EITS D4
DEC El
Concordia El
IJENS E3
Die Haqhe Fl
Elaurr Z$rart F2-

-DSO F6 , ..

I,ENS D 1

€llveo D2, ,
.Lyra ub
verburch D2
LENS E1
LENS E2
Gravenzande E4 '.
LENS FI
LENS F2
LENS F3. í:

-6-

.r.t Kleine Loo
v1 .-.
v2of3
v2
Brasserskade,
Bràsserskade
v2- '- ., .'
ockenburgh
Í,,lassenaar
Zoetermeer ,..'

9.00 uur
u.45 uur
B .45 'uur

-r"[o 
. oq' uur

10.15 uur
9 .00 uÉr '-

13.oO,u;f-'
8.15 uur
9 . 15' uur .. :.'
7-45 uur



(vr) 13,30 uur LENS P4 - Delfia F2 v2 13.30 uur

oDstelling LENS F4:J. de Jdnd,'.14.v.d. voort, K.Bouall, J.v.t{oggelum, K.Bouali, A.Ramhlet.

Maandag 21-3-1988 (zaalvoetbal-)
sanenkomsÈ Lens

1B.00 - 20.10 uur r,ENs F-corÈ. - zaalvoetbartoernooi , de schirp, Rijswijk 17'15 uur

opstellipg:À. sen, À.v.d. Heuvel, J.Buis,, R.v.d. PosÈ, À.Àkkabi, F.KamPfïaat, R.Marten.

BIJ Zonderheden.

- opstellingen als bekend tenzij de traineïs anders vermelden.
- zle kopy schaduwprograEma en aktivitelten ln de Paasvakantie.
- met Pasen op vakantie?? BeI nu alvast even af tel' 970154.

Schaduwprogïanna D-E-D- j eugd.

Ook afgelopen zaterdag was het weer erg slecht weer. Desondanks sPeelden-Dl , D2 en E2 nog
op het verharde velil bij Qulntus. Een combinatle van D3 en D4 verloor met 5-2 oP het veld
btj Celeritas. De rest qing de zaal in. Opmerkelijk was de slechte opkomst bij E3 en ale

mini-welDen (Fl t/m F4). ook a.s. zaterdag r+illen we bij algehele afkeuring iets doen'--
vooïloplg hebben vre onderstaand pïogramma gepland, Bel bij twijfelachtig weer even naar
LenS toe tel. 661314 en je weet hoe laat je moet spelen en waar' Tot zauerdaq.

Samenkomst LenS

11,30 uur Í.ENS Dl en D2 trainen
12.00 uur EBS D3 - LENS D3

12 . 00 uur HBS D4 - .- LENS D4
10.00 uur LènS E1 , E2 en E3 trainen
11.30 uur LenS Fl , F2/ E3 en F4 trainen
SIXESVOETBÀ]. VOOR D-KLÀSSERS IN DE PÀÀSVÀI(ÀNT]E.

zaal
DaaI
DaaI
zaal
zaaL

of
en
en
of
of

strand
Bergselaan
Rergselaan
strand
strand

11 .00
11.00
11.00
9.30

11 .00

uur
uux
uur
uur
uur

op \irijdag 3 april a,s.organiseert LenS een 6-tegen 6 toernooi (sixes) op halve velqjgs.. .

.re iËËEJóÏ]ïiïèT-ïór inschriJven bij de jeugdkommissie. rnschÍij fformulieÍeÍi zi jn bi j '-.
l,ju-llie leideÍs te krijgen, Het is de bedoeling dat er maar maximaat 3 LenssÈelers inleen
team zitten. Je moet ilus 3 vrientljes va]1 school of vanl straat vragen om mee te doen.
Geef je'tean een naam van een bekende prof-club (wie zich het eerste aaruneldt; heeft de 

-
eerste keus). Als dat een NederLandse club is en je wint met tlat team het'Èoernooi, §an -i

gaàn wc Droberen dat team een keer tegen een jeugd-6tal bij die Prof-club te laten spelen.

Uitstagen jeugd. 
,

F.q.Lisse tanalelijk - LENS À1
F.c.Lisse B-regionaal - LENS 81

Celeritas D1 - IEIIS D3/D4

Goed voor het zelfvertrouwen dez
LENS Q3/D4 r speelde tegen Dl van Celerit

van de celeritassDelers van

e overwl,nning. r., i
as. volgens leider Peter varieèrden de leeftijden
B t/m 15 jaar. Er zaten hele qroÈe/lèIijke

o-2
0-4
5-2

ondanks de afkeurinqen en het slechte weer kÏecÍen we na veel bellen toch nog 3 elftallen
het groene veld op. Daarnaast s.Deelden A2t R2, C1 , D1 , D2 en È,2 nog op ale verhartle hand-
balveldjes van Quintus en de rest. ginq de zaal in. we weten dat het niet ideaal is op de

. verharde vetdjes en ln de zaal, we weten dat het veldvoetbal veel aantrekkelijker is maar

, je moet toch uat. Helaas zijn er jongens die.dan toch weer oP moeten val-len door zich raar
". àf onsportief te gealragen. ior o1, jongens Drobeer in deze perÍode van afkeuringJ zo posl-

tief nlogelijk bezíg te blijven,-Net als jutlie zien wij ook liever het voetballen doorgaan '

g!-ë1, SPeeIde een hele kna.?pe Hedstrijd tegen Llsse À-Iandelijk. Een goede oefening

l-, wat vertrouwen moet opleveren voor de taatste kompetitiewealstrijden..
I,OWS gt: speelde volgens leider Edwin een vrereldwedstrij d. Voóral over de - tlreeale 

-he 
lft 

.
' --:- raakte hi j ,riut ,ritg.oruat. ltooíe cloetpÉnten van Erwin , t4ichel , Ed.nnY el MaurÍce '

jongens bij volgens sornmige spelers. Het, was wel een leuke wedstrijd'

7
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, . DE LENSTIEVUE
I,]EEKBLÀD V?}N DE VOETBAIVERENIGING IENS -(LENIG EN SÀIEL),'61ste jaaïgang nunoer 32, 24 maart 1988,

BÀROPSTEI,I,IIJG.

KIÀVEB'ASSEN KLÀVE RJP,SSEN KI,AVERJASSEN KLAVETTJASSEN

A.s. Vrijdag 25 maatt lrordt er \,reer geklaverjast in de Lenskantine. om 2O.OO ur. ,raLlen
de eeïste kaarten vreer op tafel. Indien er mensen verhindertl zijn, worden zij-veÍzocht..
om kontakt op te nemen met r'tarcer Jansen (2122BB), André christ (660204), of wírlem. Kou-
wenhovàn 'e72474) . ' 1'''':

XIAVERJÀSSEN KIÀVERJÀS SEN KLÀVERJASSEN KLAVEFJÀSSEN

IENS-LEMIIE-LOOP.

U heef! cle datum a_! genoteetd.. vrijdag 13 mei a.s. zal voor de 3e.maal in, successle, het
iruliddels, grootste .sportievg e-venenent van zuid:-llest Den liaag, de L.L.L. .praats vinden. , .
Een' grandioos gebeuren, l,raaraan zeker- a}le Lens-leden, die zich, nog voort kunnen bewe- ..
gen!.aan moeten deelnemen.',.De afstanden, kunnen voor,,niemand ongverkomelijke opstakelg,hq-
tekenen, want u kunt kiezen. uit 3 loDen. 2 km (nrijzen arl-één voor jeugd. !/n 12 jqar) 1 ...
4 en 10,kil-oueter. De 4 kE 1s een pfima afstand voor de snellere nannen en yrouh'en. i ,r..
ce"10'kilgmeter is voor de atleet met.de Langere aden een mooie afsta-nd. Do-or àet pr-."f-
tiqe g)rijzenpakket heeft de L.L.r,,.- inniddels een -gxote naam, venror./en, waar ook de echÈe
toDDers -oD af 'komen. Vorig jaar, weet u nog l,'cl?, wo:: de Nederlandse kanDioen blj dg ve-.. ,
teranen, Frits Boudewijn, deze afstand en verdiende daarir,ee een .drocrnreis naar zul,d Fran-:.
krijk : Aangeboden door LENS-er in hart en nieren, Piet Buroholiut, die daar- o_ok hroont.
Ook dit jaar garandeert de oïganl,sàtie wederom een aantiekkelij!: prijzenpakket voor de
snelste dames en hererij Ulteraard staat er ook $reer een loterij (startn'JDmers) op het pro-
gramma. t{e kunnen echter nog vere bijdragen gebrÍuilien en roepen daargm bij deze op de L,
L.L. te steunen l: Sponsors, in welke vorrn dan ook, kunneln zÍch nu meliién bij Frans vàn .

Dijk (01749-47255) oi Henk HoDDenbrouwers (89,-'.9501 . L:ii., r,""i-ni=,-ii u"r.irrg...,..:
Het_ 1s in àet belàng. van ur,, vereniging. De C.p,c. eír:l t:egiip....... "
De L.L.L. niet meer weí te denken

Erans van Dljk.
&iet u rhet ö6k 2o....?l
De vaste bezoekers van LENS 2ullqn hem ongetwijfel.d aI een paar weken missen. Voorzitter
Ad coret, zit in de tappenmand. zijn inneEende en aitijd opÈimistische vrolijke verhalen
zijn aI enige tijd niet te -beluisteren in ons klrrbgebcuw of in de ,bestuurskamer. op dit ,

'molnent is hij heïstellende van een herniaoperatie. Echt geen lol-letjer hoewel hij ook
daarover weer de nodige ariekdotës heeft weten te verzanelen. Binnen afzlenbare tljd kunt
u daar stellig kennis van nemen. Tot zotang zal tENs het noeten doen zoncler z'n aktieve
voorzitter. Een Dan, die nergens een Dïobleem van maakt en altijd pasklare oplossingen -

uit rde voorzÍttersÍ<aniér weet te toveren. Maar ja, de shoh' hust qo àn....... -

Ook LENS heeft wat weq van een grote voorstelling Ln talloze bedrijven. EIke dag is er weL
Lets aan de knlkker in wat voor opzicht dan ook. Dat houdÈ ae Uoéf Ievendig 'den-ken we dan
maar. ÀIs er maar in ruime mate respekt voor elkaars standDunten of meningen over kan'
blijven,.blljft de voorsteJ-ling nog lèuk ook voor de toeschou',rers. En zijn'er. desondanks
onoVerkornelijke "problemen, iFSp Can naar de juiste persoon en blijf niet grommen àp de
achtergrond of in een hoekjè àan de bar, Problemen rnoeten bij LENS de wereld uit. Dat is
ook de grote wens van de ïoorzitter. Intussen draait Í,ENS vrolijk veïder en staan er nog
de nodige soannende weken voor de poort. Gaat:\1 erln slaqen het fetbegeerde karopioen- 

-'
schap binnen_ te halen? ,lederon is er een lastige klip onzeild ( ' s-Gravenzande ) . .

1

Zaterdagochtend: Eerman en Jan
middag r Jos, l{i}co, 

^n, 
Charles en Cor

zondagoóhtenà ' : :Tinus eri Càr'
middag' ' : José, Lauïa, Aad, Gerard, Àn en René

Sluiten : Riek en Piet.
Telnr. .:lené,.v.d. Steen r. L-55434.



Nog een paar $reken echt. alles voor elkàar over hebben èn kiiokken : Dan Eoet het lukken.
zal ons zaterdag KeurkoÍ?s zich weten te. retlden?
Het za1 niet eenvoudig zijn, maar het kàn. We gunnen ze het van harte, 

" 
viant er..is hard

voor gewerkt. De nieuwe trainer, Haníie van Spronsen, za1 'óók net aig,usoqen de komencle wed-.
strijden gadeslaan. Za1 LENS-zo. nog in de buurÈ van Velo kunnen komen? zondag.a.;sq,4à-:-.!
de belangrijke wedstrijd tegen DWO vreten we meer. Niets is in,de voetballerij ,onmogelijk, _

a.ls dat besef er ln ieder geval maar is. Knokken dus,l .1 ,-
ook LENS 3 Íroet gunten pakken om degradatiegevaar te ontlopen. KortoE spanning genoeg op .
LENS, Daarbij staan eï nog vele akt.iviteiten op het prograruna., Enkele boeiende loe1,-ngoien,
waaronder een op oaoier grandioos veteranentoernooi.. Hierover volgënde keer meer. . .

Noteer vrel alvast de datun I zondtag 15 l,Íei. t' -.. 
,,.- ,

Daaraan vooraf de IJENS LENTE LOOP op Vrijdlag 13 nei. Een bomvolle agenda dus, waarblj
zeker vele helpencle handjes nodig zlJn, tlaaï dat is een oud.verhaal. De voorzitteï lacht'.
zlch een slag in de rondte als hij dit leest. Tenslotte komt alles op z'n Pootjes terecht..
ÀIs Je Elaar optimisttsch bliJft: zo is het toch, Àd i ? Zf)n (IENS) Iijfspreuk "Het moet
kunnen", za} de komende ÍJeken over de velden gaL'ren. Kom daaï oD z"n minsÈ eens haai "i '' ''
IUISEeren.........:

. , ., ) .. : frans van Dijk: :.. --i1 . ...

Dhr. ElannLe iran Spïonsen, nieuve tral,nèr zaterilagafd. -

zoalsl ir-iàdels bekend is, zaI Peter Meefout aan'het éi
' .. , t :.,

nde van het seizoen.zijn trainers-.-
aktiviteiten lilj tENs beèlnallgen. Peter heeft bij L,EN_S de À-jegg{.,ondter 7!j-n hoede gehad...
en dit seizoen de Zaterdagselektie . Het Bestuur is buitengewoon j-ngenomen met de manl€r,.!,r
waaïop Peter tleefout gewerkt heefË (en nog werkt I).ean de- sfggr.en de homogenigteit ,.
blnnen de Zaterdagselektle. Met alle beperkingen, alie er nu eenmaal zijn, staaÈ, er toqh j
een elftal dat knokt voor elke xneter en waarbinnen de sfeer, ondanks dle Precaire stand
o3: àe'ran(JliJ§t, toch bijzoncler goetl is. op aleze manier werkeid'; kan Peteï lÍL de toekoDst
eón vootatlnslàandè rol qian inàeien tn neC Éiagse Èrainérswèielclj e. zijn nieuwe "werkgevet'",
Graaf Willen Vac, zal béslist de goede weg weei ongàan o.I,.v..- Peter i,teéfolit. Het mooiste'
afsqàeidskado, dat d.e: zaterdagàelektie heÍ! kan'aànbiedeh, is behöutl. van de Hoofdklassè.' 1'::'

Nog een paar wedstruden alles uiL de kast jongens :,'IÍiiniddels is'hct Bestuur er net be: "
micldrelinl Ían Jöhn ,.4, f.*n" in geslaagtl eén irltstefehde .bpvolger te contracteien íór 'r,
vol{end §ei2oen. Eannie vàn SpronierÍ, Sa'jaaÉ; met ae:frodlEe; voetbal-' en trainersèrvàiiiig '

wordt de àieuwé oèfenmeëster van onze zaterdagseiekèle. Een arbittedze .err .erithousiaste
tral.hér ;' dië . vóIkonen past ií het "plaatje", dat de Zaterdagselektie. en begeleiding het 1

Bestuiir .heeft vo'órgehouden. Een
we zu,Ilen Dhr, van Spronsen t'.2

grima opvotger dus.voor de vertrekkende Peter Meéfouu'' '

L. naaei uun r,uws voorstellen. -i - '' - . ., " 
ri :

Ilet Bestuur. .. . ., l. ., - -,

Theo Hoefna 1, trainer .B-selektie LENS.
.t

Theo Hoefnagel is met het Bestuur overeengekomen we
van de B-selektie var LENS. Dit selzoen beleeft de
een tekort aan kwaliteit en klrantltelt, Het vÍerde

): . r i
er een jaar verder te gaan als trainer
P-selektie weinig hoogtePunten ' door
.rii.i i= dlaardoór rnrniaàers geaegra-

deerd en ook het derde zaI uit Eoeten kijken om het K.N.V.B.scliap niet tè verliezen.
E.e.a. heeft nlets te maken met de kwaliteiten van Theo, want die staan onomstoteltjk .'
vasÈ. Dat heeft hij aI lang bewezen. volgend seÍzoen komt de B-selektie veel ruimer Ln-'
zijnLENs-shirtje,tezittenenzaIhetwerkkIimaat-:ookaanzientijkverbetéren.
Tot zo lans zal er'het beste van gemaakt moeten t{orden. !,Ie wensen T'heo en ziJn bèLektie
daarbij aIIe succes én veflrachÈen ioor LENS 3 ,een prirla blót vàn de competitie. i it

-Í,,. '.. :..". ': rr 11 Het Restuur' : .^ :

- De mensen dle op zondagx0orgen om een praatje verlegen zitten,.. _'vorden

.ii 'r1' , ' .

ïérzocht oin .ni9p 
" 

.,

- Afgètoperl zondag liep het aantal Èelefoontjes. die onze AnJa trour^, vertrerkte, oP.t?! r,.

het z-iekenhuié:
' 1. , i'.',," r,-. 'ri'

i. -,-. ,,

de velden afgel

- ÀIs.u Ànja tqgenkoDt, dan weet u dirs vraar dat platte oor vandaan komt.
- Ad Coret "de maí aan de top" Iigt in ale lapPenmand. Iqa een 

-onderSoek i4
ish1J^.aÏneteenoPgenomenomeenherniaoPeratieteondergaan.

- wt5 wensLn Àd veel sterkte bij het herètel van de.ze zwaré opelatiè.' ..
-a.atiqti.nhet2iekenhuis',Leyenbur9'|kamer192..,-
- SPEELVERBOD voor Graaf rÍillem II Vac.
- Naalat de drainers vàn Graaf WiIIem op de velden haddeh getraind ten;ijL

-2-



keurd waren.
- Heeft de Haagsche Plantsoenen dienst voor afgelopen weekend een speelverbod opgelegal

aan craaf WiIleEl.
- Iieren llenstrainers" u zijt gevraarschuwd.
- Discoavond op !ens. -,
- ZaLg.rdaQ 2 april víóialt er op LenS een illscöavond. géorganiseerd,

- ÀIle A-, B-klassers, jonge en oude senioren zijn ultgenodigd voor deze avond.
- Het feest begint on 20,30 uur.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz -_.._._ _ z
z SENToREN ZOIIDAG 

z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitslagen Zondag 20 rnaart 1988.

AlIe wedstrijden afgelasÈ,

Progranma Zondag 27 maart 1983.

14.00
11.00
10.30
12.00
11.00
l2 .00
13,00
11.00

t026
r 094.".

.3072
3052
313 3,

,3108
' 3122
3147 '

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

OpsteIl ingen.

LENS 1

LENS 2
Den Hoorn 2

concordia 2

LENS 5

.H.Y,v. 4À,.
LENS 7,
Quintus 3

D.9I. O. 1

Papendrecht 2

LEN.S 3
IENS 4
Blauw Zvrart 4
I,ENS 6
D,Z.S. 2

LEI.'S B

v2 of3

V2 of3

!í. Kouwenhoven
G. Duijvestein
H . Rinme lzi,raan
E.Tromnelen

R. Eoogduijn
C.W.L. Ruben
À-N. Hassanin

V1
v1

J . P .l.Iillemen
J.Id.v.Opstal
rÍ.A.A. Stig
A.de Ket
P.Poedal

LENS 5
LENS 6
LENS 7
LENS B

als
aIs
aIs
aIs

Den Eoorn, I^Ioudseweg, Den Hoorn
Concordla, Brasserskade, Delft
Biv.V;i v. Eogenhöiibklaan "

Quintus, Leeuvrerik, Kuintsheul

bij
bij
bij
bij

tel.
tel.
tel.
tel.

teI,
tel.
tel.
tel.

bekendl,
bekendl,
bekend,
bekenal,

afschrj-jven
afsch:iJvën
afschriJven
afschrijven

9L247 4
ot89L-t7943
o77 42-7r34
867934

ot5-61497 3

015-12650 '

248367
ot7 42-4208

Terrelnen.

11 ,00 uur D.
14,00 uur D.

Terrein D. S,.

Schaduwprograma zondag 27 maart 1988.

- LENS 2

- r,ÈNs I

uïgÍl. v.'fiiyll sportperk,, . Zoetermeer ' iet. 079-315591

Zaterdag 2 april 1988.

18.00 uur LEI.IS:,.2 r' ' - t{ilhelmus 2

lloSrqlqnq llqandag 4 aDril 1988.

14.00 uur - tENS 1

Vrij : !
- "R. K.A.V. V." 4
- Delaf.i,e_lë F.C.
- n.K.D.E.O. 5

vriJ
-: wippolder 511 . 00 'uui

schadu faÍma. r

5.U.
s.o.

Q.,' e

2
1

11 .00 uur
13 .00 uur
13 .00 uur

G.D.S. 1

LPNS 2
LENS 3

LENS conb.
LENS 6 -

I,ENS 7 .,.
LENS B

12,00 uur D.w.o, 3 - LÉNs 3

12 .0C uur D.I,l, O. 4 - I,ENS 4
11.00 uur Í,lesterkwartier 2 - LENS B

12.00 uur Hèsterkwartier 4-- LENS 5
14.00 uur Westerkhrartier 5 - LENS 6

t

Westerpark, zoetermeer. Èel, 079-517899'

Machiel vrijenhoekln tel. 254690

-3-
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Topscoorders selzqe! 198211988.

Zie vorige Lensïevue

,(Opstellinq Lenscomb. l4aandaq 4 april 1988.

t4.de Groot, H. HoDpenbrouwer , O.Huis, t,l.Koelemij, O.Könemans, T.Vier1ing, H.v.l{assen, }t.
Reuver, J.colpa, I{. Kouwenhèveri, C..xèmperman;' H.BarteÍls, t{.Heljnen,'A.schijf, c.spoelstra.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzziz,zzzzz :_ . .,:. ... '-:; t'.
3 ,aa"voptuor. z " ''' ' 'i'- : ''z z LI .:i ',. '::;.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz . ,.. *'

Uitslaqen afgelopen week.

Í,ENS 2
Bertrs l.lielershop 3

H.l.t.s.H. 4
H.M.S.H. 3

P1ogrqrma 2B-3-1980 t/m B-4-1908.

l.tqqqdag'28-3-1988.
20.20 uui LENS 1

Í{oensdas 30-3- 1988.

22.20 uur LENS 6

Qqnqqr1!qq l-41!938.
20.20 uur It. D. v. 2

vïl.Jdas 8-4-1988. ..

- LENS 2

19.40 uur P.o.c. : LENS 4

14. 30 uur LENS
12.00 uur LENS 2

10, 30 uur LENS 3
12. 30 uur LENS 4

5-5
2-5
4-3
4-4

Duinlaan, klassenr. 954

-branie'preiri, klassenr.

- Laakkwartier 2
- LENS 3

- LENS 6
- IENS 4

- Köh1er Ass. l, overbosch. klassenr. 933

Oranjeglein, Scheldsr:R.Keus,klBssenr. 985
t,- .:,.

t

2 954

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

- LÀNGS DE SPORTEN VAN DE Z.!,1. LèDDER :2t-z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Door de zware regenval en hierdoor slechte velden ook nu weer geen competitje en- scladJrj,r-'
wedstrijden. Geen uitslagen' dus.

Prosranma 26 maart 1988.

.r_:ïr '' !

, t:.a

- E.P.S.V.
- ornas 2

- Lgosduínen 5
- D rt'r i ' ' .

a" p".,-i ( r) I ,

.d. r,tnden { 1)

. (3)

. (3) ".

. ooolo0l .rtr
. oo9./o41 ,, -.

o17 /123
' -, o23 / tSg .;

J.
W.v
N.N
N.N

VerzarEeltij den: LENS I 13 .0C uur
LENS 2 11 .00 uur

LENS 1 en 2 wordt door de traÍner bekencl gemaakt.

schaduwwedstrijd zaterdaq 26 maart 1988.

14.30 uuz Nat, Nederl. - LENS
12.00 uur Nat. NedeÍI. - LENS 2

I,ENS 3

I,ENS 4

verzamelen 13.00 .uur
verzsnelen 1O,45 uur.

Terrel,n I'rat. Nederl. : SDortpark Kijkduin, ingang -taaihlel rrrij enhoeklaan. :. ;.

AIs de competitie of schaduwwedstrij d niet door g.'uo, is'er om 12.00 urr ".n tt"lrri.rg=-'
programma. Àfmelden voor wedstrijd. of training vrljdagavond.voor 19.00 uur bij'P.Meefout,
tel. 254279 of bij J.IIam tel. 679687. Inforzratie over afkeuringen van de afde-Iing. 's-Gra1
venhage van de. K.Niv.B. igalere zaterdagnnorgen vanaf 9.00 uur. Automatischè beàntlÍoËraèr '

opstelung LENS 3: Enze, T.Spa, !4,spa, B.v.d. Berg, J:Koutrénhoven, E.Merghar
. Roossloot, P.ÀY; r.sinke; F.Klaassen, ll.,o.:mal I ;1.,?andgl.:'!

den.

4
J

!'
P

AfbelLen Vrijdagavond voor 19.00 uur bij 
^.spa,' -4-

teL. 291737.

F .l.íu lder ,
.v.cl. Het-

'_. - Pittebrug 1,



TRÀTNTNGST{EDSTRIJD LENS 3 - TENS 4.

Ittanneer zaterdag 26'maart het conpetltievoetbal; yqqÍ LEI.IS 3 en LEI{S '' 4 afgekeural mochÈ zijn.
dan zal er tussen deze eiftallen een oefenpartije gespeeld.' r.rorden. AIs de velden eii trail
ningsstrook onbesDeelbaar zijn dan wordt er gesgreeid oD het veld bij de Rade. 

.:.
verzanelen beide elftallen om 11.30 uur.
LENS.4 : B.Kouwenhoven, !{.Fris, C.Liprnan, L.rlantel, D.Bosman, D,;de Ruiter, G.Kilper, D,v. .

Essen, E.Ypinga, il.Batelaan, J.v.d. Stee, R.pilon. , '. .i.

Àfbellen vrijdagavond voor 19.00 uur bij O.nilon, tcl. 935088..
EEN SPRMKJE. ,, , :

i.-Er vras eehs een sportieve jongen. !,lat deed een èportieve jongen vroeger?
HIJ lreril 1írl van een voetbarcrub. zo ook de hoofdDersoon in dit voetbarsprookj e. '--r r -.ql oD Jeugdige leeftljd meldde. hij zlch aan bij. de. club ir'aarvan zijn vader had gehooril dat,
het er heel gezellig was. En dat ze er veel voor de jeugd deden. Dat klo_Dte en onzè spor-
tleve jongen had het zeer naar ztn,zín, Goed, xnet z'n: carriërè ats voetbarler verliep
het wat ninder voorsooediq. ljaaï àth, wat maakte dat uit, Hij voetbarde nog steeds met
veel Dlezier en ook het 4e zaterdagteain verschafte veel genoegen. zekex slnals dat teaxn
werd gesponsord en Ln een heel profes_sionegl ogend tenue opereeiclé j

!.en, ]teltaanse outflt, daar ging Je bijna vanzelf beter door voetbalLen. ltaar niet a1leen
onze hoofdpersoon vond het shlrtje mooi. Iadat ale vrlenalin van onze voetlaller het peDeï-
dure,tenue uit de vrasmachine had gehaard en te dràgen had gehangeà kvran er een of ander
dulster f1.9uur langs en jatte het I'IACH shirt van de lijn. ons hoofdpersoon ln zak en asl

rtrouvren had hiJ isrers geput
in Auto À1arm systemen, uaar

ze hoofdpersoon hangt een nteuw
aan cle kapstok ! !

J'IJ..'J.JJ.]JJ JJJ,TJJJJiIJJJJJJ JJJJJ
.l .- J
J VÀN.HET JEUGDFRONT J
.]JJJJJJJ,JJJiIJJJJJ.] JJ JJJJ;IJJiIJJ

Algemeen kontaktpersoon: Paul v.d. ,steen, chopinstraat 103, 2551 sV Den Haag.
:'- .:.-:,_.._- j ji; tel. 970154 (b.cl.q. 971674 perer perrelm)

r,^ledstrii dàràqranma A-B-C- junioren.
Kontaktpersoon: PauI v.d. Steen tel. 970154 (b.g.q. 971674 Peter Perreyn)
Afbellen voor de r^/edstrijden bij PauI v.d. Steen voor vrijdagavond 19.00 uur fn uiËerste
nood nog oo zaterdaqmorqen op LenS bij iernand van de jeugdkoBrnissie teI. 66,314. Voór ; "'
avondwedstrijden tel. 97 C154.

Zaterdaq 26-3- 1998 veld Scheidsr. SamenkomstLehS

Ho_e moest het nu verder met zijn carriëré? À1 zijn zelfye
uit dàt mooie hemd. Had itie sponsor, die notabené, handei!
een à1drm in dat shirt genonteerd. I Eén ding is zeker; on
shlrt nooÍt meer aan de wasliJn dan nog lievei ztjn keel

í

337.'14i00 uur,rruC:À1 . - LENS À1
362t14130.uur Hoekse.Boys À1- LENS À2
.343 11.1.5 uur DttO Rl | -'LEl.rSr.Bl
473 14.3C uur LENS 82 - Taliuvona 81
400 11.00 uur Honselersdijk C1- LENS cl
557 10.00 uux Scheveningen C3 - IJENS C2

Vri 1-4:1988 (me
',.1::

er nieuws volgende week)

't Kleine Loo À.RieD-392
H.v.Eollanal F.Naqy-333-
.sp. park $esÈ -À.v.Loenen-z95-
\l2.of 3 À.I{iche1-597- .

Lronselersdijk R.Doove-49-
Houtrustweg ??

12.30
13.00
, 9.45
' ta.oo

9 .45
9 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur "

10.30 uur LEIJS 82 -.- lENstoernool i
10.3O uur LENS c2 LENstoernooi-

Zateral.aq 2- -19.?S (rneer. nieuws voloende week) 
.

10.30 uur IENS À1''.r . i' .- LENstoernooi (2 dagen)
10,30 uur LENS 81 LENstoernooi ( 2 dagen)
9.30 uur LENS é;mb. - vertrek naar België (3 daqen)

TE}IS-EURO-SPORTRINGTOEB]COT PÀÀSZÀTERDAG EN PAASZO}{DT.G VÓOR

10 .00 :uur
10. 00 irur

t:

À1 en 81 .

9 ,45
9.45
9.00

uur
uur
uur

05: .beide i dagen'-.l.rorden de velden.van ons fraaie kompleks in beslag genomen door voetballers
uÍtl Denenarken, Schotland,' Duitsl.ind, Engeland, frankrijk en Tj echoslovrakije . ..

Daaïnaast vallen Laakkwartier, À1 ,.RtJswijk À-regionaal, ÍruC B-reglonaal en RVC D-,regionaal
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te belronderen. HeÈ wordt een loodzwaar. toernooL, want in-edn halve comBetitie-Eoet elk
tearn zes vredlsÈrijden spelen van.2x 20 minuten. ttet volgende weekbericht geeft neer in-
formatie.
Zondag 3-4-1988.

10,30 uur LEIIS À1
10..00 uur LENS À2
10.30 uur LENS 81

I,ENS 82

(neer ni.eu'rs volgend.e week)

- LENsr-oernooL
- Gsvtoernooi i .

- LENstoernàoi ''
- Postduiventoernooi

. -Gouda 
,, u..r) uur .. ' '

lladesteijn
Donderdag 7-4-1998.

11,00 uur LENS 81 , 82, C1 bn C2 - Slxesvoetbal op Lens (zie kopy).:
Blj zonderheden.

- opltèiiingen ais'bekentl tenzij dle iralners anóers ïermelden
- 2ie schaËlur.4rrograrma hieronder,
- zie algemene j eugdliopy achterln deze Lensrevue (geÉleuid napiei)
- neÈ Pasen op valantie?? Be1,nu alvast even af tel. 970-154. 

.

DINGEND ONDERDAK GEVRÀÀGD VOOR TSECHISCEE JEUGDSPELERS.

SCEÀDIrVJproqramÍna p.-B-C-lqnlqren.

net-diraeiaag brengen ,àh ónr" 21 tsjechlsche'gaéten' ltlaens' de paasilagen is nog niet'ioïa.
op dit noment, maanddg 21'april., hebben lre !?as 10 jeugdspelers onder weten te brengen '
Daarom doen wij nogmaàIs èèn klemmencl' bèroep ogr'elk Lens-Iid dat eén-pfaalsje vrij heeft
ons te i,iilleh Íierpón door 1 of 2 jeugclspeleis óiderdak.te rv!,Ilen geven ggauren'aè vrljdag'
(namltiEàq) 1 Ëpril töt maandag (-nor.gen) 4 april. ze neÀen zelf een slaapiak en een lucht-
beài'Éee, 

-zodat 
een blaatsje-oi ae'giona'a1 voldoende tis; Bovendiè; zi.1i ze cle hèle.iater:;

dag èn zondag op het r,èlis-vàfa. zaterdagavond 
. 
kunnen ze;naar'de disco op LenS. Gerard'van

ReijsenneerntuwaanmeIdl.nggraagino,,í,angst.,(.teI.'.'553244):::..

10.30 uur
:I

Bij algehele afkeuring van het kompetitleprogralnma
pïograr[na af te werken. BeI voor de zekerheid even
achtige weersomstanciigheden. Ífij vertellen dan vrat

. i ,.1

-Droberen ulj als het kan onderstaaÀal
naar LenS tel. 661314. bij ,ttíijfel:.1
je elftal gaat doen. . .,.:r

LENS A2 nu nog onbekend om + 10.00 uur beuen
12.00 uur. i,tippoldeï 81 i. LENS 81 Delft
14.00 uur Wippolder 82 .- LENS, 82 -,Delft
10.30 uur vitesse Delft cl - Í,ENs c1, " Delft
10.30 uur rrLtesse Delft c2 - LENS c2 Belft

14.30 uur HBS À1

Disco-avonil.

- I,ENS À1 DaaI en Rergselaan 'i:. ,

samenkoEst LenS

,.'-,,r,:..,13 .'15 uur -.-.

" ' 10 .45 rlrr' t-
12 .45 uur

9.. 15. uur
9.15 uur

De Gokkast..-....:-:_
ondanks eefdere publiEatie . in, de Lensrevug zijn er nog steeds jeugdspelers'ille op de gok-,
kast btrijven_ spelen. Í,Iij hebbel de haràeder.rerkers noq,naals doorgegeven dat ze jeugdsPelers
niet ult mogen betalen. ook komt er een stLcl(er op de gokkast te staan3 verboden te sPelen
voor . j eugdgpelers. !.re verÍvachten dat jul.lie je er aan houden !. ..', a'.."l i: "

op zateralag 2 april organiseren wij ln ons ktubgebouv, .een. disco-avonal. Dl-scotheek Zara-..,
trustra zergÈ voor goede muziek. zorgen jullie voor de goede sfeer. Onze buitenlandse .'*'
gasten..van. ons À- en B-toernooL zljn er ook. Kan je oo\ een beetje je vreemde talen 09- -

haten met-aI die Schotten, Denen, Fransen, Tjechen'- Engelsen en Duitsers, ,lij hebben ook
enkele handbalveïeniginqen uitgenodlgcl maar natuurlijk mag je zelf ook een of meerdere
meisjes neenemen. De toegang is gratis en op 20,30 uur'gaat de nuziek spelen. alieen A-
en B-klassers alsmede senioren van LenS zÍjn van harte welkom naast de buitenlandse .gas-
ten eD het, vrouw/olk van de handbalvereniglngen, Àl1e andere personen zullen niet.worden
toegelaten. Maak er een leuke avond van. . r'r -

Gravenzande À1 - LENS À1 '. 2-3 (1-1)
.LENS -41 ging"toch-niet. helemaal qerust naar Gravenzande toe.,EhuLs werd inners met
veïIoren van deze stugqe en fysiek sterke ploeg, ook nu.hleek Gravenzande weer. een
Met een schitterend. do-elpunt kwajDen ze. op een 1-O voorsprong.

4-2' -t_

.taaie . i,

::, .1\ - 
.,,
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straatr eeti" wisselbeker beschikbaar gestelal. voor dit gulle gebaar zijn wij onze spon-
sor natuurlijk zeer dankbaar

Uitslagen Jeugd.

Gravenzande A1

cÍavenzande B1
vt,C Dl
LENS D2

I,ENS D1 :

LENS D3:

LENS D4:

LENS F2:

I,ENS F4:

- I,ENS À1

- LEI\IS 81
- LENS D1

- Oliveo D2

I,ENS D3
LENS D4
tslauw zHaÍt F2
DSO F6

- Lyra D6

- verburch D2

- LElls. F2
- LENS F3

2-3
3-3
t-2
5-0

t7 -l
22-O

1-3
't -o

Vrijalagmiildag 17.00 uur. De velden oP Lensr dus ook Ín de rest van Den llaag, Iagen er
goetl bespeelbaar bij. De gemeente had gerold en de lijnen vraren alvreer getrokken. KortoE
a1les was klaar voor een fijn voetbal weekend. Helaas zaterdagDorgen vielen om 6.C0 -ur
de eerste druppels aI naar beneden. Tot een uur of twaalf ging ilat zo door. 's Morgens
vrerden er zoveel mogelijk nog wedstfiJden afgewerkt maar om + 12.00 uur waren de Deeste
velden in cle regio Den Haag toch wel onbespeelbaar. Veel elftallen gingen voor niets naar
hun uitweilstrljaten toe. Nlets aan te d.oen jongens. Dlt is inherent aan een buiten sport.
We hopen dat van nu af aan alles Ír,eer gewoon door kan gaan. Voor jullle naar ook Voor
ons ( j eugdkoÍElissle) is dat veel leuker. Nu even iets over Cle etftallen die nog we1 speel-
den.
LENS A1 : deed wat het Íooest doen. Winnen van Gravenzande :l Een l-C achterstantl weral knaP

LENS B1 :

weggewerkt tot een 3-1 voorsprong. Daarna wat taktlsch dom gespeelal maar ook goede

mogelijkheden gemist. volgende week de toPPer tegen WC.
haalde een huzarenstuk uit. Gravenzande vras koploper en had nog niet veÏloren
en slechts tvree keer geliJkgespeetd. AIs eventuele degradatl,ekandidaat (zaI toch
wel niet) ging Bl eigenlijk kansloos naar Gravenzande toe. !{at kansloos. Blj rust
2-1 voor LENS. Gravenzande kvram daarna vla twee onfortuinlijke doelpunten op voor-
sprong. In de laatste seconde kreeg LENS waar het beslist rech€ op had. via een

koel benutte genalty door Maurlce Schur.man wercl het 3-3. Het enthousiasme na diC
doelpunt uas leuk om te zien. Klasse, jongens. Deze opgeroePen geesten helpen echt'
sluigt toch weer naar een hoge klasserÍng toe. Heewel het berelken van de eerste
plaats víaarschiJnltjk te veel gevraagd is. wc, waar thuLs van werd verloren,
kwam op een 1-O voorsprong. Lens maakte gelijÈ. In de slotfase scoorde vuc nog
één keer. He1aas voor de jongens van \ rc was het na een hachelijke situatie in
z ' n e.lgen goal .
zonder trarc Buytelaar die door een blindedarmoperàtie in het ziekenhuis lag (van

harte beterschap Marc) Itraar gelukkig we1 weer met Sidney en Patrick had weinig
tegenstand van Oliveo. Ga zo door.
verpletterde Lyïa. Er werd wel wat te veel gepingeld door soumige jongens wat
in zO'n weilstrijal ioch wel vaak een gegeven iS. Voor verdere infoïmatie zle het

iil"li!; korspleer. waar waren: aur."1"r, Bourjare, Teczan ozdemir, lrichaer scheepe

en .Roy Sciplo?? Jullie weten het toch bij slecht weer even naar LenS belten' Nooit
zomaar wegblijven. Nu misten jullle een waar doelpuntenfestijn. D4 won met 22-0'
Bedankt aan de sgelers van EI voor de aanvulllng. Azl-z scoorde 1o-keer.
kwan met 1-O achter tegen Blaul, zwart. cor.sDeelde echter de wedstrljd van z'n
Ieven en hleld de achterhoede iiicht. Erans KamDfraat scoorde drie keer en de Ïest
werkte heel hard in de ÍnoddeÍpoel
kwam nlet alleen kracht te korÈ. Enkele spelers liePen naar waÈ met elkaar te
praten. MeÈ 4 spelers is heÈ moeilijk winnen ook al heb je een uitblinkenale
keeper staan als Arnold Oosterveer. zie verder het verslag'

LENS Dl :

- 11 -



want ik heb toch geen tegenstand, maar clat vier nog wel eens tegen. Jongens we zijn als
eHtal bezig met voetbal en niet ln je ééntJe.. Jongens bij een tegenstander als Quickst-eps
gaat het wel, dan.zie.je.vaak flitsende combinaties dus we kuÍtnen- het vrel aI moeten we
wat. meer tegènstand hebben, Nog één ttin! kljk +tFf trgt overspelen van M.v.Zandwijk- pa-
trice-Rayurond en l4arco in de wedstrijal tegen 1Éa; . Ío.tqens kou oo we kunnen het allemaal.
(nog even en hre zljn karn5lioen). Íde hebben in dè'nieuwe indeling 8 wedstriJden gespeelËl
B gewonnen 16 nunten en een doe IgemJ-dilelde van 59 voor- 7 tegen.
Nog -even de doelpuàten: Sandor 5x, Rlkkie 3x, l,l.Dronk 2x, Ralmond 2x, i.!.v.Zandtvi jk 2x,
AzLz 2x, Patriié Lz. Tot Zaterdag.'..,'
DSO r'6 - LENS F3 7-0.

Leider .Topie. .

F3. verloren van D.S.O.]'6 nét.7-0. Jullie Eoesten vïoeg op, het was slecht h,eer, tegen
grqtere Jongens en zó kriÉndn we altijd'wel iets verzirinen waarom vre steeds verliezen.
Maar jullie zitten on voetbal en daarvan is we} de betloeling dat je aéhter die bal aan-
qaat en er vrat mee doet en niet staat te <lromen. Dit slaat natuurlijk niet oD die jongens
dÍe elke htedsÈrÍjd zo hun best doen. ook onze keeper heeft ons van een nog grotère nédeï--
laag géred. Maar jullie Eoeten het glet z'n allei doen want je speelt ln een teani.
Volgende keer met z'n allen, hé-?

I"llm BIom .
.:

JEUGDKOPY A],GEMEEN JEUGDKOPY AIGEI.IEEN !,EUGDKOPY AIGET{EEN

Toeschouwers voor LrNS A1 .

wie de stand op de ïanglljst niet kent zou bij het lezen.van het weclstri jdprogramma van
de À-B-c-jeugdl niet koud of warm vrorae'n Uij de wedstrijd wc A1 - LEÀts Al . De insj.alers
weten wel beter. Belde ptoegen strijtlen (met schevenlngen??) om de fel begeeitlë. eersté .''.'
plaats-- in de ?romotieklas. Deze eerste plek geeft rechÈ oF een rechtstreekse proEotie ...r.
naar dé reglonale klasse. De stand oD'dit moment is: 1. LENS À1 19-33

- 2. vuc .' l7 -29
. 3. scheveningen lB-28

Sparnenal niet waar. Er zit nog van alles in. wij vraqen dan ook aan onze jeugdleden maar"-
zeker ook de senioren om a.s. zaterdag present te zljn op het veld van VIJC. Laten we Àf .

st€unen in ileze belangrijke wedstrijd, Jongens, veel succes en sfjeel een leuke, sportieve
wedstrijd. Àanvang 14.00 uur. Te berétken o.a. met tram 6. :. .

Schaale aI§ gevoLcJ van vernielLngen.

Àfgèlopen maand werden wij weer eens verrasÈ door een schadeclafuc van een vereniging',
IÍaè bleekl een Lenstean had zich daar in de kleeallokaal nlet kunnen gedragen. De leider
hras even naaï de scheldsrechter gelopen c.n de forrnulieren te laten tekenen. .

Toen hU terug kwam vras er schade aangebracht in.het kleedlokaal. wij willen de spelers
maar ook de ouders erop wijzen dat wtj niet van plan zljn om schades ontstaan door ver*
nielingen te gaan betalen. !,lij zullen in deze gevallen altijd de schade verhalen bij de
jongens wie dit gedaan hebben, Laten we hopen dat het tot deze énè keei beperkt blijft..

paasvakantie-voetbalaktlviteiten,

1. Onder deze kop gevèn we elders in deze Lens-xevue een uitgebreid overzicht van onze
planpen. Helaas kunnen niet alle plannen worden ver,rèzen1t jkt, zo heeft K.V.Mechelen
ondanks een VöcjrloDige toezegging, toch te kennen gegeven geen gelegenheld te hebben
ons al ln de paasvakantie als tegeristander van hun A-jeugd té ontvanEen. craag horen
\.re vaÍr-de leiders en,/of aanvoerders van A1 en À2 wat zij voor ialeeën hebben om ej<tra 1

in d.e 
"Paasvakanlie 'te oaan doen.

2. craag óoet de .reugalkor;issie in de Paasvakantie op velen (A-klassers, jeugdlelders, '.

ouders) een beroep om woensdag 6 april (!- ,/f-klasseté)., dondeidag-7 april (C-lB-klas-
sers) en vrijdag I april (D-klassers) te helpen bij het leiden en fluiten van de vele
wedstrÍJaues. ÀIs u rvilt hel.Den geeft u dat dan even door aan Gerard van Rèljsen(tel.
5s3244) , ..

3. nen deianqrlJk gebeuren tijdens de Paasdagen is ons 2 dagen durende interíatiorÍele A-
en B-toernooÍ, dat wij in samenwerking met de Euro SDorÈring op Paaszaterdag en paas-
zondag organiseren. Ook daarvan lezen jullie.eLders meer. Hiei -jmelden we nog dat op :

'zaterdag 2'anril 's avonds een toernooi disco wordt gehouden.. $le hopen dat vele toèr-
riooi-deelnemers, maaï oo"k vele lens-leden daaroD af zullen komen.

4, voor hèt Al-toernooi heeft de iponsor van À1 r Glashaàdel Blom B.v. uit de Bakhuizen-

-1tJ-



TOERNOOI GESEVENS GOEDE VRIJDAG.

IENS E1 : JuIIie spelen een toernooi bij DUNO, De tegenstanders zijn: Verburch; Cromvliet,' HBs en natuurlijk DUNO. D_e wedstrijde; duren 1 x 15 roinuten, el er zijn prijzin
' . voor de beste drie plciegà, Het toèrnooi beqi;t oi 13.00 en r.nÍs_ spèelt de eersté

wedstrijd on 13.40 uur. JuIIie laatste wealstrijd is on 16.00.uur: :,
LENS E2-; Dlt team gaat ook naar DUNO, waàr-qespeeld wordt tegen Verburch;'èromvlieC, outlO

en HBS. De !,redstrijden duren 1 x 15 ninuten, en-er,.zijn E)xíjzen voor? de eerste-
dïie ploegen. Het toernooi begint om 9.00 uur en LENS speelt de eerste hredstrljd
om 9.40 uur. iIuIIie laatste wedstrijd is om 12.00 uur. .

LENS Fc-omb: Buurman SpoorwÍJk organiseert een toernooi .waar jullie aan meedoen. Er vre.'Cen

. - wedstrijden gespeeld. van 2 x 7,5 rnin. Andere verenigingen zijn: Spoorwijk, Toofan
. en WP. Jullie beginnen om 10.30 uur en spelen de laatste -t edstrijd oD 11.50 uur.

11 .00
10,0c
9.00

. 11 .00
10.30

^. , 10.30

Zondag 3-4-1988 (meer nÍeuws volgende week)

uur.LENS D1.

uur LENS D2
uur IENS E3
uur LENS F1
uur LENS F2
Íur LENS E3

'. LENS E2

Maandag 4-4-1988.

12.00 uur LENS D1

woensdaq 6-4-1988 (zie kop. y)

10.30 uur LENS E2 en E3
14.'00 uur LENS F1,F2,F3 èn F4

- VElptoernooi Wateringen . -. . ._r
- TEDotoernooi Vredenburchweg .- -
- DEvJotoernooi oosteinde/vbg
- GDÀtoernool ladestel-jn
'- voÓRBuRctoernool Pr.Bernardlaan (Vbg
- vooRauRctoernooi Pr. tsernardln . /Vbg

vcstèé!nooi " Ilengelolaan

- J.r.HàIjaitË (zweden) v3'\

- LENstoernooi-- 
LENsÈoernooi qevóIgd door eten, slapen,
onÈbijt en spelletjes

l0
,9

10
9
9

,15 .uur '

. 1'5 u_u,r .

.00 uur

.15 uur

.JU uur

.gO uirr.:-. --l

11 .30 uur

10.00 uur

13 .3Q uur

10.30 uur

vrljlaC q-4-1998 (zie kopy)

11.00 uur LENS D1rD2,D3 en D4

Bij zontlerheden

- Sixestoernooi op LenS

Sclaalur^rprograflna D-E-F- juegd.

Bij algehele afkeuring van het konpetltleDrogranlla
progranma af te werken. Bel voor de zekeïheid even
tige vleersomstanalÍgheden. wlj vertellen dan r,Jat je

11.3C uur I,ENS D1 en D2 trainen
12.00 uur HBS D3 - LENS D3
12.00 uuï HBs D4 - LENS D4
10.00 uur LENS E1 , E2 en E3 tïainen
11.3C uur LENS F1 , F2, F3 en F4 trainen

proberen wij als het kan onderstaand
naar LENS tel. 661314 bij twijfelach: ''.

elftal gaat doen. .,....

Samenkomst LenS

- opstellingen als bekend tenzij de trairiérb anders veroelden.
- zie schad.uvrprogià.rrna hieronder.
- zid algernene j eugdkopy achterLn deze Lensrevue (gekleurd papier)
- met Pasen op vakanÈie?? Bel nu alvast even af tel. 970154.

- verhaÍd
Daal en
Daal en
zaal of
zaal of

r ,11 .00
11 .00
11 .00

9 .30
11 .00

of strand
Bergselaan
Bergselaan
strand
stxand

uur
uur
uur.
uur.,
uur

op woensdagrriddag 6 april is er i.v.m. de toernooien op fENs geen tralning voor.jullie;
Dè eerstvolgenale training is dan weer op 13 aFril. Àanvahg 15.45 uur. Komen ju1lie???.?

verslag rENs D3 - iyra D6 - uitslag l7-1.
net veel doelpunten, al bij de eerste aftrap gelijk 1-0 voor LENS. uaar dan
zachtj es . fluisteren I'jongens dat word een nakkie" en dat werd het ook, maar
in zo'n wedstrijd noet het samenspel et juist uitkomen en dat bleef vaak
jongens dachten a1s ze de bal kregen, Iaat ik maar alleen op avontuur gaan

-9-
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jcngens juist
ult. Éen hoop



LENS raakte echter nleÈ ln paniek en bleef aandrirtgen. Voor rusL naa!Èe liarco Enólicfi eèn

fraai aloelpunt. Terwijl menigeen zich afvroeg lrat hij ging doen zover van de goal rret ile
bal voor z,n linkervoet pegelde hlj de bal er keurig in. Na rust liep LENS uit naar een

1-3 voorsprong. Weer tras het l4arco die twee keer zeer fraai scoorde. Iliezna l'rerd LENS te
greÈig, De dekking verminderde en teveel spelers trokken qelijktijdig me.e naar voren.
Gravenzande scoorde tegen en daarna Diste LENS nog 4 à 5 oPgeteqde kansen. Deze werden

zeker bewaard voor volgende week. AI met a} werd een lastige tegenstander verslagen.
veel succes zaterdag bij VUC.

Paul v.d, steen.

"s-Gravenzande 81 '- LENS tsl .

hredstrijdDïoqr an'na D-E-F-Junioren.

avondr,red.stri jden tel. 971154.

zaterdas 26-3- 1938 Veld Samenkomst LenS

Eindelljk weer eens een verslagje van 81, Dan betekencl dat gelijk dat eÏ een goed resul-
taat is aehaald, rs-Gravenzande is verreweg het beste elftal uit de promotieklas t Speel-
c1e twee keer (uit) gelijk en won verder atle wedstrljden. LEI'IS is,een elftal dat altijd
speelt. ln het tempo van de tegenstander met al,s gevolg dat "topptoegen" (Dwo, 's-Graven-
zanile) het moeilijk gemaakt wordt Eaar ook dat er punten zijn veÏslreeld aan "degradanten"
(Rijswljk en \rïedenburch). LENS begon gemotlveerd aan de weilstrijd mede omilat er nog een

theoreÈische kans bestond dat ze lconden degraderen. 's-Gravenzande haal hieï natuurlijk
geen boodschag aan en dicÈeerde het spel. I'la vijftien ninuten ktram LENS gevaarlijk uit
ale veïcledlging en iltt Ieverde gelljk de oPeningstreffer on (0-1) . De vreug'le was van

korte duur want een van de vele vrlje trappen rond de "zest1en" werd goed benut (1-1)

IENS weral zeker niet overklast en kwam steed.s beter in de weclstrijd en bracht voor rust
de stanc nog op 1-2 via een snelle uitvat. In ile rust Probeerde LENS oP adem te komen

om de te verrrachten stormloop te kunnen weerstaan. De tweede helft was amper begonnen of
s.v. schocÈ aI op de paal en binnen een minuut was het aI 2-2. En na een kwartler benutte
s,v. een omstreden .penalty na een zwaar bestrafte maar onnodige overtredlng (3-2). IJENS

kwan nÍet lekker in tle twèeCe helft naar een domrne actie van een S.V.-sPeler (5 minuten
eruÍt) hielp LENS terug in de wedstrijal' LENS sPeelde de bal weer beter rond en bleef
langer in balbezit. l4aar de tJ-jd begon te dÍingen en LENS PomPte alle ballen naar de Plrnt
van de aanval naar kreeg geen echte kansen meer. fot de laatste minuut'
r.ENs kreeg een vrije traP naast het strafschopgebiecl. Tr,rintig man en de scheidsiechtel
in hct stxafschop gebieit. Hoge bal, duvren en trekken en er vallen 2 spelers op de grond'
De S.v. speler slaat liggenC de bal uit het strafschopgebied, PENÀLTY ' Laatste seconde '
koel benut 3-3 en feest I Ik heb nog geen namen genoend, hier komen ze dan'
Renon, Jaco, Basri, Yurt, Benny, Daviil, !"Iichel, !'!aurice, Peter, t'djar, Ert'in, Johnny. en

Jimmy. Klasse gevoetbald Il Edwtn en !Íoh.

Kontaktleïsoon: PauI v,d. steen tel. 9?0154 (b.q.s- 971674 Peter Perreyn)

Afbellen voor de wedstrijden bij Paul v.d. steen voor vrLJdagavond 19.00 uur. In ulterste
nood nog op zaterdaqnorqlrr op LenS blj ienand van de jeugdkor:rmissie tel. 661314. Voor

568 10. 30 uur
837 9, 15 uur
B71 9. 15 uur
(vr) 10,30 uur
9C9 10. 15 uur
926 9.45 uur
976 12 ,00 uur
1009 9.45 uur
1058 1C.00 u.
1091 11 .0C u.
(vr) 12.00 uur

],ENS D1

I,EI{S D2
LENS D3
I.ENS D4
Delfia El
DHC E2
LENS E3
soÀ Fl
Postduiven F1
!,lestlandia F4
LENS F4

- DSO D1

- velo D2

- DSO D7

- Gona D2

- TENS El
- LENS E2

- tyra EE

- ],ENS F 1

- LENS F2
- LENS F3
- Cèleritas

v1
V1
V2of3
v2
tíozartlaan, Delft
Brasserskade 7 Delft
Y2
!4 , vrij enhoekln
l,ladestel jn
sp.park Hoge Bomen (Nldwk)
\t',

10.00
B .45
8.45

10 .00
9.15
0 .45

11.30
9 .00
9.15

10 .00
11 .30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uur

vrijalaq 1-4-1988

13 ,00 uur LENS E1

9.0C uur LElls Ir2
10,3 0 uur LENS Ecolob.

-DuNotoernooi t{r.}Jolenslaan
- DuNotoernooi llr .l'lolens }aan
- s!?oorwijktoernooi Hengelolaan

9.30 uur
8.15 uur
9 .45 uur

1058
-B-



PAASVAKANT I E-VOE BAL-AKT IVITEITEN OP LENS

I\ràÀ1Ë t-. rJÉ' i:rèiaiLLIt]ii{:iL: Li.,l(:iri:it (_iË}t Íroi:J.t. i-rÍ1 (t:i[:
tI; ÍÍ t:t J t]ui]11i:.{:lÍi'iin:L Íi.jI e r.Jr:+ËrÍ. tlij t: {}:ttr"cI ,$ L.,àn
revllecj q0É:(l I't(,?ef t Qr?].aIÉitr ,/tinl.l t: (]ilt tJ(I.) I.]{1L

Woensdao 6 atrr i I

irr i ir r-r1'- r.lr.:il::Lr.l t ctll r" Í:ltJt,.4:t_ÍÏin;i )

r I i{ít,. t.lt tlEt \.i 1r'r ('te L rill:::,-
vírI e[i+ntlí.J vàr"' tr1Ë]ti ,i::j.'ln"

1i:r " ::ií.:, Lll'rr :

"..,,.,.,I r+. 1..J1-' LtL-tr- i

voetbaltoernooi voor E2 en ES op LenS tU:_I -st:ieI e=r .; r !rrtrir_1rl
vr i. .'id;rq mL-E:doen h r r he.t -toq:rrroor ) "Voëtbeltoernèoi voor Flr FZ. FS en F4 op LenS.
lrla ciÍt toern.t.:l ínoqÈn a-[1e Ë-sÍ].:l *r.:, vair L.r-,nËi l:rl:i._tven eten
errr slapen 1Ít rlr+ [::.:rnt]. ne. t4.-rt wí,:t ,'5, àv{:.rnds m{r.U -rLlI l1Él È1Lten.
l gi Ítno Lren vEï-t"à!-=Ér nt . ,Jr-t.[ i[ t r-. tnneten dLrr_] Àl ir. eflt"1.11 L,err
s.ilaapr.ell en lLrtrht[rerl Íneer]emen. I'laar col.: eF.]n py,tàÍnàr Èt€nn
tantlc.rtbor-sL.eI u-n t-andria:tà en reservE.-st)or-ttr:Iedrncl . f.la hr:t
ntrtbi._it EàL1r-t wË ftoq r.Jàt vr:etberl 1en, Orn 11.. t;rr-l 11s,- t::LrnneÍ.r
.1t-tl IÍe tuter" dour :ic-: ouder.slverior.e€lrs L^tÈrciÉ,,n à+qehàÉ1cr.
En dat is àllemaàl gratis. uopetiJk vinden julfie het gaaf !

Dond rdao 7 pri I
I {,.),l,l{.1 ultrx Si x esvoetbal toernooi voor aIIe B- en C-kIas5ers.

,Je moet .-lF-t vènt.evor.Én t:l1!:leven vÍà sncier.;Laand +rlrÍtLlj..r.er..
,lttll.ir_, irroeterr rel. I zi:gIatf.i:-n vor-rrre:ri, kJil.i].r r Íl mà]:ImÀÉ(l .::;

l...errS-spel er':; Ínnqen ír,r.ÉcloÉ_"rn. ,lL-rI 1r e mnelterr dL.rsi vri É!nd. j e-)-ci

EË+i.I'clrrmei E,.] r,ri. L rje tlLllrrt íir+ fii.t s..l]oc,l . De bedaÉl i nn r g; onr
.-it(I L j.e eË?n IÉul::r+ voet-tr.al. dërq E.E+ bËi:.:or-qeÍI, mÀàr. oo[,: otn te
Í.)rohÉ:r-en n 1{-tL ,,,tt:} ._re:Lritíl r.ldern t r,. r.Jit-lnen. Due er c.lLrE àl. l.enrtraI
.tan meÉtr L"làHt we moetegrr er- voor"al noq ht:e1 rlat Ël-iilà-_gerS
bi_i t,:ri_tql(?n vi]rir" volrlerniJ ge:.ir:e-,rr. i:j-rialÉ cà. :16. öÍ_) Llt"tr-.

De club doet veel voor julliel Nu kunnen jullie wat voor je club dornl
Vriidao I apri I
1i:). i-rlr Lrur'; Si xssvoetbal toernooi voor alle D-klassers en voor El.

Je moet -jE vÀntevcren opqeven via onder-staanci .f ormul ier.
Jr-rl, Iie moeten relf :estallen vormen. wËlàÍ-rn merilrmaa-1 -i
LenS-spel ers fltÈqen meedoen. Jul I i e Ínoeten dr-rs vri end 1es
optroínÍnel Ln uÍ t de blrlrrt o{ op school . ile tledoel i ng :_ s om
-ir-rl1ie een Ieuhe voethaldag te be=orgenr maar pÈh om te
proberen ni.elrr^te -:teLtqdledËn te r.rinnen, Iloe er cius aIIernaaI
aÀn meer r+ant we L:unnen noq heel r.JÀt ni eLrwEl l eden qebr.Lli t,:en.' Einde ca. 1ó. (:)(l Llur. Ë1 opgel et ! JLt11i e moqen eewoon met
_i e ei qen team meecloen .

De club doct veel voor julliel Nu kunnen jullie wat voor je Elub doen!
o - o - o -o-Ë-o-o-o- tr -tr-o-o-o -o-o -o-o-E-o-o-E -E - E -E-E-E-O- O -El-O-O-E-O-.O- tr-

Inschr1 i+{ ormnl i er Si. x eq-voetbal toernooi
hJi j doen rnee aàn het sixestoernooi op LenS.
Ons term heet:, .... Aanvoerdaer is:
Van de jonqènE die niet op LenS zit.ten alle gegevens invuLlenl

Narío Adres Telrfoon Lecfti j d
1

3

f,

6

À

f

t
*

*xX*t**r(x*i,(**kx
Hen -ie op vahantÍe van I t,/fll
haIIen" tlel dit dàn n ëlvàst
Li ever ni et aàn _ie I ei der o{:

x(*t*tx*frHxsx$*xi

HXX***frxtx[*(
en l:àn -re dus nret voet-
F'auI v. d - Steen (92{154) .

,(X**)fi
1tl apr r .1.

door aan
'Lra i nÈ:r.
#ff8tfr
7-

í*[x*t*sHstfr

*
{(
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fn Ballotaqe.
2439 l,l. v.d
2440 A.J. V
2441 J ,n. v

ODz ginq.

2421 :\.R. ScheeDe, Djun.
Adreswii ziqinoen.

DE íEIisI&iUUE
I'IEEKBL D VÀN DE VOErBÀTVERENIGING LENS (LENIG EN SNEIr)

. VoorÈi Ejun, 191082, ValthestraaÈ 33, 2545 TÀ Den Haag, .cel. 664625.
eraar, lIS, 140858, rt Zicht 73, 2543 /\K Den lraag. Èel. 675582
.d. Nieuwenhuijsen, Sezo, 290362 | ,,tepnelweg 1284, 2544 cti uen Haag, ÉeL 296C43 .

2407 \.. Scholte, Sezo, ConcerCíeq 22, 2412 JH Alphen a/d Rijn
2339 H.B. vredeman. Djun, palestinarred 342, 2555 Sx Den Haag, tel:
Boete

255373 ,

Registratiekosten : f 10.- F. eI Haaldioui, J.c. Hoernig.,'
Betallng vóór 12-4-'88 door overmaking op girorel(ening 336?11 of bankrekenl ng ,129924229
Itabobank Den Eaag t.n.v. v.v. LENS te monster, onder verfielding van .;boete,.

Het Bestuur.

RLÀVERJASSEN KIJÀVERJAS SEN KJ,ÀVE RJASSDN

AfgeloPen vrijdàg was de voor laatste avond van de klaverj ascompetitie . Door díverse 9or-,zaken l,as, qe o:lkomst niet erg groot.. I,Íet negen tafers vras het tàch nog een ^gezelrige
avond. De uitslag' was als volgt:
1. Leo Riemen- Eabrin Coret 5403 Dtn.
2,- Signer- Einke 5Z 9 ptn.
3. v.Schalk- v.de Burg 5230 ptn.
4. Janssen- Otte t!92! otn.
De poedek-)rijs was voor het kopDel Endlich- ÉndliclL Flet 3472 otn.

KLAVERJÀSSEN KLAVERJÀSSEI.I KL.IVEPJASSEN

DISCOAVONTJ DISCOAVOND DrscoÀvol,rD DISCOÀVOND

À.s. zaterdag 2 april Hordt o? Lens een oudenretse dlsco-avohd gehouden. ÀI dè interna-
tionale elftallen van het toeïnooi voor À1 zljn uitgenodiqd. ook voor het vrouwelijk Ee-deelte is gezorgd, de Juko heeft een aantal handbalelftallen ultgenoiligd om ook aanwezig'''
te zijn oD deze avond. De avond is voor de À-klassers en "jonge" Senioren bestemd. en .start
om 20.33 uur, De toeganq voor deze avond. is gxatis.

DISCOÀVOND DISCOAVOND DT SCOAVOND DISCOÀVOI.ID

sssssssssssssssssssssssssssssssss
S__S
- SENIOR,EN ZONDAG ,ès
sssssssssssssssssssssssssssssssss

Uitslagen zondag 27 maart., 1988.

A1le wedstrijden afgelast.
,Proqra$na Zaterdaq 2 anrll .1988.

18.00 uur LENS 2
17,00 uur LENS 6

- t^Ii lhelÍus
-.D.V.C- 2

v1
',:. v2 0f 3

-1-
è,C.Beljersbergen



Prog ralDma tlaandag 4 april 1988.

14. C0 uur G.D.S. 1

LENS 2
LENS 3
I,ENS 4
I,ENS 5

LENS 6
LENS 7
LEI.IS ,8

LENS I
vrij
n,K.À,v,v.4
Delafleld F.C.
E.UII Speeal 4
R.K,D.E.O. 5

Tonegido 5
Í,IiDDolder 5

t.."

v1
v1
v2
v2
v3
v3

.:

E.R.R. I4esterink

J.l4.I4, I4oóiEan

:.3009

3055.

'.- 30? 1

r.er.079-517899

11.C0
14,00
11.00
13.00
13.00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Terreln3 -G.D.s., ErasEusweg t.o schtldersgaarde tel'
opstellinqen t

t.. Kouwenhoven tel.
G.Duijvestein teI.
H.Rir relzvraan te].
Ë.Trommelen tel.

i .' .J.Ii. lrorna

273213 .

91247 4
01391-17943
or7 42-7 734
867934

LENS
LENS
LENS
I,ENS

Prog

5 als bekend, afschrijven bij
6 als bekend, afschrljven bij
7 a-Is bekend, afschríjven blj
B aIs bekend, afschriJven bij

raxoma Zondaq 10 april 1983.

14.0C uur scheveningen 1

I,leplunus 2

LENS 3
IENS 4
Vredenburch
I,ENS 6
B,E.C. 3

LENS 8

D.W.O.3
D,t{,o.4
ÍlesterÈirrartier 2

Í{esterkwartLer 4
westerkrrartier 5

- LENS 1

- I,ENS 2

- o.D.É. i '-

- .Snoorwijk 2--
- LENS 5,; ', ..

- Gona'4
- I,EI,IS 7

- Tonegido 7

!

11.00
13 .0C
14.00
13 .00
t0 .00
11,00

uur
uur
uur
uur
uu!
uur

Schadusp rogranma.

12 ,00 uur
12 . oo-uur
11.00 uur
12.0C uur
14.0Ö uur

- IENS 3

- I,ENS 4
- I,ENS g

- Í.ENS 5
- LENS 6

tlesterpark, zoetermeer

Machlel vrijerihdekfn ?54690tel .

Topscoorders seLzoen l9B7- 1983.

Ul-tslaqen afq Iopen week.

Geen veranderlngen t.o.v. 2 '/reken -terug.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

zo zlm.vorrgnlz ----'----'- z
zzzzzzzzzzàizzzzzzz\zzz4zzzz . 

' '

Eetcafé Sport 1

E.V. Snoekle 5

esperantó 3,,' ,:

I,ENS, 6 ' . Rlauw 2

I,ENS 1

r,Elrs 4
I,]ENS 5
oranje

Programmà 3Ö-j:19e8 r/m 15-4-19s8.

'. woensdas 30-3-1988.

22.20 uur LENS 6

Donderdas 7-4-1988.

20.20 uur It.D.V. 2

vrijda.r S-4-1988.

19.40 uur P.o.c. 2

MaaÍrdag 77-4-l9BA -

22.20 uur IENS 4

Donderdas ta:4-!989.

- wittebrug 1
; oranjepretn, scheidsr:R.Keus, klasèenr.986

- LENS 2 Duinlaan, klassenr. 954.

- I,ENS 4 oranjeplein, klassenr. 964.

- celerltas 2 oranjèplein, scheidsr:LENS 4, klassenr.964.

:-' : .,..

. De Buitenhof, Delft, klassenr. 963.
- LENS 1 ,

- rihler Àss. 2
21 .40 uur Rodas 1

21.40 uur LENS 3

-2-



Zaterdag 2-4-1988.,
LENS 1 toernool 1n Bo.l-nes ,
Àanvang : 19.00 uur
Verzanelen: 17.30 uur
Verzamelplaats: A1pina lbeuterdijk
Opstelling: J.Kuypers, A.Kuypers, E.TroDmelen,

nle and last but not least.....'..,.

De standen bl jgewerkÈ t/m 13-3- 1933.

3e klasse C

8,. Bergenhenegour,,ren, R,Houwaart.,.' S.. de Nen-
R.Keus i l:

Res. le klasse D

. IENS.2 77 - 34- r2O-32

A.s. vrlJdag zijn we te gast voor een groots toernooi voor alle teams ln de nLeuwe zalenvan de "Noterrkraker" aan het s;iui ter afsl-ulting van het seizoen. rnrÍchtlngen zoarsgebruikelijk bij de bekende adressen. Dus tot morgen,
Vrijtlag Bén Àpril. !:l Laat ze maar glssen l: Notenkrakex,- Concertgebouw ::

2
2

1

2

3

4
5
6
7

I
9

1

2

3

4
5

6
7
B

9
0

Esperanto 2
Vre4enbÉrch 5
Laakkwartier 2
F.V. Snoekie 4
F.C. The Bomber 3

1

Eetcafé Spoït
Quick
De Jagers
Ornas
Rodas

11, D.
12. c.
Res. 2e (Iàsse c

. L9 -24'- 79 - L4
19 - 14',
19 - 13
19 - 13
19 - 7

19 - 2

t7-27
L7-26

. D, S. S. Arn.Vijn

. Köhler Ass

. Jac

. Àdo

. LE}IS

t9-34
79-25
L9-27
L9 -..26''t9 - 24

Venibo
H.D,V.

L7-
]b -
18-
t6-
t?-
18 -
16 -
L7-
18 -'16:
15-

2A ..,

ZJ "'
19
1B
18
18
15
13
10
6
0

. v.v.P.

v. o.
v. v.

10. The Champlons 2
11. Klikspaan 4
12. Dos '75 2

Res. 2e klasse D.

1. S.v. P.T.T. 2
2. o.s.c. 3

3. Silva Boys 4
4. celerltas 2
5. !4oreno 2
6. Rava 4
7. F.V. Snoekie 5
B. P.o.è. 2
9. LENS 4

. Rava 6

. LENS 3

1

)
3

4
5

6
7

9

t7-29
L6-26
t7 '- 26
79-27
rB-2!
17-17
t7-17
16 - 16
L6-12

. _o.s.c. 2
, Köhler Àss. 2

77-27
L7-20
t7-t?
16 - 16
17 - 15
15 - 13

. Bert's wielers

. D. S. S. Arn.VÍjn

.. s.v. s_. | 70

. !',v. snoekle 6

. Quick 2 16 - 13
15 - 710. Àdo 2

11. ornas 2

Res. 3e klasse, D

B.T,C. 2
Adto 6
Rava B
GltÍmova 10
À.D,S. Kï. 2
Esperanto 3
LENS 5

16 - 5 -

10, Kogels shoes 4
11. H.!,Í.S.H. 3
12. EsCo 2

16 - 11
Lb - í,
18 - 0

_ ^.,:i

L

2

4
5
6
7

9

I
2

3

4
5
6
7

4.,

I
. Venibo 6
. K.S.D. 2

lo - tt
L6-27
L7-2t
t5-20
16 - 18
r7-tB
19 - 15

17 - 30
18 - 28
t7 -23
L6 :'22
t6-20
16-18
15 - 13
16 - 1015 - 13

17 - 10
l3 - 10
77- 1

13- 9
L9- B

15- 7

14- 0

Res. 4e klasse F

. Oranje Blauw 2

. Cromvliet 5

. H.P.S.V. 5

. o.s.c. 7

. Rava 2

. Venibo 10

. P.V. Snoekie I

. I,EIJS 6

. Wittebrug I
10, o.s.c. 4
11. Laakksrartler 4

10. v.v.P. 4
11. H,r{.s.H.4
12. Àrentsburg 2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z
i uwcs DE sporirEN vr-rr\ DE z.M. LÀDDER 

2
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Deze r,reek wederom geen uitslagen van competitie of schaduwrvedstriJ den.

3

R. Keus



zaterdag 2 aprÍ1 lgSEr.rordterdoorLENSl-2-3-4geencompetitlegesp-eelddit-in
verbaÍld met inhaalprogranma.

vïlendschappeli ke wedstrijd 2 aDÍil 1988.

12.00 uur S.V.G.W. - LENS 2

14.30 uur Ecso - LENS 1

Deze beiden weclstrtjden zijn nog onder 'voorbehoud i
LENS I en 2 vrordt door de tràinér bel<e-nd gemaakt."

Schaduw$redstrijd Zaterclag 2 april 1988.

r - -t' "-:

14.30 uur Nat. N.edJrI i
12.00.du Nat. Nealerl.

- LENS
- .LENS 2

\rer?amelen
Verzannelen

13.Cf uur . , :; .'
10 .45 uu-r -., ' ,'

e of schaduwwedstri jd niet, doorgaan is er om 12.00 uur'een tral:
ningsprogranma. aimelden voor $redstrijd of training vr.ijdagavond vooÍ..19-.C0 uur bij p.

lteefout l.eL. 254?79.

Haagsche Courant Cup. Dinsdas 5 aoril 19BB

18.30 uua rENs - -- .--.Taurus ' P'F'
Dlr roernooi.wordt sespeelal :e le,volsen:: lr.^'

Progranna zaterdag 9 aDrtl 1988.

14.30 uur LENS
12 .00 uur LENS 2
10.30 uur rENs 3

12.30 uur LENS 4

- Taldler Boys
- Scheve4ingen 4

- . taÈiiÍer ebys' 3

- Duno 6

v.d. Nouland
5 aprll - eerste ronde

12 april -i tussen ronde
19 aoril - tweede ronde
26 aÈril.';'tléÍdé r-óridlij -'

3 nel .-; vierde ronde
10 mel- . - kwart finales
17 mel - halve flnales
28 mei - finale '

.J. Lorie

. v.d. sDek
N.N.
N. N.

I9arrr ' r

IíÏ'

c.E
R.B

000,/003
. oo9 /o43

o77 / t25 .
o23/í6\ ^

JJJJflJJJJJJJJJJ;rJ.r,r.,JJJJJJJJJJ - : .

J vaw HET JEUGDTRoM J I

J "-' ":- 1"--'-""- - J
JJJJ,]JJJJJJJJJJ;IJJJJJJJJJ.TJJJJJ ' . .

Algemeen kontakt-persoon: PauI v.d' steen, choPinstraat
.' ', (b.g.g. 977674'Peter Perreyn)

Í.IedstriiADióöraroíà e-É:c-junioïen.'

«ontaktpersoàn, I Paul v.d. steen tel.'970154 (b'g'q' 971674 Peter PerÏeyn)

Àfbelten roor u. wetlstrijalen bÍj Paul v.d, lteen voor vriJdagavond 19.00 uur. In uiterste-.
nood nog op zaterdagmorgÉn op LànS blj Lemand van de jeugdkomnissie tel 6613i4. Voor avond-

wedstrijden tel. 970154 '

103,

I?

2551 sv Den Eaag., te]..' 970154

Samenkomst LenSzie koDy)vrij daq 1-4i1988 (

10.30 uur LENS Al - LENS eurosDoftfingtoernooi
10.30 uur'' r,ÉNs rjÍ -.lnlts eurospórtÏingtoernooi 

.

9.30 uur LENS comb. - vertrek naar BeIgÍë (3 dagen)
10.30 uur: DISCO-avond op LenS voor alle À- en'B-junioren

zonalaq 3-4-1988 (zie koPY)

10.30 uur LENS 82
10.30 uur LENS C2

ZaLeYd.ag 2:4-1988 (zie kopy)

10.30 uur LENS A1

10.00 uur LENS À2
10.30 uur LENS 81

Donderdaq 7-4-1988 (zte koPY)

- LENstoeïnooi
- LBNstoernooÍ

- IENS eurosportringÈoernooi
- Gsvtoernooi te Gouda" -.'
- LENS euros.Dortringtoernooi

, ,10.00 uur
10.00 uur

t'

9.45 uur,
9 .45. uu5
9.00 uur

I .4§ ugp..';

:l:'. .iL" n\,:":'r'i , -r' '
..', .10.00 uur

10.30 uur10.30 uuï LENS A1 en A2 lraininqsdag op LENS ,:-;''
11.00 uur LENS 81 ,B2rc1 en c2 - sixesvoetbaltoernooi of r'flltrS

- 4-
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Bij zonderheden.
' .-.:: là;i,- voor oDstellinqen. toelripbi-uij ionderheilei' èn aktivitèitien paasvakantie zie hie

Toeïnooiqegevens A-B-C -juniorenlt/n4april,
Internationaal' LENS:EUROSPORÓRINGTOEBNOOI net deelname
TJ fnteinaclonal .Slovhaft' ZTS uit .tsratislava
As Yerres utt Yéïie§ in írànkrijk
KIGE uit Denemarkèn
TSV Oberbrfiden ult t est-,:Duitstand
Laalckwarti-er en. RiJ s;ijk , A-règionaal . ' ':

Op zateralag speelt A1 4 wedstrijilen en op eerste Paasdag 2. 1." ' il,;"":'
, Í,ENs' opèàt,.het toernooi'tegen Laakkwartier om 11.15 uui óp zaterdag. _ 

'l 
.

Eet toernool begint oB 10.30 uur, Officiele opening on 10.20 uur.
, Er worden zes wedstrijden van 2 x 20 rninuten fesf-reè:-a, een halve competitid ai!s..'.

PrograEma IENS À1 .

Zaterdaq 2/4

.i,[,
ronder.

A1 van 3

r:1,1

àondag 3/4

A2 speelt op zondag 3 april een inteïessant toernooi bi
In tNeè poules 'strijden achÈ clubs om de J.c.Kapteyn
De pouler,redstri jden van 2 x 15 minàten ztjn tegËn on
ningeF en iIOS uit Amsterda$. Vanaf 13.45 uur wordèn
Om 9.50 uur is de offi-ciele openlng. Zorg dat JuIIie
ieel succes in diÈ zvrare toernooi.

Op zaterdaq sFeelt LENS
De officiele opéning is
de wèdstríjd tegen VUC.
2 x 20 triinuten.- t: ,

Prrqrarnma.'LÈNS B1 
,. 

..

za|Letdag 2/4

11. 15" uur Laakkwartier
12.,50 uur Àsj ierres

16.00. uur Rijsvrijk
14. 1O uur TsV OberbÍfden
15.45' uur Internacloaal Slovnaft
als bekend zonder T.Badrie, net a.Tettèro.

.a
Gouda. ,. - . ' -r,,r .. '

Èterdan, ON^ r53 uit !,rage-
strijalen en ftnàIes g€isleèld.
tijcl vertrekkénJ: ' . '':j

R.Spaans.. E.spaílrÍx§1. v.:.i. i
+ aanvullino senLoren.l. ''

, .". i*., r

; ."

":, opsÈelling

j Gs\r ln
-trofee .
à ult no
krulsweal
dus oD

ttae-Le,
shqoft ,

opstelling: H. de Haas , D. HanÍque., .E,.den. Heijer,:'n.lRa
, Tromp, A.v.Wijngaàrden, T.Baalrle, M.Broó

81 lÏternationaal LENS-EUROSPORT!.INGTOERNOOI met dèelname van
AS Yerres uit Yerres in Frankrijk
Oaalby Or,rls uLt Eall-atoh'n in Engeland
KocE uiq DeneEarken

.St.Ninians Thistlè BC uit Stirllng ln Schotland
RVC B-reqionaal en VUC B-reginaal

4 wedstrijden en op zondag 2.
oà IO.ZC uur, waarna I,EIIS op veld t het toernooi bègint met
ook hier spelen, we een _halve compétttie n0et zès wgdstrijden van

: 10.30 uur WC
' 12 .00 uur As Yerres

13 .40 uur «ÉcÈ ., 15 . 15 uuÍ t|c
' - : 13 . 20 'r:dr st Ninians

15.00 Oadby Or,ls
als bekend. ..

zondag 3/4:

opstel.ling:
speelt het eigen LENs-toernooi op Goede Vrijdag samën met C2.
Jullie spelen 4 wedstrijden van e]k 2 x 15 r'rinuten tegen Quick Steps, WS uit l,eldèn;
Schevenlngen, Voorburg. : ,iÍ
Het toernooi begint om.10.30 uur en eindigt om 16.oo uur. Er zijn bekers voor de num-
mer§ 1 tot en met 3.
opstelling: als bekend met N -SchuwT[an, zondeï R.,Tettero.

cl gaat cliie dagen naar Relgië om daar in zolder (omgeving gasselt) deel te nemen aan
een internatÍonaal tóernooi. De finale, 2 x 30 minuten, begint 2e paasdag èm 19.00 uur

'dus C1 2ou wel eens heel taat thuis kunnen comen. De opstelllng.ià bekend bij de jongens.

-5-
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speelt de eeïste wedsÈïijd om 13.40 uur, Jullie laatste wedstrijal is om 16.00 rï. r,r.
E2 doet op 1e paasdag mee bij vcs aan een toernooÍ met als. tegenstarders VCs, spóo-rwijk "

. èn' Laàkkwaitier; De' eeistè 'Èedstl{jd 'Ëeglnt: om-'9.30 uur. veeÍ pleàier bij ae- buiren. '

OpsteIIingr a1s bekend. -,, ,.,_.- .:, .r. a,f - -

F3 mag zijn voetbalkunsten vertonen op een groot töernooi bij.-Devjo in .Voorburg,. met 4Is
tegenstanders Delfia, Die Eaghe, Devjo en, Vre.denburgh, Jull.ie be.ginnen.atr_ om,9.00 3:-ur,
dus dat wordt vroeg je bed ult. OEt 13.00 uur worden de-prljzen, ultgerei,kt. ,-:li ,.: :..
Opstelllng: a1s bekend.

F1

F2 ook
Bij
Bij

tY. r :'
..?4 z\e" bljlFl. (

M.v, d. Voort) .. , .l

JuIIÍe gaan naar Spoorhrijk op l/4 en naar GDA on 2/4: nij gpoàrv;ijk' spelen jullie i
vredstrijden van 2 x 7,5 t[inuut teqen Sgoorwijk, Toofan eir frvp.'cln 12.00 uur l-s'de ''

pri j suitreiking. .... ,.."1.-, . .:. .l' . . . ...i,:1 .,

Bj.j GD^ komen GDA, GDS, Gravenzande en !,Iilhe1mu_s. Hier worden,o.m 15,30 uurt.de prijzen
veraleeld. .1,. ,...j-. ... r."...', ,r.i .li+,._.
opstellinq :..8.À.kar, .1.tsuLs, .!t.d_e Groot, 4._S"en, L.v.d. HouveI, !ï.v,.d,,,post-, §..Ramhiet,

voor jul1ie twee toernooien. Cp !/4 bij DUNO en op 2/4 blj Voorburg.
DUNO srJelen jutlie vier r^redstrijden van 15 minuten. EinÍle toerhooi + 12.30 itij;.
voorburg ook vier wedstrijden en een flnale. De"'eindti jà is niet beFend.
wel dik in de niddag zlJn. -r'

OpsteII Lng: R.Mar
Rooy

ten, A.iu<kabi, N.Akkabi, D.v.d. Staan, s. Buitenhek, F.IGírpfraat, C. de
(alleen f/4\, J. de Jong (alleen 1/4), K.Bouali en K.BouaIi.' '':li'

-r .. . . rr i , r

Blom, D. de naasr'J.í.ilóggelun en !,t.v..dl V
'r*'"t :-'' -Í' '- ' J':

A..Ela&tt let l ,..E'2 , (J. de JOng, K.BouaIi e! K.

F3 Jullie gaan met F2 op 2 aplil;naaf Vgoïburg.: Vier weaistïljdgn en misscheLn een flnale.
Doe Je best.
opsteUinq: t.l.v.d:' bbn3k , ,l-Èop1 À. oàsteïvéei, !'É.trolèËeimer, tr.D{Èqraaf r E.MoI, À.. ' -

,i',.'.'..oort.'
Bouall ,en E3 (J.v.Woggelu$_.en

PAÀSVANÀNTIE-VOEfBAI.AISIVITEITEN OP TENS VOOR D-E-E-JEUGó

Naast. de. traalitioneLe.,PaastoeïnooÍgn (zie bíj het. wedstrijCprograrnna ) i.s Ce,Jeugd.komis-
sie "weer wat extra's van p1an. Wie de.voïige tensrevues goed heeft gel,ezen, weet dat wé

Woensdaq 6 aprí I.
10.30 uur : Voetbaltoernooi voor E2 en E3 op LENS (El-spelers kunnen Vrijddj meècloen'biJ

het D-toernooi) .' I i

14.00 uur : Voetbaltoexnooi voor F7, F2t E3 en F4 op LENS. ' '. I i' !^ ':'
Na dit toernooi mogen alle F-spelers van LenS blijven eten en slapen in de

,r, .....liun!+le. VIat lre ts, avonds met jullÍe doen is nog een verrassing. JuIIie Ínoe-
- r 1.,,,.ten qq9 allemaal,.qen- slaapzak.en luchtbed Eeenemen. Maar ook een pyjamq, een

tandenborstel en tandpasta en reserve-sDortklealing. Na het ontlcljt.gaan we
nog wat voetballen. cn 12.00 uur kunnen jullie weer door je ouders/verzorgers
worden afgehaald. En dat is allemaal gratis. Hopelijk vinden jullie het gàaf:

we hebben begrepen dat er spelers van Fl | r 2. 13 en F4 zijn ai" ii.r.r'ii.t
op Lens vrillen slaDen. Dit is geen probJ.eem. Deze kinderen kunnen 's avonds
gewoon opgehaald worden en op donderdagiÍtroïgen weer woïden teïuggebrachÈ.
ouders die willen helpen met het klaarmakgn van het eten k-unnen zÍch oprgeven
bij PauL v.d. steen tel, 970154.
Het Èoernool voor E2, E3, F1 , F2, F3 en F4 is tegen andere verenlglngen... ,

Een echt toernool dus iedereen komen hoor I I

vrijdaq ,B april.
10.00 uur : Slxervoetbaltoernooi voor atle D-klassers en voo.r E1 . : ""'.re móet'' je vantevoren opoeíèn vij onderstaand formirliei. Jullie groeten'zelf

zestallen vorDen' waarin maximaal 3 lens-spelers nogen meedoen, ilullle rEoe-
ten dus vriendjes optromlnelen uit de buurt of op échool. De bédoeling td..om

- , ..,, Jultie'een l€uke voetbaldag te bezorgen, rnaar ook om te probeïen nieu$re Jeugd-
.r:,r ,. . Ieden te .wlrnnen. Doe..er. dus.allemaal .aan,meer r,zant.we kunnen Bog heel waÈ-

..; .:. i _ .." . :nleuw.e ,1eden.,geb,ruiken. Einde ca.. 16.00 uuï.. E1 . opgglgt:l ,JutrIie mogen gewoon
met Je eigen team meedoen.

DE CTUB DOET VEEL VOOR JULLIE: IJU KUNNEN WLLIE IiÀT VOOR .]E CLUB DOEN I

-B-
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ners. I4eer. nieuvrs in de volgende Lensrevue.

Wedstri jdnrbgrarma D-e-E- junloren. 
.

Kontaktpersoon: Paul v.d. Steen tel. 970154 (b.g.g. 971674 peter petrèyn)

Afbeilen voor de !,edstr.ijilen bij paur v.al'. sÈeen voor vrijdagavonal 19.oo
noocl nog o'o zaterdagmorgen op Lens bij iemand van ae l eugàr<o;rDtssie tàr.

uur. In.uiÈeiste
661314. voor

Vri 1-4-1988 ( zte
13 ,00 uur I,ENS El

zaterdag 2-4-19eA (zie kopy)

VelA

- DUNotoernool .4r. Nolenslaan

VELOtoernooI l,IaÈeringen.
TEDotoernooi Vredenburchweg
DEvJotoernooi Oostelnde:Vbq
GDÀtoernool l"tadestei jn
Voorburgtoernooi Pr.Bernartllaan /Vbg
VoorburgtoernociÍ pr. Bernardlaan /Vbg

; - Vcstoernool Eengélolaan .

. : .'l'', - ;
.: J.F.HàlJàrts (zweden) vl ,,

àmenÈàmst Èens

,12 .00 uur
. 9.45 uur
.8.15 uur

10.30 uur LENS Fl (zíe 2/41 - S.?oonri jktoernooi Hengelolaan
9.00 uur LENS F2 (zle 2/4\ - DUIIo toeïnool l,tr.Nolenslaan

11 .00
10 .00
e. oÖ

11.00
10. 30
10. 30

Í,ENS
LEI\is
,LENS

LENS
LENS
I 

,ENS

D1

D2:
!iJ
F1 

' (zie
F2 lzíe
F3

uur
Ëur
uur
uuï
uur
uur

I /41'!-
t/4t -

10.00

8,00
10.15
9, 30
'9.30

uur
uur
uur
uur
uur
Uurj

Zondag 3-4-'l9BB - (zie kopy)

9. 30 uurr LENS E2,,

Maandag 4-4- 1988

uui LENS D1 7-ta1 -- Ànsterdamse D-jeuqd ln Zuid H
I s-Gravenalijk.

" 9.00 uur

12.15 uur

. 18.30 uur (hal)

10.30 uur

12. 45 uur LENS Dl

Dlnsdas 5-4-198C (zaàIfóetbaI)
.i

19.00
OpsteIIin g vÍa ' 'rn

aghe

lioensdag 6-4-1983 (zie,kop1')

10. 3-0 uur LENS E2 en E3 , - LEl.istoernooi 10.00 uur

: .13 . 30 uur.
14.00 uur rENs F1,F2,F3 en p4 - isws ioeinoot qevoiqà àoËr eten, slapen,, ont-,,

bijt en spelletjes,
vïijd ag 8-4- 1988 (zte kopy)

11.00 uur LENS D1,D2,D3,D4 en E1 - Slxexvoetbaltoernooi op LenS

5].'l zonderheden.

- voor "opstellingen en toernooi-bij zonderheden en aktiviteiten Paasïakantie jie hieronder.
- spelers,LenS F4 zie bij oDstéIlingen El , E2 en F3.

Toernoolgeqevens D-É-F- ll1nr,oren.
Dl spee]-t op Paaszàterdag 2'april een toeïnooi bij 17B16 ln l.rateringen

De wedstrijden duren lekker rang (2 x 20. minuten) tegen Tonegtdo, vero en.spar"taan r2o
riit Rotteidaa. '
Het toernooi begint oÍx 11,0C uur en jullie zijn uÍtgespeeld om. 14.45 uur.
Hoewel twee spelers mee zijn meÈ cl naar BeJ-gië rierwachten wè van Ju1l1e toch een éer-
ste plaats op dit toernooi. Veel succes.
op 2e Paasdag speert D1 een wedstrljd tegen een zweedse proeg en op 5 aÈr1l ëeí 7-tar
in. de zaal tegen de Àmsterdamse D-selektÍe. .,

,,.,1,.

D2 gaat ook op"zaÈerdag 2 aprlr een tàet'nool spelen. Jultle zijni uitgenodlgd bij rEDo r .

aan de íaÀ.Vredenburchweg. Tegenstandeïs hier zijn: BfC, SEpr. rtitósse Delft en natuur-
rijk TEDo." De wedstrijden duren 2 x een kríartier en Jullie, eerste wedstrijÀ i; ;----
10.00 uur. ol 16.00 uur worden de prijzen uitgereikt. ook jultie sensen ue veel succes,
en voetbalDlezier. Opsteltlng als bekend zonder l4.ilansen. ..r...

D3 en D4 worden in reserve gehouden oÍn elftallen aan te vullen. Voor jullie komens "er in
mei ook een heleboel toernooien, Nog even geduld.

E1 Jurrie s'Deren een toernooi bij DUNo op vrijdag 1 april. De tegenstanalers zijn: Ver-'
burch, Cromvllet, .HBS en natuurlijk DUNo. De wedstrijden duren 1 x 15 minuten en er
zijn prijzen.voor dè beste .drie -ploegen. Het toernooi begint oD'13.00 uur en LENS

-7 -
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PÀASVÀ«ÀNTIE-VOETBÀL-AKTIVÍTEITEN OP TENS VOCR À-B-C-JEUGD.

10.30 uur trainingsdag voor LENS A1 en A2.

speelt op coede Vrijdag 1 a5rril haar thuistoerriooi mètl als tegenstanders Uvs ult Lelalen,
voorburg, guick steps en sEV uit Leidschenda$. Vier oittige wedstrijden van.2. x 1.1.Ir1i-,.
nuten staan jullie te wachten, voordat ale prijzen voor'de numners 1 t/n 3 uitgereikt:'
kunnen worden. ne. piÏj sui'treiking: ià r.ond J6.0.0 uur. .. '"'i'-
Opstelllng: H. eI Fourqui, D. dq Kok, p, de. Lanjje, R.Meziani? Di slj.erendrecht ' R.Íur,
:=T;---i- S.Vink,. D_..J,roskutl, w..tt,yeng,r\t,ii.ydng7"l4.Borslen, M.lijsen, ï..!yt,. .. -

Naast de tradittonele paastoernooien (zie bij het wedst.ri-jdprogramma) is:'de , 
jeugdkönn_ -i§-'sle weei.wat èxtra's van Élan.'wíe de' vori§ë' reiisrëtues goeà" Èeeft 'gerèleii, wéèt dlai we-

het volgen8e van otan zijn. i '. .

10.o0 uur

Ilelaas de trainlngsdag bij 1§/ l{echelen gaat niet_ door,
Èan maar een kanjer naar'l,enS Èalen dachten.qrlj. Dat is gelukÈ. Pie! van ilèr
valk, wie kent hem niet', zal"jullie samen net Leo v. Rijn een dag onderhanden l'
nemen. Lunchen ge=arnenlijÈ op LenS. einCe'+ 16.00 uur. Ne proberen nog een -

wedstrijd te regelen om. 14.30 uuï voor À1 en A2.
. ..-,r_ j i 

_.- 
..,

sixesvoetbaltoernooi vlorraIIe P- en c-klassers..
Je moet je vantevoren opgeven via ondeÍstaand formuller. JUIIíe. noeten .79Lf,- -. .,
zestallen voïuen, rvaarin maximaal 3 Lens-spelers mogen méedoen,'iu1lle Eoeten
dus vrl,enaues optrorímeIen uit.dle buuït of op school. De bedoelinà is. oni Jullie
een leuke voetbaldag te bezorgen, maar ook otr te proberen nleuwe jeu.gdlëclen Èe

wLnnen. Doe er dus alleÍlaal aan mee, rranÈ, we moeten er vooraL nog heel wat B-
., ,. .klassers bij krijgen voor volgend seizoen. Eindé ca."16.00 uur.

DE CLUB DOET VEEL VOOR ,lULLrE : NU KUNIiTEN JrrLLrE WAT VOOR .rE 9lUB 9OElj ,

Denk dus nieÈ ik kom die dag gewoon ?ondeÍ tea$
tiÍs, echt helemaal mis, r,aàt maar eeís zien alat
Kom Je er één te kort geen probleem gee; je alàn

en tk kan wel.elgens meedoen.
je vrat voor je .club srllt aloen.
Èoch maaï op. -

wrf croen nee aan

hschrl j f f ormulier sixes-voetbaltoernooi
''hètl sixestoóríöoi t op r.ens.'.''. " .':

' .trr -

OnÉ TEÀ14 , heet Àanvoerder is:.,..
Van de jongens die niet op Lens zitten alle gegevens invullen !

NÀÀM ADRES TELEFOON LEEFTI.ID

1

2

3

4

5

6

Ben je op vakant-ie- van,'L it/m 10 anril en kan je,dus niet voetballen, beL dÍt dan nul al-''
vasÈ door aan PauL v.d. steen (9701541. Liever nl-et aan Je leider of trainer. -'.,

--: 
!r:-ï- jft--:--. .- .i : -::...- - -'- r. i' l::j'-. .'

op zaterdagavond I april barst de muziek om 20..30..u,ur los in ons klubgebouw. ÀIIe À- .en i

B-klassers zljn van harte welkom. oo-k sqnioren die zich nog aangetrokken voelen tot zorn
feest mogLn komeri.' oe toegang is'gratis. viodwelijkà introtluiees zijn toegestaan, tlanne-
Iijke tntrodircees niet; Daàr hebben we er'geinoeg van. De handbalverenigingen wings, Kt{lek
sDoxt en Velo zorqen hooèiijk voor de vrouweÍilke inbreng. Tot zaterilag.

;, :;r: t,,.,i ... --,:. ,, .,. :., ..':
Geen training.
Op onderstaande dagen.is er.-geen training: t..i:i,'.:. r,. .;r.",. t.t- :_

-vr1Jclag1apriIvoordeoverigejun1oren...,'',
- Maandaq 4 aDrll voor.de A- B- en C- seleÈtie. , .. . '!-s_.-- ---:_:-,r I t'

of ate tr.iiilinà voór de'nÍ'et geselekteerden SriniorJri'ooit: hog ïei doorgaai àit séizoèn is
de vraag. efgelooen vrijdag stonclen er weer rnaai driè jongens. I,Ie overleggen met de tÍat-

-6-'-
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Inschri j f f ormulier Sixes-voetbaltoernool
WÍj doen mee aan het s xestoernooi op LenS.
Ons TEAI,I heet:.. ..... Aanvoerder is:
van de jongens die niet oD LenS zitten a1le gegevens. lnvullen :

Naam Àdïes Telefoon LeeftlJd
1

)

3

4

5

6

.] :

Geen trainlnq.

Ben Je op vakantie van I t/n 10 april en kan je dus niet voetbqllen, bel dÍt dan nu àIvàst
door aan PauI v.d. iiteen (970154). Lieve! niet aan je leider of trainer.

Op onderstaande dagen is er geen training.
- woensdagmidilag 6 aprLl voor D3 en D4,

De overlge trainlngen gaan normaal door.
,. ' i

è t

:;:.'){

\'"

{

,

-9-
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, DE I,,ENSR].]VUE
VIE]iKBLAD VAN DE VOETBALVEÏ?ENIGING LENS (IENIG ]iN SNEL)
61ste ;aargang numner JJ, 6 apríl 1988.

Ons inte:'nat íonaai- A1/B1-toernooi, Oat afgcloien paaszaterdag en paaszondag op
ons complex plaatsvond, mag in aJ-J-e opzichten geslaa.gd {ienflemd r,rorden..Het prach-
tige voetbalweer" speelde ons natuurlijk gerveldi6 in de kaart. I,ioen6dag vóór pasen
gaven we vcor het doorgaan van het tbernooi geen cent, maar geluirki6 juist op tijd'
bl-eken de weergoden ons gunstig gezinrl te zijn. 0p beide da6en is hct zëer druk
op -on6 veld 6er{ecst. Niet all-een de 2 x ? ploegen (inclusièf be63ereiding e.J- gaura
goed voor meer dan 200 man) rrraren hier'debet aan, maar ook dc vele supportori(ouders) van de deelnenende lleCerlanclsc teans rlià op het spel<takeJ- afkrvamcn. Dat
betekende enerzijds voor Lens een on6cti.Ji jïe1d prima onzet in cle kantine, ander-
zijds legde dat op de kant inekornni,ssi e en op het (helaas nog steeds te kleine) -

. aantal barmeder,rerkers een zware druk: tevoel r.rerk vcor (vooràI op zaterdag) te
weinig mcnsen. I{aar de,.k1us ryerd wel gekfaard! Klasse, I(antineplöeg! !
Het toernooi zelf liep op bcjcc dagen zcer 1;esmeerd. Afgezien vro óen organisato-
rische rrdvalín6rr, die dc cerite clag no61al- nat improvisaiie met zich rneebracht, '' '
zijn er Seon problemen geweest, ncg echte rvanklanlten .gchoord. Ook j.n hct veLd is
vaak goed, sorns ieto te hard, maar in o1k gcval mct enthotrsiasne gc6treden om de(hoofd)prijzen. l,linnaars werden uitcinttelijk in d.e A;klasse-pou1e hct.Deense
Klge B[ voor onze Tsjechischc vrienclen van ïnter Brntislava. De Dene klamen claarmee
in het bczit van de Lens-r+isseltïophee, d.ie ons wo.s gcschonken door de sponsor ' .-
van A1 , GLashandeL Blom. Ons eigcn A'l-tcam kvram deze keer niet verd.er d.an een
5e lIaats. Ïn de B-klasse-poulo won RVC verdiend cle eerste pr.ijs en kr,ram daarmee
i1 pczit.van-dc.lltopia-wisselbeker. Voor onÈ ei6en 81 bl-eèk rleze poule Íets te
stcrk; zij eindi6dc op de voor3.aatste (6e) plaats.
Tensl,otte vanaf deze plaats c'e'rr woord van dank aan a)- d.iegenen die er op-weIke,. ,.
wijzeddannook aan meegevJerkt hebben, dat we van een zeer Beslaagd toe"noÀi klidi ".
nen opreken. fwee.groepen vcrdienen hct om hier cvcn.lpart genoemd te vlordenr' - '

In de eerstc plaats (de modeuerkers van) onze ne de - organi sator de Euro Sportrln6.
Zij zorgden voor een sterke internationale böàétting (al-Ieen de Duitse pl_oeg -;

b]eekaande'zvlakkekant).eirwarenstcedsstand-ty.
,, In de twcede plaats: dc 6astoudàr's ifie cte Tsjechisàhe jeugdspèIers ond.crdak hebben ,

verleend. HocweL het onderdak bren8en van cle 21 spelers,/be gclc id ers ook dit jaar''
r,leer veer hoofdbrekens koste,..zijn we daarin met clc hulp v1n de gastouders uitr .eindelijk weer geslaagd,. Aan de enthousiaste rcacties maand.a6morgcn bij het afr '
scheid bloek iedereèn het cnorm leuk 6evouden te,Ïrebben. wogÀaa3-À a11en onze danki

INTEINATIONAAL LENS-EUROSPO NTRING TOERNOOI'ZEER GESLÀAGD.

De Jeugdl<ommi ssi e .

ZÏET U UET OOK ZOt?

Iiet kon niet mooier het afgel-open Paas-weekcnd. , ,-
En d.an bedocl ik "atuurri5ii hei 6oddcl-ijko wcer. vorigc wcek kon men op het twe.e-
de vèId,no6, e9l waterpolo toe rnooi orS5aniseren.. Bekijk daarvoor maar ecns dc ,'treffende, koLderieke tekening in dc vori8e Lensrevue. togischr. dat met name de,,.
Juco met ontredderde bIÍk het vele homeLwrter uit de hemel zag vall_en.
rmmers in het Paasr,reek-end stond het 6rote internationale A en B toernooi op het
programna. En ik hoef .U niet te vertell-en hoeveel werk en enerllie dit gekost heeft
Zoiete regel je niet even op cen rustigc vrinteravond. Neen" daar gaat een onge- ,

looflijke berg tijd in zitten.
Dan ie alles tot in de kleinste details 6erege1d, aLl-een ben je dan afhankelÍjk
van de r,reergoden. Precies op tijd i.rcrd het vooral voor dc Juco lente net al_s
gevolg een prachtig Paastoernooi op goed bespcelbare velilen.
l,Jedstrijden, soms op hoog niveau (Lcns -r.1-Ri jsvri.ik) soms ergelijke duels door
het rrgerommelrr.
overduiderijk was bij dit toernooi te zien, dat erftallen die met andere (imi- -
tante) dingen bezi2; zijn, dan inet het eigenlijke spelletJe, vraardeloos presteren,
Tevens is er dan helaas bij enkelen geen besef van hct fcit, dat zoicte georga-,,.
niseerd wordt om hen een aantal uren--plezier te l-aten bel-cven hun favorietc 6port.

1



Jamrner eigenlijk, want niets is mooier dan cen p4ar prima voetbalpotten spclen
en zíen. óan sta ie naar een wedstrijrl te kijken en ziè je allerLei sporten door
elkaar. Daar begrijp ih niets van en Senk danr'waar zijn l.te nou mee bezig: "?
Maar goed, fret meeil positieve er maar uitlichten. Lens heeft het Paast'reekend necr
bewezén zotn groot evenement aan te kunneil. Het draaíboek (incI. mooi weer) zat' :'

;;;i;kt in etfaar. Met veet kunst en vJ.iegweiË ziin een gróot aantal Tsjcchen-
àndergebracht, uiteraard. onder bijzondere c1ank. Een 6root aantal -internationale
gaste; hebbcn'ecn heerlijk voetbalweek-eíd gehacl. De dioco'diaaide op volle toeren.
]/\|as toch vreer even wennen trouwens; dat bleck ook,.reI. Maar toch...' '

Zàna"r prob)-emen' wer.l oen bestellin6 van 6O_broodjes frikandel-in recöicttiid
klaargenaakt doór An v.tI.Stebn c.6i Kortom L,ens picsenteerde -zicli r^'eer eens' '
fo" "Empfi.ènt 

voor ile or6àhisatie en een ie<1cr, die zich 'op'wat voor manier dan '

ook heelt ingezet dit weekend is nèer dan cp zrn plaats. Grote klasse mensen ! 
.

En er komt no6 veel meer de komende lveken-
uw aanwezi6heiil daarbÍj is een belonin6 voor a}lc l,ens-cr6, die claar zovecl ulen '

,oo, in toíw zijn. I(omcn d.u6.... 
.

Erans van Diik '
P.S.' Voor resultaten e.d. Zie'elders in deze Lcns revuc.

LEN§ - TAKDÏER BOYS.
Blijft Leàs in de hoo fdkla.sse ? ? --
Ja!;-mét Uw .steun! moet dat fukken.

ZONDAG S chevc n ingcn-L e ns
Grijpt T,ens de rrLaatsterrkans?
Ja-= t Met U'., stcun ! Lukt dat

LENS-Í,ENTE.],OOP.

Wèderomrtho t newe'r over de I.tr.I.
oefcnd voor de L.LaL. Ja' ja.De zatè rdags e l ekti e hèeft vri jr.rel conlpleet 8o

De' afgekeurde Zaterdag r'rerd 2 weken'geletleí daarvoor benut door het meedoe

de C.P.C.Ioop. Dit mét uiterst bevrcdiggende resultaten.
Men verwacht, dat ze tij d.i6 klaar ài 5.n -voor de l,.L.L. We zijn benieuwd.
Inrqiddels zijn er aI tal-loze verzóeken gekomen om de mogelijkheid om in te schrijÍen..)
te verruimen. Daar hebben we uiteraard gehoor aan geBeven.

Ten Èerete ie de ins-chri j f termi jn voor Lensleder-r vervroe gd !

vami'i 24' apriL kunnen l,ens-Ieden zich inschri jven voor de t.ï,.L.
Jnt orm^tie t. z. t. aan de bab en natuurlijk in de Lens-revue.
'Nieuue inschri j fadrcssen ziin er vanaf 1 Mei beschikbaar:

n aalt

1e Nutsopaarban in Ítde Stederr ''

2e Drogioterij ttS"a"oborgrr Dierenselaan.
We verwachten een zeer gi]to- au ofrrome ; dus schríjf tijdig in' Als we dit jaar '' ''

oit oru jaeje groeien(z\éT waarochijnlijk) gaan we voL6end jaar het parcourc '
oorrpoeu"ia óm àisverstanden tc voorÉomen het volgende: De zKM is bestemd voor
a;--i""Éà tZ, 12 iaar. !Íear natuurlijk kunnen ook oudercn deelnemen aan doze af'-
.taiOt-tflecn de prijzen zÍjn, op'deze afstand beschikbaar voor de jeugdige deel-
nemer6. Uw begriP daarvoor. :'
Koetén zijn dàn Í.Zr5o voor.alle'lopertjes t/n 12 iaar
Odderen f. 4r5o. Zie'het afs een eoort sponsoring voor dit evenement'
Ove r.,6pon6oïio6 ,t"5 het volgende: tlog alii5d hebben we dringend Uw hulp nodig
om ae i.L.l,. tó kunnen ,oo"àion van àe bckentle fraaie prijzen. Het loperswqreldie
weet"dat het bij Lens wel- 6oed zit. Laten we dat ook v.leer vaar rnaken '
iijt "o" "unu, 

óf het niet mo6eJ-ijk is,: dat ook U rrietsrr beschikbaar stcLt'
Heï maakt niei uit watr dat ró6e1en wij wel. Dat moet toch kunnen?l
craaÍ{ met 6poed Uw cnthousiastc reacties.
t"-"Err""rlfi_ne is dat er 5 à 600 i$schrijvingen komen "n qtt- vcrgt no6al r''at

io"poroi"gu". U rvordt daa-r ruellichi :-n aó komende vreken bij bctrokken en rekenen

il;-;;k-ö ;àn poeitieve biidragc. Denk daarbij aan vorig.jaar. Hetzelfde. staat
oàs all-en r.leer tc wachten.
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Belan6rijk voor ï,ens moet je maar denkcn.
Uw vereniging vaart daar echt we1 bij.
I'lant ook de I.L.l. is Lens... . .

Uitetralin6 e.d.

organisatie
Erans van Di jk
Henk Hoppetrbrouvrers.

DHC - IENS voor de H.C.Cup
ï{eiienavond (Do ?/4) om 1B.JO in Delft.
Kan Lens voor een verrasssing zot EeI.2 Ja !---
met Uv, stcun !

A-fgelopen zaterdas stond ik 16ngs de rijn bij het Leno A/B toernooi toe erplotselÍng ecn kort maar krachti.6le kreei door de ornroepi nstall-atie kLonk vanIt BARPERSoNEELT| wat rnoest voorstellen dat clc barnod.eweikers verzobht vrerden tckomen helpen
Niemand rcagecrde uiteraard op deze krr.,et.
Het gevol5 was twee miuuten Later weer een krect TTBARPERSONEEL,I ! waarop rle be-zoeker. van andere vereniginBen in de rach .choten en ik een opmErking hoorcle van,rrdic krijgen vast vrel- veel betaaldn.
Ïk vind dat a1s je zo graag BARMEDEIIIIRKEIS wil wervcn dat je. d.an cer6t maar eens 6oeden op de juiste rnanier mct ==-l-:-- aI die vri jwilri6ers om moc t 6aan.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

OPste l!l in6en:

lens J al-s
lens 6 al-s
Leno / a1s
Lens B als
Terreinen:

SchevcninBen 1

Neptunes 2 ',
Lens J
Lens 4
Vredenburèh 8
Lens 6
B.E.C 

'Lens B

Lcno 1

Lcns 2 r

0. D.B. 2
Spoorwijk 2
Lens 5
Gona 4
Lens 7
Tonegodo I

PJ,et Boech.

il.Ii.Adam.'
A.L.v. d.Zanden
\.'l .l{iddendorp
J.Guijt
S . M. Dusratll
J.l'Í.v.Putten

SENÏOREN ZONDÀG.

U i t slagen zaterda6 2 april 1 988.
LenÉi 2 - !trilhelmus 2
Lens 6 ;D.V.C.2
Uitelagen l,Íaandag 4 april 1!88.

- L,cns 1. R.K.A.V. V.
- Dei.afield'F.C.
- 'frillspeed 4
-R.K.D.E.O 5
- Tonegido 5
- Wippolder J

Programma 1 qil 1!88.

é--l
1-1

G. D. S1
Dens J
Lens 4
Lens I
Lens 6
Lcns 7
Lens B

o-1
2-O
?-1
3-1
2-Ll
1-1
B-1

14.00
10. oo
11.00
13.OO
14.OO
13.OO
'1 0. 00
11.00

V1
V1

v2/3

v2/3

1o1o
1051
1110
,106
3119
3144

bekend
bekend
bekend
bekend

afschríjven
afschrijven
afschrijven
afschrijven

W.Kour,renhoven
G..Duijvestcin
Il. RimmeLzrvaan
Remie Trommel-en

9124?4
01891-1?94,

o1742-?13+
86?9i4

bii
bij
bij
bij

teI.
tel-
te1

§cheveningen
Neptunus
Vredenburch
B.E.C.

Houtrustrreg
Abr. v. S tol-kweg Rctterdan
'.1 

U-LLanaJ.aant J e
Brasserokade Delft

te1 6
te1 .O
tcl 9
tol.O

51't31
19-, 43?5369
B5?49
15- 122562



Pro6ramma zonda i7 april'1988;-
14. oo
11.0o
14i o0
12.00
11.00
12.00
11.00
11.OO

Topscoo rders Seizoer- 198?-j988
29 doeLpunten M. v. Delden

F. DisseJ-dorp
C . Spoelstra.
H.Bertens
H.Kooi j e.nga "

À. Kuypers

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

len6 1

Lens 2
H.v.Holland 2
Concordia 2
Lens 5
H.V, V.
Lens 7
Quintus J

H"v.Holland 1

D.H.C 2
Lèns J
tenl 4
B1auvi Zwart l+

Lens 6
D.Z.S. 2
Lens B . i.

27
21
19
1B
18

lt
ll
tl
ll
ll

Lens 1

Lens 5
Icns I
f,ens I
Leno 2
Lens 8

ZAAIVOETBAL

Uitsl n afgelopen week

Lrens 1 - Köhler Ass. 'l 4-5 , .

Lens 6 -: 
-.1,Jittebrug 1, 'Uiitcbr;A niet op69!gm_en.

Proeràmma 7-4-t 988 t/n 14-4-1988

Donderdag 7-4-1988
20.20 uur H.D.V.2 Leno 2 Duinlaan klassenr. !j4
Vri da 8-4-1988

1p.40 uur P.O.G. 2 Lens 4 Oranjeplein kla6senr. !54
l.íaandae 1 1-4-'1 988

22.20 uur Lens 4 - Celeritas 2 Oraajeplein klassenr.!64 ,

Donderdae 14-4-1 9BB

21 .40 uur Roda6 '1

2'1 .ltO uur Lens J
Langs de sporten van de Z.M.Iadder.
Uitslagen vri endschappeli jke wedstrijclen zaiertlag 2-4-1988.

-Lens 1 Duinlaan klasscar." gr1"' ' : -
-Kóhfer ass.2 De BÉitenhof De1ft. k1a;s eàr.963

1-O
s.v

DVC 1

svGlIf
-Lens 1

-l,ens 2

Programma zaterdag ! april-
. G. tJ. niet opgekomen.

19BB .

14.r0 uur Ï,ens -Takdier Boy6
'12.00 uur . Lens2 -Schevenirigdn 4
1O.JO uur l,ensJ -Takdier,Boys J
12.J0 uur-.riens4-. Duno 6 ...,
VerzaneJ-tíjden : L,ens '1 ' ,'1r.OO uuÏ Len

lens 2 .' '1 I .0O uur Len
Lcn6 1 en 2 vordt door de trainer bekend 6emaakt.

C.H.J.I
R.v,d.S

I'I . N.
N.N.

orie
pek

i
(
(
(

ir
1)

"\t)
§,

ooo/oot
oo9/04,
o17/125
oz7h61

9.JO uur
11.JO uur

1tt.30
12.OO

Schaduw programma zaterda s P april 1!BB.
uur Nat.Nederl. ' -l,ens, verzamclen 1J.00 uur .,
uur Nat .Nederl-. -:tens. 2 verzameLen 10..4! uur

TerreiEIIat.Neder1.SportpàrkKijkd'uin,in6an5Machie1Vrijenhoek1.ao,,.,
A1s de competitie of sc haduwvre dstri j d nict door 6aan, ie er om 12.00 uur een
trainin6sprogramma.
tf1"11:ll^:lor wuilstriid of triining vrijàagavond voor 19.00 ïur bij p.Meefout . 

'

tclt 254279.
Ïnformatíe over afkeuiin6cn vàn de afdcling I s-Gravenhage van de K.II.V.B. ieder'e'
zaterdagmorgen vanaf 9.OO uur. ÀutomatÍsche: beantr,roorder te;... 295?01 .

-4-
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Opstelling L.,ens J. A.Enze,:i'TiSpar'.l4l.Spà.; P.Ax;. J.I(ouwenhoven,
Berg, P..v. d.Heyden, J..K].aassen, L.Sinhe, F..Muldcr, R.Sanders,

fbellen vr ijdagavond voor 19.00 uur bij A.Spa te1. 291737

T,cns 4.
A

0 etellin

ï.I,Íer8hart, B. v. d.
I,i . Osmàn, J.'Roossloot

R.'Batelaan rH.Kouwenhoven, W.Bosman, C.Lipman, T,.l"la.nte], D. de Ruiter, G.Kuiper,
M.Eris, J.v.d.Stec, N.N., !,I .II "
ÀfbeIlen vrijdagavond voor 1!.OO uur bij R.Pilon tel. 915888.
Programrna. àaterdàg 16 april 1988. :

14';10
'12.00

uur
uur
uur

-uur

L.,ens 1 - H.P.S.V 1

l,ens 2 - Ornas 2
l,cns ] - L,oosduinen J
L,ens 4 - P.D.K. 4

J. de Pauv
Ií-/..v.d.Linden

lrlestvlie tweg
v2/3

I'Ie1. Stokelaan
Sportparktlc6t

V1
Zuiderpark

oo1
o41
121
159

10.1o
1?.10

-i

N.N.
N.I.I.

VAN I{ET JEUGDFRONT
'trÍgöàe en 'kohtaktperso on : PauI van der Steen,Chopinstraat '10J, 2551 SV' Den HaaG.

tel. 9?0154 (b.$.g,.9?16?4 Pcter Perreyn.)
VJedst ri j dgro Blamma A-B-C-junioren.,
KontaktperËoon Paul v.rl.stcen le]- 9?0154 b;e:A.9?16?4 P.Perreyn , , ". -
AfbeLLen voor de rvedstrijden bij Paul v.d.St'een voor vrijdagavond 19.00 uur.'
ïn uiterste nood nog op zaterdagmorgen op Lens bij iemand van de jeugdkommissÍe
t'el...66131!.voor.avond.',Iedstrijdcnt.cl.9?o154.
Donderdag- 7-4-t gBB.

sam.komst l,en6
(ti;dcns trainingodag)
(ti jdens trainingsda6)

vri j dae: B-4-t 988 ( inplaqtF .van ?/4) ..

t4.50 uui.. iens Àt - QuÍck L,andelijk
14.,0_uur iene A2 - ?

1O.OO uur.
fO.OO uqr.

11.00 uur sixesvoetbal op Lens voor B1-B2-C1-C2.
-Zaterd.ag'.-9-.4{ 9BB vcLd scheidsr.

1'I.Pieters-J65
c. Kuip-28o
Mvr.A.Prins 585

2
K.Weber -JO

?

'lO. JO uur
saÈ, komgt _T,ens

" 135 t4.
563 14.
141. 12.
47t tz.
401 10.
560 12.oo uur RAVA
Woensdag 1l-4-1988

mus A1 ' ;Lens A1

2 -Voorbur6À1
1 _. -Lens 81

-Lene 82
1 -Delft C1

2 -Lene C2
zaalvoetbal-) ' ;'

1o
1o
00
4j
zö

uur
uur
uur
uur
uur

I'lilhe
Lens
Vios
DI,IO B
Lens

1f .00
1t,45
1 1.; oo
11"10
, 9.45

uqr
ulrr
uur -

uur
uur

t_

A
B
4
c
C
(

11.00 uur

19.00 uur'Lens C1 7 tal- - Silva Boys Sporthal Zuiclha6he
opstelling via Fred Grens,

Byzoncle rhede11.

À-B-C-iunioren.

sam.komst 18.rouur haL

n r,ri j 
" 

J.s het kan on- '

en naar Lens tèI 6611'14.
wat je elftal-. gaat doeh.

' sam. komst
10.41 uur
12.45 uur
9.15 uur .....
9. í 5, uuí

- opstellin6en bekend tcnzij de trainers anders vermeLdcn.
- gaarne ouders met vervoer voor Lens, 82 naar Zoetermcer.,
-,e.s.vrijdag gepn training voor Lcns BZ en C2.

S chadqwpq

Bii algehele afkeurÍn6 van het kompctiti epro6ramma probere
defstaand programma af tc werken. Bcf voor de zelterheid ev
Bij twijfelachtige r,re crsome tandi ghcden. l,lij vertelfen dan
Lcns A1 en Lens AZ nu no8 onbekend om + 1O.OO uur bellcn
12.00 uur.llippolder 81. -Lens 81 Delft

c1
De fft
Delft
Dc1ft

14.0o uur hrippolder 82
10.JQ u.ur Vitesse DeLft
'1O. JO uur ViteE6e Dclft

-T,ens 82
-Lens C1

-LcnS UZ

Trainingsdag Lens A'l en A2

AIs deze lensrevuc bij U in de buo valt zijn cle spelers van Lens À1 en À2 à1 be:'
zig met een trainingsdag op Lens. De trainers zijn Piet v.d.VaLk en Leo v.nijn.
Om 14.J0 uur spelen beirle elftalfen thuis een wedstrijd. Kom 6erust lcijken.
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Síxesvoetbal- voor B. cn C-irlassers ver laatst 8a rÍ1. :r
tcns, r' -

aan over
deze kcer. -'

:.ri,

l.n
tel..

.1

Om 1O.r0 uur'begint vrijdag I april i.p.v. 7 ai:riI het sixesvoetbal op
verzamelen om 10. OO uur.
Zotr, zeÉ teams hebben zich opgrjgeven. ïIe hopen er ook wat nieuwc ledeil
te houden. In l,Íei herhaLen rue dit nog een keer op een avond. Wae. jc ei
niet bij probeer dan ny alvaot een..team te fqrmeren. _..

We dstri j dprogramma D-E-F- JUnr-oren.
Kontaktpersoon: PauL v.d.Steen te:-., 9?0154

,i ' ' ;,,'
(b, E, 8,9?16?4 Peter' Perreyn).

ÀfbeIlen voor de uedotrijden biJ Paul v.d.Ílteen voor vrijdagavond 'l9".OO uur.
uiterote nood no6 op zaterdagmorgen op lcns bij iemcn.d van de jeu6dkonmiseie
661314, Voor avondwo dst ri j den lel-. 9?0154.
Vrijdae 8-4-1988 (zie kopy sarn. komst tens
11.00 uur Sixcsvoetbal voor Lens D1-D2-bl-D4- cn E1 op iors 1O.rO uur.:

sàm.kdmst l;dri6'Zaterdas 9-4-1 9BB. veld

)

571
u8
8?j
vr.

t8.45 uur Concord.ia D1. - Len6 D1
'Brasoerskade 

/»ettt
Bi j zonder}eden

lrlestvlietweg 9.OO
Madesteijn -;. .. 9. OO,

KerkpóLderlieg 9:OO
v2 12.10v2 9.ro
v2 j 1o.fo

v.Tuy1] Sportpàrk Zrmeer 7.45
lrt o zn

..,'..,v

v2. " 10.10
v2 1'1'.30
vz 11 .30

strand'
en Bergselaan.

ll-

of Etrand
of strand

sam.komst Lens 11 .0o ' uur

,|

1

1

1

1

1

1
1

0. 00
o.o0
0.00
,.00
0i;00
1 .00
8.45
0.00
1.oo
2. OO

2.OO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
u!r
uur
uu!

tlilheLrous D'l
Loosduincn D1
Del-ft D4
l,ens D4 :
Lcns E1
L,ens E2
DSO E5
Lens F'l
F2
Lens , FJ
Lens F4

Lens D1

Lcns D2
Len6 D,
Gravenz'. D4
Lyra E2
ÉMT E1
Lens EJ .

DSVP F1
Devjo F4
HBS F6 :
CeLeritas

uur
uu! " '-

uur
uur
uur
uu!' ;

uur -r, ,.
uur ' -
uul:l ' .

uur

uuD

O.n
927
978

1010
1o5;9
1o9,2i I
vr. 1

o stellin Lens F 4l J.dc Jong- K.Boua1i-, M.v,dlVoort' J.-v 1\{oggelumr.- K.Bouali .en .'. -

A. Ramhiet.
I'Íaandas 11-4-1988 (zaalvoetbaL zie kopy) ; so.m.kom6t l,eng

18.00 uur-20.45 uur Lens 8..1 en E 2 Zwalurrentoernooi tn de Schl1p (nwk; , \1?.íl5.nw
DinSdae 12-4-1988 (Deén cup: zie kopy )

1? ,t+5 u»

t'
-opEtelingen 4J-o bekend tenzij de trainers anders vermelden; r ,-,..,. ,

-0aarne ouders-net vervoer voor lenE D3 (Dolft) en Len6 E 3 (Zoctcrrneer).'
S chaduwproArar na D-E-F. i eued.

Bíj algehele afkeuring van het kompetitieprogranma proberen wij al-e h.et kan onder-
staand. programna af te werken. Be1 vooo de zekerheid. even naar Leno ter651J14 bij..
tvijfelàchtige we crsonstandi ghe den. Wij vertellen dan wat jc e1fta1 g"at d.ocn. --.-
11.
12.

3o
oo
00
00
30

uur Lcns D1 en D2 trainen
uux HBS DJ - Lens
uur HBS D4 - I,cns
uui Lens E1 r'E2 en EJ trainen
uur Lens F1 , F2r FJ en I'4 trainen

,r t1 ..1:1 .o0 uur! rr" 111oo uur
rr ' p. JO uurrr 11.0O uur

Daal
ll

zaa].
zaaL

1?.
10.
11.

D'
D3

tl
ll

Sixesvoetbal op Len6.

A1Ie spelers die teams opgegeven hebben voor hèt sixestoernooi r,rorden op vrijdag,"
B april om IO'OO uur op Le4s vervracht. Heb. je'je nog niet opgcgcven maar liel ccn'
zestaf kom dan ook. Spel-ers van D1-D2-DJ-D4- mogcn mee doen a:Ls ze ecn zestal hebben
van rnaxirnaal .dric J.ensledcn en daarnaast drié vriendjes, Einde toernooi on6eveei.'
om 16.00 uur. De spelers van E1 vormen tesrrmen een team. Zij worden dus alLernaal
ve rwacht.''

. t:
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JeugdkoPY algemeen.

Om en rond de Pasen.

Wie denkt er nu in sept enbe r/oktober 198? al aan de Pasen 19BB ?2?
Níet zoveel- Eenaen. De j eugrlkonmiss j. e van IJcnE echter wel.
Toernooien moet je te6enwoordi6 dan aI 6aan plannen anders ben je te laat.
De rrherenrr besl-oten toen on 92 en C2 op Goede Vrijdag te laten spelen cn A1 en 81
kregen een twee daagstoernooi toegewezen op 2 en J apriJ.. Iict liefst moest dit
een Int ernationaal-toernooi worden om het toch iets speciaals te geven. De Tsjechen
werden uitgenodigd en via een snelLe rcaktie kregcn we van Eurosportrinpi Entlelsen
Schottenr DonenrFransen en Duiteers. I'Iat kon er nu noc: mis gaan dacht iedereen.
Helaas begon hct te re6enen begin maart en dit hield aan tot eind maart.
Wat moe6t d.at rrorden de veldn van f,ens l-eken wel- op de rijstvelden van China.
Geen nooil. De jeugdkommissie trad in over}eg met tlvee moeilijke instanties t.w..
de gemeente en onze ei6en eclektiet rainers. Het eerste overJ.eg leverde een hard
werkende prikploe6 op. De gemeentewerkers (Aad en zrn maten) prikten wanneer
het maar even kon.
Toen het woensclagmiddag droog werd gingen ze er extra hard tegen aan en uiteinde-
l_ijk had.den ze op d.ond.erda6midde.g de velden drooE. DaarBa strooiden ze zand en
gingen met Paasverlof. We hopen dat ju1Iie voortaan zo aktÍef blijven op onze
velden. Ilet io besliet ncdig en je ziet het heIpt. Zelfs het overLeg met de
trainers hieJ-p. Op donderda[avonà werd er niet op de veLden getraÍnd ( leuke
cartoon in de lensrevue Piet). Alleen Peter konden rue niet bereikeu. Die ging
dus we] in de ttfoutrr. Het bordje hing er echt hoor. Gelukki6 bleef het droo8 en
zelfe het toernooi rroor 82 en C2 kon doorgaan.
Toen wij op vrijdagmorgen 1 april- (geen Srap hoor) om 8.00 uur op Len6 kwanen
waren dc kleedlokal-en alweer hcLemaal- 6choon, de lijnen 8ekalkt en werd. er net
zaudgegooid op veJ-d 2. Jull-ie zullen denken dat er heel lvat mensen bczíg warer
op Len6. Niets io ninder waar. Slechts èèn man kreeg dit allemaa1 voor elkaar.
IIoe }aat oftewel hoe vroeg hij a1 bezig was die morpien weten wij niett naal
Piet Simoen nanenE ae ;eu[atoàmissie cn a]t-e opelers van 82, czr 41 en 81
hartstikke bedankt. tlai kónsumptiebonnen en een klokkie maken j our,r inopannÍn6
nooit goecl. E]-ke dag verdor maakte je trouw tle klcedlokafen schoon cn jo zo:rgde
dat cle lijnen op de veld.en stonden. Een stilfe werker die er zljn nag. Klasse.
IIet toernooi voor 82 en C2 verliep goed. Helaae wa6 er weini8 belangotellingr
l,leinig ouders waren er ook..
Dit r+às anders op d.e zaterdag en de zondag. SIat een drukte. De bar kreeg het
nu voor de kiezen. Dit vind.en ze niet erg maar vrat meer hulp is toch wel nodig.
Op een gegeven ogenbl-ik hoorde je een bestelling van 60 broodjee frikandel.
Ga er maar eeng aan Staan. EU er uerd gecn nee verkOcht. trat Cen serViCe Wat
een inkoop. Grote klasse hoor en dat al- die do6en lang, want op dinodag nog eerl
schooltoernooit op woensdag een LenE B en F toernooi op donderdag en vrijdag
eixes en dan weer een voetbaLweekend. Ga er maar eens aan staan.
Het organiseren is eigenlijk veel Semakkelijker; Bewoon wat vcrenigingen uit.
nodigei en natuurlijk-r*at ÀcheidsrÀchters.(grapje). Wat kan er dan no8 mi6 gaaB

al-s b.et zotn mooi weer is en cr zorn organieatie en samenr,rerkin6 is als bíj
Ien6. Kortom iedereen hartstikke bedankt.

de JeugdkourmissL e.
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DE LENSI]EVUE
I{EEKBLAD VAN DE VOETBALVERENÏGÏNG LE}IS (LENIG EN SI'IE],)
61ste Saargang nummer 15, 14 aprtJ. .1lBB.

en

OFFICIEEI,,

Adreswi l-n

1 158 P.Heijnen, Sezo, Tomatenstfaat
2o8o P.odinot, zaa1, Vleerplein 2,
2407 R.J.Scho1ten, Sezo, Conccrtwep5

197 t
zB41
22,

2564cP Der Haas. teI.687980.'
XG, I'loordrecht.

24oz JH Àlphen a. d. Rijn.
2139 H.B.\lrcdemah, D. jun. Pal-estinavre} 142, 2555 SX. Den Ha.ag. te]-.2551?3.'

Boo te .

Re gi stratiekost en 1e boekin
Re 6i stratiekost en 2e boekin
Strafzaken f, 19t-- : J.Bui
Re gistratiekoÉt en 1e boeken

2E --
.25r--
aar (2x)
. '1or--

- 2? -6 (a. s. maanda8)

- )q-n
- 1-B

3 P.dc Bruin, R.Scholtenr i'I.Lci jendekkcr.
: R.v.14ierLcr, P.Bickman, O. v. d.T,aar. .

R. v 
" 
Mierlo , 1,1. v. d.lleulcn :-

: R.Gar6kamp

gf
gf
tel
gf

Strafzaken f.20r-- 3 D.tsi j IEma.
Betal-ing v66r. zB-4-l9BB door overmaking op girorekenínB 136711 of bankrekening
129924229 Rabobank Den Haa6, t.n.v. v.v.f,ens te l.lonster ond.er verrnelilin6 .Ia.n -. ''
rlboeteír.

Typiste
Door werhzaanheden kan nevrouw Tettero helaas de Lcnsrevue niet mcer tikken, a1s
opvolgster hebben wij Ria Bi jJ-ema bereid gcvon<lcn het tikwerk te doen. :

\,lij r,*iI1en mevrouw Tettero hartelijk danken voor het toch moeilijke cn lasti8e
,"rk. Tuo"ou wenoen wij Ria veel- sierkte toe.
Reparat ie scherna.
Treiilngsvel-d
3e veld
2e ire Ld
1e ïeId

18-4
25-4
16-5
2\-5

Len6 zaaL 2 Kampioen.

Het bestuur.

Het tweede. zaaltean is ongeslagen kampioen geworden van de reserve 1e klas.
Dit zeer jeugdi6e team. (A-klasècrs) onder de deskundige leidin6 van Ronald Bo-
gisch za1 volgend seizocn uitkomcn in de stand:rardklaosc en als het eerste zaal-
tcam opereren. :
Jongen6, fantastisch en natuurlijk van harte gefeliciteerd met dit kampioenschap.
Met juI1ie kunnen we in rle toekomst ook in c1e zaal- voor het nodige spektakel
gaan zorgen. Proficiat. . . I

Het bestuur. .:.

ïn Mcmoriam.

26 maart j .1.
In de periode" va
scheiden rof. La
hij bij gezelli6
zijn fàvoriete 1
wat wij met hem
Van Banser harte
junior Witly- on
Hij ruste in de

I{et is wel- 1an65 geleden dat Koos Rundcrkamp bij a1Ies rvat in l,en§ Sebeurde aaí-
wezig ruas. De neeste leden van nu hebbcn hem niet of nauwelijks gekend. Voor de :'
oud.eren za1 het toch een Bemis zijn, nu ook híj uit de vrieidcnkriirg van r,refeer '
is weggenomen. I'la een vrij lanSdurigc zickte is hii 8l jaren oud overleden op

ens aan de d.uinvoct spoelcle Koos in het vierde elftaL een be- '

was hij eni6c tijrl onze penningmeestcr. Vroliji< van aard'wist
ijeenkomsten voor een prettige stemming te zorgen b..v. met
:u Ik gÍng laatst met mijn kleine zus aI om een boodschap uitnt
niddelpunt menigmaal- hcbben Sezongen.

luigen wij ,ijtt vroul Mien en*de klndcreà- onder r,rie onze oud-'
àeeÍnemin!.
de dee Heren' 

p. J.
ontvinSen oök nog een trcurig bericht van d.e fam. Meerehoek. Ze mel-dcn ong .

trieste overl-ijden van Petrus Joanncs Jacobus Josephus Meershoek.
wensen beidc famifies veel sterkte bij het verwerken van"deze gebeurtenissen. 

"
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ZaterdaA a.6. al-le Lens-Ieden" om 14.OO-uur .naar VUC. .

Zaterdag a.s. rekent ono hoogste jeugdelftal (A1 ) op de steun van al1e LensledeÀr'
zowel senioren a1s jeugdLeden. A1 speelt dan de bel_angrijke uitwcdstrijd'tegel
vuc. Die wedstrijd moet gowonnen r*orden. Ats dat lukt- en met de steun vàn heef l-

Lens moet dat l-ukken: dan heeft A1 een week later in de laa.tste kompctitíeived-
Btriid nog maar 1 puntje nodi6 om. zich kampioen te kunnen noemen van. cle. promotie-
krasse en dan hebben zij- vocr Lens die be6eerd.c plaats in de regionale afdeling :
veroverd..
hlij wensen coach Leo van Rijn, leider trÍouter Elanzcn, Í]rensrechtcr patrick
v.d.Zwan en de spelers: Jelry Hoerni61, Gilbert Steenr.rijk, Eclward Endlich, Brian
Brunings, Míchel., Konin66, Jaco Timmermans, Ricardo Tettero, Robert Garskanpr. :

Faysal e,1 Haddioui, Rob Mahieu, Marco Endl-ich, Danny Bijlsma en faeb Badrie
hee1, heel veel sterkte en.6uccc6. HeeI ï,cn6 staat achter juI1ie.. ..

De Jeugdkomnissic.

BhROPSTELLfNG

Zaterdag 16-4-1988
ochtend H.Lentink + hu3-p
middag Joe Kouwenhoven, \,I. v. Mersbergen, Anja Veraar en Nans ,Coret,-
oluiten Gerard en rlnnie.
Zondag 1?-4-1988
ochtend Tinus en Cor
middag l,aura v.DijkrAad Schi j f,
sluiten Riek en Piet v.d.Bosch.

Àndre en Jose Criot en Rene v.d.Stcen..:

RectÍficatie
Ere wie ere toekomt.
In de Lensrevue van vorige week stond vermeld dat ik de 60 broodjes fricandel
had. kJ.aargemaakt. fk heb veel gedaan, naar deze order is uit6evoerd door André - ,
Christ en Gerard v.d.Steen ( blijft dus wel in de familic). Ze hebben er een,,".
fLinke kluif aàng9had. ïk heb ne maandagmorgen bezig 6ehouden met het vul-Ien van ::
zakken Enoep voor de -ZÍreden.ter vraarde van f.íOr-- à f. 12i--. IlaLf Zwe.dcn eet nu.
no6 banaantjes, co1af1e6jes, .trekdrop en maja de bij.'Mijn hendon kleven nog.
Wehebbendrultkeda5engehadmctter.leinigmcnsen'maardesfeer,,ras"uitde
kunstenttekunnenermetvo]-doenin8op'terug;zien.

Annic v. d. Steen.

Ziet U het 66k zo ! ?

Dhr.Piet Bosch schiet, met zijn in6ezond.en stukje van vori6e wcek, nid.den.in de
ro-oe, r,rellicht zonder hct zichzel-f te reaLiseren.
De-kreet rrÈarpersorieelrr , Paaszaterd.ag, was ecn noodkrcet.
Eon nood.kreét van een vrijwilliger, ,or*rrn PicT enracht dat daar goed on'op de
juistc manier mee moet wordcn omgerTaan.
En dat is nou precies wat we bij Lens probercn te doen. Realiscer je daarbij dàn
vlel, dat vrijwilligers vaLl-en onder'de catogorie ttgevJóne mensentr.
Daà kunnen er dus best wel eens uat foutjes gemaakt worden. In Piet zijn o6en wae'
de manier_ $raarop er om rrbarpersoneelrr gevraagd r.lerd niet zo eIegant.,.'- :

AIs je echter op dit soort bijkomstigheilen z6 reagecrt, dan wordt het wórk van
vrijwilJ-igers trel 6trak aan norrnen onderhevig. Dat kan je van gevJbne rncnoen niet
ver1an64en, dacht ik zo. :'
Laten wc nou naar vcrschrikkel-i j k blij zijn met onze Bewons viijwilligers. Van mij
hoeven ze niet in de houding te springcnr als er wat extra hulp nodig mocht zijn..
Ik denk dat Piet Bosch er ei6enlijk net zo ovcr zal dcnken. Tensl-otte gaat hij
ook als Bewoon mens (en a1s vrijwilliger) door het leven.
Dat tuilde ik toóh even kwijt en is niet-alJ.een vooi.Piet Bosch bestemd. AJ-leen
even om aan te. gevcnr' hoe enel mcn:in negatieve zin kan rcageren,op. ( nnod, ) llktotenrt
van goedbedoelende, hardwerkende Lens-crs.
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Kijk daar nou eens met cen anderc bril-. naar,---
Je weet niot .wat je zictl
fk voncl het ovcrigens wel lcuk cens een andere naam ond.cr cen ristukjoii aan te
treffen. trJat dat betreft kan.er best wal- eens 'rrat mccr Leven in de bróurucrij
komen. Zet Uw nening over bepaal.dc (Lens) zaken rusti6,, eens op papier of be-"
spreek dat met een van de redaktieleden. Zotn lege achterpa6lina is ook niet
alles! Een verslag van de ronde van de lulont drAiBual- is dan in iccler gcval nog
ietË. K9n op mensenr er zijn ond.enJorpen genoeg, Laat de Lensrevue niet verarmen.
Dc redaktie zal \J g;raa6 van dicnst zijn, a3. zíjrr ze niet zo mobiel.

Wie had ilat vervracht, Zovtea Zaterdag a1s Zonclag 1 cen ronde vcrder in dc It.C.Cup.
rrZaterd.a6rr had het makkeLijk teÉ:en hct zvrakke Taurus en lootte een kanjer voor
cle volgende ronde :A.D.O!
Een eervol- resul-taat lijkt het hoo6st haa).bare.
rrZondagrr verraste vriend cn vijand door D.l{.C. uit clc behcr te knallcn.
Vooral Ín de tvrcedc helft spocJ-de Lcns ecn bijzonilc'r stcrk taktisch épc1Letje,
rvaar de Delftcnaren absoluut 6een raad mc.- rvistcn.
Zo hoort Lens, ondanks het (kortstondigo?) verblijf in de Je klasse, ineens bij
de top van het Nederlanclsc qmatcurvoctbnL! Tcnslàtte staat D.Í{.C. bovcnaan in de
ÏIoo fdklasse. ---
Volgéndc ronde (tldclaar6 uit) moet lukkcn en kan er r,rellicht nog een extra 1,euk
slot komen aan dit nog- echt niet boslistc seizocn.
I,e{ U goed op de speeidatfl (krantt ), omdai het hccl moeilijk is om U via dc
Lens levue van deze wedstrijtlen op de hoogte te houden, vanwcEie het }<orte tijds-
b.-.stek.
Dan he.bben we.,oolt nog een Kampioen te rnelden en wcl- ZaaI 2. Dit jeu6dige tcam,. ,.
r,ras in de reserve. 1e kl-a6 niet te stuiten en za1 volgend oeizoen de lcns zaal'
kar gaan moeten tlokken in de standaardlclasse , a16 1e zaalteam.
Jon§ens, van harte gefeliciteerd. En nu op het vcld no6 zoiets graag---!t :
Dat za\ dc cfub een enorme impuls geven, maar daar i6 genoe3 ovcr gczegd.
De vrijwillilers bij Lens aull-en zícfr iràeI Eraa6 voor een extra feóstje wil!-en
ins-pànnen: Ook het barpcr6oncel-! '
Wc zien het wel---met de aanneldingen van nog meer vrijvílligerst

' ft'an§ van Diik.
Na6hua
In'E KNVB-maBazine VoctbaJ- staat d.eze maand een aktie van Nashua waarmàè voetl
balclubs 6e1d kunnen verdicnen. :
Het is de bedoeLing via een Tipcrcqpon atrn Nashua namen dcor te geven van bcdrij-.
ven die wellicht geinteresseffi?ïjÏi-in een kopieermachine, een fax en/of een
laselprinterr. Heeft U in Ul,r kennisscn-vrienden of familiekring potentiëfe be-
langstellenden voor deze apparatuur lreef ons dan die naam door. Hct desbetreffeí-
de bedrÍjf zal van Nashua folderma-teriaal toe6ezondcn krij6en. Voor el-k apparaat
dat daadwerkelijk trordt geleverd, ontvangt Lens f.100,-- en de tip6ever f.50r--.
Voor de clube die de meeste succesvolle tips doorgcven zijn extra gcldprijzen ,

van duizenden 6;uldens te r.rinnen. De moeite wa.ard om.te probcren.
Heeft U eeh tip voor on6, 6eef die dan d,-aor aan de Jeu6dkornmissie (Pau1 v.d.'Steèn
te1-. 9?.O1.J4, of Gerard. vàn Reijsen tel" 55.12.44. lti j zorgen er Can voor'rlàt
die tip bij Nashua komt.

l,ens stornt naar de einclstreep.
Na !Le!.bijz,onder 1;eslaagde paaswcckcinde moosten de. vizieren lrreer op scherp voor
cen rondjc kompetitie en HC-Cup.
I{et be6on dinsda8 ruet de wedstrijd voor de Hc-cup Lens zaterdaB-Taurus.
Lcns overleefdc dc cerste ronde middels een J-O ovcrvrinning en heeft afgelopen
dinsdag tegen zondag eersteklasser ADO a-an moetcn treden. Lens zondag had. het
heel wat moeilijker, Het Lootte uit tegen hoofdklasser DHC en was op papier ui-
teraard kansl-ooe (voorzover je daar in het voetbal iiberhaupt.over kunt spreken).
Lcns speelde met een Broot aantal- invallers, een goede pot te6en het bitter
tegenvallende DHC...



De 6tand n+ 90 minuten was 1-'l (drcIpunt Patrick v.d.Zvran). Do neestd. tensers
hielden het hart vast vanwege het penalty schieten de a.fgelopen seizoenen, naar
Lens besliste het duel- vanaf elf meter in haar voordcel en zorgde zodoende voor
een geweldige oensatie. Afgelopen dinsdag trad de hoofdmacht aan tc6en de Ade-
laars.
Afgolopen zaterdag speeS-de 41 in Voorburg tegcn l,/i1helmus. I{et werd uiteindelijk
een vrij makkclijke overr,rinnin6 van 2-0 door twee doelpunten van I'larco Endlich.
Èen goede voorberej.ding voor hct misschien.i.reI alles beslissend.e duel- tusÉen ^' ,

VUC A1 en Len6 41 aanstaande zatcrda6 op het Kleine Loo.(14.OO uur),.
Zonda6 1 ie nog stceds volop in de achtervolgin6 op Ve1o. IIet spcclde een moer !.
slannende dan goede wedstrijtl te6;en ile6radat iekan<Iidaat Schevenin6cn en won,.na
twee keer op achterstand te zijn gckornen, net 3-2 (clocfpunten Dikstrar Kooyenga
en vEA Del-den). Velo maakte te6en Hock van HoLlancl ( jarnmcr gcnoc6) gcon misstap
zodat cle achterstandr mits de inha.alweds tri j den r,rorden gewonrlen, nog steeds drie
punten bl-í j ft.
Aanotaand.e zond.ag de thuiswcdetrijd te;icn postduiven. :

!

Í heeft ttit item hier even moeten nissenr maar uitcraard uerdcn er,ge$roon punten-
uitgedeeld. Frans van Dijk, GerarC v.d.KJ-ey en cle redaktie hemself tekenden vooi- .

de.,.afge1open drie wedstri j den.

I]NÏCORN UNICORN, UNTCORN U}IICORI'I UI{ÏCOXN U}TICOH{ UI,IICORN UNICOMI

UNÏCORlI UNICOHN I}NÏCORN UNICORN UN]CORN .UNICORN UNICORN UNICORN

BEMojederniemce

- Na rie,ken vrèer een6 een redeliJk gevulde redaktieiafei.
- Dè-M. i6 rrback in townrr en bedankt iedereen voor

- Ook voorzittcr Ad Coret was af6elopen v.reekeinCe
hernia-operatie .

de belangstelLin6 tijdéno lijn

weer te bezichtigen na zijn

--{et- is duo weer rrfijn 3-anp5s de J-ijn".
- Rcb Pilon was afgelopcn zaterdag invaller teirler bij A1

- Ri;'lepaatde vanuit de clu6-out de taktiek.

erry. .

- Hun adres is Hoenderl-ostraat 17 Den HAag.

- Gehoord in de kantine......
- rrHè' Théo. (Dikstra,re:1.) ,gef.eJ-icitecrrl met je brocr!rl

Ne Cerland.s kampioen Snooker, Rcd).

- Is er tenninste nog óén in dc.familie die uat kaí.

- Van de hLe ssurever zorging we1 tc vcrGtaan."iIi-j blcef gcwoon net zolang op de.
-bank zitten totdat de bctrcffende speleI van cllcnde maar opstond

: Tg.9r de k)-av,"erjase e rÉ: de .l-aatste ,ronde vindt p1aat6 op 6 mei a.s. .: ,.",, . ,i
- TeBen .die tijd zullen wc U ook nog even. cle.ll-aatstè stand. laten zj-èt,;.. " .
-II

J
iranda van Beck en Gcrard Sinke berichten ons van cló 

-1;cboorte van hun zoon

(Rcne Dikstía vérd n.f.i
i

te scoron in dc ,,- Theo nam(6portieve.) r.raak door zondag cen belAngrijk doclpunt
wedstri jd" te6cn' Schevenin6en. .'

- Marco,van Delden scoorde zonriag zijn ]Oe kompetitietreffcr.
- In het begin van het seizoen had hij zich dit als doel. geste3-d.

4

.
:1



- Hij schijnt nu bij het bestuur een aanvraag voor een eenvourlig tvreezítsbankje(lierst runderleder) ingediend te hebben om àe'r-aatste r+edstlijie" i;;;;;r"-ruot in de spits door te kunnen brengen.

Na een langc reeks van nederlaBen en éón gelijksper noest r,ens rt afgelopen zon-dag, in zijn voorlaatste thuisuedstrijcl, aant re dcn.,t egen Spoorwijk 2.teno, inmiddels al gedegradeerd, cn spoorwijk 6er4ngsàniht-op cen derde plaats,
wisten er op. een mooie zond.a6middag cen leuke parti voetbal van te rnaken.
De eerste hel-ft was een gelijk op6aande strijd met rr.e bcterc kansen voor ïJens; i
De verdedíging van l,cns (Tony Vier1in65, Eeiry v.l(ester, Hans v.l,Jas6em en l,iarccl-
de."Groot) en de keeper(Martin Reuver ) 

- 
Èi el-dcn 6oed stand in hèt eerstc clecI. van

dc ee rste hel-ft. I,lede hicrdoor kon Lens na ocn 13-oed opgebouwd.e a.anvaL ovcr de
linkerkant op ecn 1-0 voorsprong komen. r,eno bIàef goóà voetbali"r, un vooral op
het.middenveld ( Robert Daindarn, ivlarcel Kuipcr en MÀrtin Koel_emij, hwam Spoorwijker níetmeer aan te pas. Lens hicl-cl het velcloverwicht on liet no6 ócn icleale kanÀ
op 2-o liggen. 1o l'linuten voor d.e rust vrerrl spoorwijk sterker. Iia een snelle
aanval- uord de bal door Lens uitverdedi5Stt, helaas kwam cle bal voor, ile voeten van
een Spoort ijkapeler. Dezc haalde vcl uit en liet l{artin kansl-oos. Daarna wa6 crtot de rust geen kans meer voor óén van de el_fta1l_en.
Na, de thee wa6 er een opgeregde kans voor 66n van de Lensmidclenverders, clcre, ,;
miste, en' hield zo de spannin8 erin. De twecclc hel-ft Has v,rrd.cr duidelijk v;or
spoorwijk. Dc verdediging van r,ens hield echter 6oed. 6tand cn door spaarzane
aanval-Len kreeg de lensaanval(Henk Hoppenbrouwe$, Oscar Könernann en Lex Reesinkl)
die overig;ens erg oterk speeIde, no6 enkcle kaneàn.Twee minutcn voor tijd ,o" ó"
een aanval., rleer over links, die resurtcerdc in een 2-1 stand voor lens 4. .1.r, .,
Kort daarna fLoot de scheidsrechter voor het einde van de rvedstrijd en wad de, 

*
eerete overwinning in het seizoen 8?-BB cen feit.
Door alLe voorgaande resultaten was de stemming in dit el-ftal echter niet siecht-er
geworden dan in het beging van het 6eizoen.1 zodat d.eze overrvinnin6q gevieid werd.
a1E een kampioenschap. Afrc spel-cr6 willen pcter perreyn bed.anken voàr het, door
de trele rvedatriid het vlagwerk op zich te ncmen, mee werken aan deze overwinnJ-àg.

Een redac tielid.

Dat hét toch noÍT mocht gebeuren.

Een zwarte dag in het leyen van een trouw en harrlr,rcrkend Lensl-id.
Àfgelopen zonda6 was een trieste da6 voor de v6ste aanvoerder van Lens 4. Vri5-.
wi11i6 nam hij afgclopen zondag de vlag in de hand om, te zien hoe zr.n jon6cís
na 19 wedstrijden met 66n punt hct zonder hem zourlen klaren. De schlemiel van.,..'
het eeizoen 8?-8Br hct omstreclcn redactiericl, de man vqn de uitbaLlen en nog,+:
vrat aLcoholisten, all-c balletjcs vrarcn aanwezig. .,. .iEr vras niets te verliezen! Of toch.,..... Turboclijtjc bracht 1-O op het scoreï.
bord. onze grens, 3-ichtelijk in paniek lEeraakt, 6íng achterbal-]en aangeven als.,
hoekschoppen en vreigerde stccvast om te vlaggen in bui tenspelsituati es
Door deze vreemde manier.van vlaggen moest Lens de voorsprong uit handen geven:
1-1 . Den zenuwslopendc . twee de helft, waarin cle tegenstancler diverse keren het.
houtwerk raakte, lrerd door oze grens mct tevrcd.enheid bekekcn Ír hij zag dat het
elftal zond.er hem ook geen resultaat zou behal-enlt. Echter in de l-aatste minuut
was het r,reer turboclijtjc die zijn voet tegen de ba] kon zèttel cn hierdoor dè" '
eerste overvrinnin8t vcor ],en6 4 zonàag in hct scizoon B7-BB, op het scorcborcl
kon laten aantekenon.
ontroerend kcken wij snottcrend cn proestencl naar de grcns. Zonder hcm was het
on§ dan toch $e1ukt. IIij vras cchter zo sportief om dc schukl van alle nederlagen
van dit scizoen op zich tc nernen. Nou lijkt dit verhaal- vrat al te overdreven.
Of toch niet... ... ,

zomaar een epol-er,
P.S. Het leedvermaak bij ó6n iegrand was wel erg groot.



Ik had je bij de rr thi.risclubrrvervracht in plaats dat je bij Vredenburch je tijd
gin6 verdoen zei enc prominente Lenser tegen trij. I'laar het stond nu eennaal- in
nijn agenda op verzoek van hun aanvoerder, dus rnet deze a.s.zaterdag 6a ih naar
Duró (aileen uij mooi weer) op ccn ander zí5n verzbek, dus rr bij leven en weIzijn,
ben ik aanwezig. i '
Over het vijfde kàn ik kort 'zijn, alleen in de eerste heJ-ft zagen r,re aantrekkelijk
voetbal met een paar prachti.Be doelpunten van de onzen en een keeper in grootste
vorm stekende John v.Kester. IIi j is wéI een nadere beEtudering vraard.
Nu iets anders. Af en.toe hoor ik wel- eens'kritick op nijn stukje dat ze onlees-
baar zijn; Ja, il( ben 6een Neerlandicas. rtls ik niet schrijf wie dan wel? Behou-
dens dan de Episteltjes tit dc bcstuurskamcr, die dan weJ. doen een iedei'ge'le-
zen moet worden. Ik zoek een opvo16er. Zoekt U mce.- Jc hebt.met nièmand Íets te
maken, stel je altijd neutraal op. I.lisschicn is wel iemand te vin§en bij l,ens 7.
Misschien zit daar ucL nieuw talent al-à Jan Li6thart of een Kieviet verbor5en. I

Probeer het'eens, doe het d.esnoods onder cen pÀeudoniem! i Je schrijft toch over
het vijfde zult U ze8Ben, ruaar de t\,leedé helft r+as niet om aarl te zien, dus zvrijg
ik daar maar verdcr over, aL1-ecn jammer voor ene Cas Fr. voor aI zijn inbreng
de afgelopen jaren bij Vredcnburch. ':

Nu no6 ieto anders, bij 6cbruik van Douchcs en droo6trommels. Bij vcrhitten van
water komen ook de gassen"vrij uit het-chloor (TCE) die men dan inadend wat niet
zo bcst is voor onze gezondheid. Gaan $re terug.naar de tijd van dc Romeinenr ". '

allemaal tcgclijk in bad?
'I Ff. ''

SENIOREN ZONDAG.

Uitslage:r zon{q6_lO qpriL 198B.
-Scheveningen 

1

Neptunue .2 . ,!elr6,
Í,ens 4'
Vredenburch 8
Iene 6
B.E. C. 

'L,ens 8

Len6 1

Lens 2
o.D.B. 2.
Spoorwijk2"
Leno 5
Gona 4 "
Lens 7
Tonegido-/

Po stduiven
Ilermes DVS
Lens J
Lcns 4
Bl.Zwart 4
,LENE O

DZS 2
Lene 8

2-1
Z-é
1-1
z-l
1-2
2-O
1-2

PROGIiAMMA, ZONDAG 17 APRTL 1988.

14.00
11 .00
10.1o
12;OO
11.od
12.OO
13.OO
11.00

uur
uur
uur
uur
uÈr
uur
uur
uur

I,ens 1

l,ens 2
Docos ]
Concordíà2
Lens 5
EVV 4A
Len6 7
Quintus 7

afschrijven bij lI. Kour^renhoven
afsch:'ijven bij G. Dui jve ste in
afechrijven bij H. nimmelzr,raan
afschrijven bij E. frommclen

.l,leeder
oerman

e Ket
óedai
oogduij n.
.l, . Ruben
.Iiassanin

ue]-.9124?4
tcl-, 01891-1?941
tc]-. 01?42-?134
tet. 86?934

1

2
V1
v1

\2/l
v2/3

:

P

Il
N
A
P
R
c
A

J
Il
N

d
P
H

\'l
I'I

I

102?
1095
1144
3032

.: 3113
,oB8 '

3102
11"? "

Opst e1,1ingen .

f,cns
LcnE
f,cn6
f,ens,

5
6
7
()

a1s bekend
aIs bekend
als bekend
als bekend

Programrna 19 april r 988.

19.O0 uur ï,ene J - F.C.notterdam
Terreinen:
Doco6
Concordia
HW
QuÍntus

HaaBSe Schouwweg. t,/o IIoII-iday inn
BrasEer6kade Delft
v.Iloo8enhoucklaan 41
],eeuwerik Kr,rintsheul-

\'I . v. d.l,inden

o?i ?682?9 (Leiacn)
015-126600
248361
01?42-4208

tel-.
t eI.
teI.
teI.

6

Vredenburch- L.,ens 5.



PROGRAMMÀ ZONDAG 24 ÀPRÏL.

14.00
11 .OO
10.3o
11.00
12. O0
1r.00

12.00 uur

M. v . Del-den
Ir.llisseldori:
l(. Spoelstra.
il.Bertons
H . Kooycnga
A. Kuypers

D.ri/.O"'l
Papendrecht 2
lens J
Archipel- 2
Lene 5 ( vriendsch. )
Gr. i./il1ern ïI V.4.C.6

Lens I

uur
uur
uur
uuI
uur
uur

l,ens 1

Lens 2
Don Ho
Lens 4
Vios 5
Lens b
Lens 7
G. S. C.

orn

is vrij
2

Íopscoorders seizoen 1 98?-1988
J0 doel-punten
2/ doeL purten
21 doelpuntcn
2O doelpuntc.n
'l! doelpunt en
1B doelpunten

(l,ens
(l,ens
( Lens
(1,ëns
(Lens
( l,cns

1)
5)
5)
5)
2\
8)

ïn }Íemoriam rrJan IIoP iÍ ve teranen-t oernoo i .

NoB maax net bekomen van aLre paastoernooien nu ar weer. .cle, melding voor-het
eerstvolgcnde grot e . Lenst-oerno oi . voor cen boeiende beze't!ing van 4it toernooi .is dit 'jaar zeker gàiorg,l. /*I1-eruu"st natuurlijk verdient-ouà Leno ,i deze verineLding. Roemruchtc coryfeön van rvclcer zu1Ien op z.nd.aB 1! mei a.s. op ons velahun kuirsten aan u vertonen, Nos vers ir:. rret 5;cheifien ri[t àe J=t Àrorroirnin8 .i
die zij op nieuwjaarsda6 behaal-den tefien ecn jeugàige Lóns selektie.
Daarna-ast zurl-en vcroni6ingen a1s Feyenoord;.ÉcrÀes DVsr voc en Àsc akte dc : '
presènce geven. Ook crezo cl-ubs met een 6;rote hietoric hàrbergerl .diverse bekend.e
oud eerste elftal-spelers'in hunlelftaf. .: : lHoudt u dezo zondag dus vrij in uw agenda het belooft iets mooio te r,rorden. ,,,llce_r nieuws v-oIgt . ,r- . .-

de t oernooikornmi ssie . ,:.

TOERNOOIPROGRAIVIMA I'IEI 1 9BB.
Opstelling lena vcteranen Jan IIop toernooi zondag 15 mLi 1988 r
1',I. Kouwenhoven- J.colpa- II.Berterls- Frschuurman- G.Kempernan- K.spoelétra- {

P.schulten- P.v.d.steen- J.Kuijpers- J.t.,littin6- F.petero- n'.v.rt.ians- J.Gerritsen-T.Vierling- T. Hoe fnagel.
afschrijven voor.1 rneilbi; i.verki3k tct-. 454gZZ

".:.Opste11.ing Lens combinatie Juventas/varkenieret oe rnoo i zondag 15 neí lgBB
A.Kuijpers- E. Trommef en-J. r"Íombur6- .E.Iruizinga- I4.v.d.Kleij- i.,,i.É'serman- -'' .
O.t'litteman- S,de Nennie- I.1. rte Grbot- il.Verbarendse- p.Heijnen- l.l.Heijnen-
J.v.d.Ende- L.v.d,Veldc- G. v..rl.Velde .:
afschrijven bij L.Vorkijk tcI. 454972 :' '-

op 2J moi is er.ecn toernooi voo.r r,ens 3/l+ conbinari e bij N.ï.v.(:. cn ecn Lcn6-toernooi voor het 6e èn 8c.

P.v'd.Val-k- !J.Kouwcnhovcn- J.CofpÍr.- II.Bcrtens- tr'.Schuurman- l(.Spoalstra- f,.VerkiSt-
E.Huizingo- M.dc Reuver- T.Hoefnagel-T.Vierlin6- p.Schulten- G.Kcmperman-
J.l'íi tting- F. Peters.

Opstelling Veteranentöèrnooi posiaIia op zonclag 29 qei I!88.

Nadere Uijzo-nderhedcn over verzarnel- en aanvangstijden
Lene-Rcvue. '

leest U trz.t. in de



ZÀATVOETBAI.

Uitela gen af n week.

H.O.V.2 - Lens 2
P.O.c.2 -Lens 4

2-8

Pronramma 14-4-1 988 r/n zz-4-1
Donderd.a6 14-4-1988
21 .40 uur Roda6 1

21 .40 uur Lens J
lq4{erdag 21-4-1988

988 .

- Lens 1 Duinl-aan kLassenr. 911
-K6h1er Ass.2 Buitenhof DeLft, scheidsr.l'I.v.IÍersbersen kl.nr 96f

.- ' :-- -..-'

19. 0O uur V.V.P. 6
19.40 uur S.Y.s ?O/2
Vrijdag 22-4-1988
21.40 uur
22.20 uur

tens 6
tens J

SV PTT 2 - l,ens 4
Lens 5 - A. D. S.2
scheidsrechter: lens 4

klaosenr. !86
kJ.assenr.,95)

Duinlaan
Duinlaan

1-,, t:r,,

Uit6lae Dinsda
t,g I april .om de tt. C. Cup

klassenr 954
klassenrl 924

ooo/o01
oo9/o41
o17/121
o23/159

Blinkerd
Bl.inkerd

Lan ortcn van de Z.l,Í.ladder
Geon uitslagen van zaterdag p april i.v.m. de afkeuring van de L,ens

sdes
vclden.

Lens (zA):. - Teiurus )-u
jd Donder dae 14 april- 1 9BBCornpe t itiewe dÀtr.i

18.20 u
Opetell

ur. Lens 4 (za)
ing tcns 4l

- P.D.K: 4 " verzamelen 18.OO u;.
' .:'R.PiLon- H.Kouwenhbven-'C.Lipnan

J.vid.Stee- D.v.Essen- B. ypinga,
.j'
- L.Mantel- D.de Ruiter- G.Kuipe
. R.BateLean- M.Fris- E.I,,lcr6hart.

r- D.Bo6nan-

14.ro uur
12.0O uur
1O. JO uur-

Programrna zaterdag 16 april 1 988.
f,eD6 - II. P. S . V. J. de pauvr ( 1 )
Lens 2 -.Ornas 2. . tI. v. d. Lindcn ( 1 )
Lens J - Loosduindn 5 N. . (3)
Lens 4 epeelt op d.onderd.ag t 4 .april_ -

lerlameltijden Lenè 1 1J.OO uur tens J
Len6 2 11.00 uur fl,ens 4

Len6 1 en 2 r,rordt door de trainer bekend 11enaakt.
Schadu Zaterda i 6-4-i 988

o?n
18.. oo

uur
uur ( 14-4-BB )

-, 
',i.amelen 1J. OO uur

ar:eIcn. 10.45 uur

, in6;an6 Machiel Vrijenhoeklàan.

14.Jo uur 
- 
Nat. [f cder1.. .,.- Lèns - 

'r.r,
12.00 uur'lNat. Nederl.2 - LenE 2 verz
Terrein Nat.Nederl. Sportpark Kijkduin
ALs de conpetitie of scharlur,rwedstri j d . ni et doorgaanr.is er om lzroo uui een
trainingspro8ramma. Jlfmelden voor rrÀdstrijd of frainin8 vrijdagavond voot ,: :,
19.OO uur bij p.Mcefout tet. Z54Z?9 of bij J.Ham te1. 6ZSABZ. -
fnformatie over afkeurin8en varl cle-afdeliig ;u-Or""unirrgÉ ,r,o'ao K.N.V. B. ieaJrË
zaterdagnorgcn vanaf,9.OO. uur. Autonatische beantwoorclcr te]-. 295?01 .. - ,

Opstelling Lon6 ,:
A.Enze- T.spa- l'1.spa- P.Ax- J.Kourronhoven- E.l4erghartr B.v.d.Bcrg- p.*,.a.uuijaerr-
J.Klaassen- L;Sinke- F.Mul-der- R.Sanders- M.Oeman- J.RooEsloot- i.Catet. '.

afbellen vrijda6avonrl voor 19.00 uur bij A.Spa te1. Zg1?1?.

o

!



ProRramma zaterda ir 19BB

14.1o
12.00
10.3o
14,70

uur .Lens ,, . - SVGTI
uur I,ens 2 "1 Duinoord 4
.uur f-icns J - tsGravenzande'6
uur Lons + - Scv 11

J.v
c.t

N

N

.nlaricum.(1)
obert (1)
.N. (t)
. t{.

ooo/oo2
oo9/036
01?/121
023/151 '

A15.kontaktpersoori:Pau1v.ri.Steen,Chopinstraat-1OJ,255rs'vDenHaag.'',.: .-' _' - . ..--tcl. 970151" (b.tii,il. 9?,t67tp 'peter perreyn)". , ., ,;;, _{ 
,.

Van het ieu6dfront.

jdprogramrna A-B-C- JUnroren.

4q!grdqs 16-4-1988 vel-d

'trJedstri

Kontaktpe rsocin: Pau] v.rt.Stcen te].. 9?0154 (l),ti.it,g?16?ti peter pcrrcyn) . , '..'
afbóllen.voo de lrcdstrijden bij paul v.d.stcen voor vÏijda6a"ona r9.oo urir. I

ïn uitersté nood no6 oF zat e rclagmorticn op Lens bij iere46à vàn de jdugdkomrnissie
tel. 66É14. Voor avondwe clst ri j àen íc]-. 97g15te,

scheidsr. Eanr . kornEt Lens
33?
162
,4t
4zl
400
559

.oo
,oo

14
14
11
t4

-11
,10

uur
uur
uur
uur
uur
uur

.00

.tu

.15

VUC A1 Len6 A1 Sp.prrk rt kl-eine Loo ir\.Ricp -jg7^...12.15 t:,trr
I{ocksc BoyB A1 Lens A2 Hoek v.lloLlancl F.Nagy -rïi: :1l.O)'u.ir
DiJo 81 L.,ens 81 Sp.park VJe6t .. À.v.Íoenenl95 9.45 uur
lens n2. i. Tamuvona, 81 y ) A."RÍchcl-582",11.45 liur,,
Honselersdi jkCl-Lens Cl Sp.park Stri jphorst R.Doore-4p-':.9..fO. uirÍ
Scheveningeq cf_-l,ens c2. Houtrustweg ? ? .. .., ,9.ob.i.rui,

l,Íaandag 1B-4-1988

19.00 udr Die Eaghf Bz Lens 82 .

Delft C1
Die Hagho C2

Ockenburgh . r

Delft
Delft
Delft
DeL f,t

r . 1B.oO uur .. '.

'18.10 uur.. j..
18. Jo uur

18. Jo uur '(haI)

19.qO uur Lens C1
19. OO uur Lens C2

1,,9_9,nÈ{qe 20-4-f988 (Zaatvoetbal

19.00 uur CeLcritas C 1 ; tens C1 . |-tal !n Zuidha6he
. opstcll-ing: via Fred Grens.

V1
v2

)

- bpetclLingcn a1s bekcnd tenzi.j rlc trainers, and.crs ,urroId"rr.
- 6aarne ouders met veívcjer voor Lens A 2 en 81 .
- op 1B-(t 6een training voor dc B selektíe.
- de vri j dagavondt raining is, stopgczet voor R2 en C2.

Bijzonderheden: .,

Schadur{p}ot{ramma A-B-C- .lunlcren.
Bij algehele afkeuring,van hót kompetiti
derstaand proBramma af te r,rerken. Bel vo
bi j.. tvrij felachtige we e rsomst andi ghe c,,en.
Iens l-1 'cn Lens À 2 nu no6 cnbekc ncl om +

cproíIrsmma proberon wij a1s het kan .ón-' '

or de zekerheid cven naar Lcns tel.661114,
ilij vertclen dan wat jc e1fta1 gaat doen.
10.00 uur bellen 661314 "

t1

"i -14
,, 10

10

.00 uur

.00. uur

. JO. uur

. JO' uur

l'dippolder ts1

i,lippolder 82
Vitesse Delft
Vite6se Del- f t

U. +) Uur
2.4! uur
9.15 uur
9.15 uur

c1
c2,

L,ens
Lens
Lens
Lens

B1
B2

c2

san.komst.l

lt
it it

1

TRAÏNING NIET G]'SELDKT]]ERDXN JEUGD.

"HeLaas is het zover. Arno v. Rlitterswijk en patrick Bijlsma hcbbèn'er nu"echt
"6enóc6 van. vaak stond.cn ze op vrijdagavond sfeclits met drie rnàn. pài ter'ÈJ.j1
Arno er twee rijlessen voor'noe6t latcn lopen en Patrick vaalc clircct vanuit zrn
werk kvram zonder te eten. trIij hcbben er begrip voor en lesloten om de vrijdag-
avondtraining voor Lens BZ en C2 stop te ,àttun. - .. - -,. 

- 
" -'

Volgend seizoen proberen wc hct opnieuw.

o



A.S. zaterdag is het zover. I,en6 A 1 speelt dan de telangrijke toppcr teg:en VUC.
Aanvang 14.00 uur. Bij vrinst kaí Lens A1 op ,O april thuis tegeir Tonegido de fèL
begeerde pronotie naar de regionale klasse veil-ig stetrLen. BÍj een gcJ_ijkspel'
of een verlies moeten we afwachten vàt VUC in de tl'ee achterstalli8e wedstrijden
gaat doen. ZoaLs de stand laat zlen is a11eo op dit moment no6 mogelijk.
Scheveningen is eon (kano3-ose??) 6evaar).ijke d.erde en dit is nu net op 2]'apri1 -

d.e tegenstander van VUC. lle verwachten a.s., zaterdag"veel publiek op het ve1-d
van VUC om ono A1 te steunen. ttie d.e laatÀte weclstrijden vàn A t heàft gezien
weet dat de insteltríng bij ,ie epelers goéd iÉ.De tegónstander wordt vast6ezet en
verslagen. Laat de instelling zaterdag t{eer zo zijn, breng de ba1 wat minder
naar voren cn let ook op het verdedi6en zijn enkele tips clie'wij kwijt willen.
Ei6eulijk overbodi6 vrant daar zorgcn Leo en !,Ioutcr vrel voor. Jongene, veel succeo
en apeel ceri. leuke en sportieve.wedstrijd. De stand: 1 Lens A 1 ,. 20-15 -

2 VUC .. 1B4t ' 
.". 1 S che venincienl9-Jo

A1]enaa1 naar VUC .

de j eugdkommissie.

E.C.Den Haa6 en Lens.

!/at hehben beide c..Iubs' net elkaar t'e maken ???
VIee6 gerust, niet zo'hee3. erg veeL. F.C.Dcn ïIaag is'momenteel druk aan het'..
ecoute.r. op de llaagse ve1den., Ook bij Leno zijn ze gelree6t. Adjai Tikai on "Jaco
tle6t6trate zijn uitgenodigd on ó6n of meerderè proé fwedetri j dcn te komen epe).en.
Zorn brief ie naar zorn 8O spelers gestuurd. Voor Aajai en Jaco is dit toch wel
een 6oort erkenning van hun aanwezige kualiteiten. Of dit vol-doende is om de -
overstap te malien noet je nu zeLf proberen te ber+ijzen. A.S.Maandag om 19.00 uur
spelen ze in het stadion van F.C.Den"Hàag. Succes en de heLe B-selektie komt .

Vervoer evraagd.

VoöÏ verre uitwedstrijden doen we een beroep op de ouders van onze jeu6d3.edéri.
Zo ook af,geLopen 'zaterdag bij Lenis B 2. Eel"eas moesten wij ueer konstateren dat
er weinig animo was om te rijdeni Movr. .TÍjsen moeet zelfs toezien dat de leider
in haar auto naar Dl'10 6iag. Zij kon niet mee en moest te voet naar huie en de
boodschappan d.oen. Daarnaa6t wa6 de broer van d.e l-eider maar weer zo goed.'om te '.

Iijdeu. De ouders laten bet verd.er echte" afweten. Gaarne voortàan wat meer eteun
bij verre uitwedstrijden et/of to,ernooien voor het vet'voer.
\,IEDSTRïJDPXOGtuiMIIA D-E-F- junioren.
Kontaktpereoon Pauf v. d.Steeir tel.9?0154' (b, e, e,g?16?4 Peter Perreyn).
Afbell-en voor de wcdstrijdcn bij Paul v.cr..Steen voor vrijda5avond 19.00 uur.
uiterste nood no6 op zaterda6mor6en op Lens bij iemand vah de jeugdkommieeie
661114. Voor avondr.redstri jden lel. 9?0154,

In
tel.

Zaterdag 16-4-1988

10.ro
Veld
v.l
v2/1
v1
v2

Mozartlaan/Del- ft
Brasserskade /De!f tv2
M. Vri j enhocklaan .

Madesteyn
Naaldwijk

èàmkoust Leno

571
837
8?z
vr.
908
925
975

1008
105?
1o90

9.
9,

10.
10.

o

12.
9.

10.
'11 .

uur
uur
uur
uur
uur

15
,1,

tv
15
45
oo
45
oo

99

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uux
uu!
uur
l+ur

Len6
Lens
Lens
Lcn6
Delfi
DECD2
Lens EJ
SOA F1
Postduiven F1
ïlestlandia F4

-DSo D 1

-VeLo D2
-DSO D7
-Naal-dwijk D2
-l,ens E1

-lens E 2
-Lyra E8
-Lens I1
-tens F2
-Lens FJ

1O.OO ïur
8.45,uirr
B . 45' utrr

1O.OO,'uur
.: ' 9. 15" uirr

.45

.ro

.00

.15

.00

D1
D.2
D3
D4

11
9
9

10

Zoadàg tl-4-t 988 (zie kopy)

12.45 uur T..,ens E1-E2-E1-F1-F2-F1 vier tegen vier op Lens

- 1O -

12.15 uur



Maandag 18-4-1988 ( Zaalvoetbal- ) 6am.kom6t Lens

18'00 - 2100 uur. Lcns D 1 zaalvoe tbal finaL e s in de SchÍIp
Bijzondcrheden

- opstellin6en al-s bekend, De speJ-ers van F 4 worden op6ebe1d.
- gaarfle ouders met vervocï voor Lens E1 r E2 en FJ.
- wegens herhaald niet opkornen vrordèn J.Takni, K.Bouali en K.Bouali nÍet mecr

op6estcld.
Schaduwprogràmma D-E-F -jsrstt:
Bij algehele afkeuring vo.n het korípet i tiepro 6rirnina proberen tvij aIs* hct kan onder-
staand pro6ramma af te werkcn. Bcf voor d.e zeherheicl evcn naar Lens tcI. 661114'
bij tr,ri jfclachtÍge we ersomsti..ndi 6heden. r/i j vertclfcn tlan va.t je clftal. gaat doen.
11.JO uur Lens,D 1 e[ D 2 traincn strand som.l(ó)ïst ],en6 11.OO uur
12.00. uur'HBS J Lens D5 Daal cn Bcr6sclaan II 11.0o,uqr
12.00 uur HBS D4 Lens D4 !i rr rr 11.00 uur
10.00 uur Lens E1 , E2 en EJ trainen zaal of strand " 9.JO uur
11.J0 uur Len6 E1 . Fzt Fj en F4 trainen zaal of strand tt 11.00 uur

Vier te n v].er.
Evenal-s vori6 seizóen organiseert de Hr.agse Voetbalbond weer de afdelingsk3n;
pioenschappen vier tegen'vier. Op. 10 mci is clit voor rle E jeugcl en op 16 mei
voor de .D-jeu6d. ALJ-e .,veróni6in6en . kond.en hiervoor inschrijven. Ilij deden dit ''

ook en mo6en nu op. .beidè dagèn met.6én viertal mcecloen. I,le-rgaan daarom rle ko-
mende ueken veel oelenenr iltlc zul-Ien de trainérs.vra8en om tijdens de trainin8en
hier ook extÍa aandacht aan te Ïrestedèn, Het is niet zo moeÍIijk: èèn man altijd
achter houden, èèn man altijd voor en trtree in het midden. Daarnaast gaan we'ook
zon-rlags oefeneri. Ín be6Ín.mei zufleí we dan op Lens de klubkanpiocnschapperi vier
te6en vier houden, De.winnaars in de D en E'kfasse gaan dan naar de lfdelings-.
ikampioenschappen.' Daar wordt gestreden in mcerdere.'poukis. De poule winnaar§
korfren claar dan weer terug om cle uiteindel-ijke kampioenen aar! te kunnen wijzen:'
AIs qe goed 6einformeerd zijn gaan de finalisten een wcekjc naar Zeist om te
bepalen wie de sterkste van Nederland is. Oefenen dus! ! !

rtkam Zei et .

1?. 15 uur

De inschrijving io
van 1'1. t/m -16 iuI,i
ouders om nu.het o
'ningmeester. Lens m-' total. beclra§ vdn

De Paasweek.

f . 1+o r -..- binnen.

gesloten. lJe Saan met ,1 spelers en 6 leiders naar Zeist.toe
. Nu.nàg even zicn dat aI het 61e1d binnenkomt. H.e vragcn de
pensJaande bedrag over te rnaken op.19iro 136?11 t..a.v. pen-..
et vermelding; Spórtkamp.. Einct apiit vervrachten wij het

Dat was een drukke woehsclag op,Lcns. ÀLferccrst eeri drnic bezocht toernooi voor
Lens E2 en EJ. Eindelijk 5efijkwaardige tcgenstandcrs. voor EJ. Je ziet dan toch' .'

dat bepaalde jongens beot aardig kunnen vóetballen. lrlat 1an6er oefenen en dan
zal hct otecds bcter gaan.
rsMidda6s een toernooi voor F'l I F2 en Fr. Wat een cnthousiasmer !ra.t een §peI-'
plezier.en wat. een to.oschouwers. BLeof tlit aLl-es. maar altijd zo. Lens. FJ behaalde
het beste resultaat. Eindelijk jon6ens teÍjenover zich dj.e nei- zo oud waren.
Na dit toernooi aten. all-e n-ttaisers pàtnt en na het eten richtin6 strand waar
dè laht6te energiè eiuÍt moesi. Dit lukte slechts gedeett-e1ijk. Na deze wandeling
bleven er 12 dpàleru op L.t. slapen, Dc reot ging naar huis om cle volgende ochtend
terug te keren. Het slapin vlottc best nadat eerst Real adrid-Psv was gekeken. 

.

S1-aapr.ranr1e1enwerdook6edaan.sornmi8ejongenswdÍeíechthunbedkwijt.
Om B:ro uuf na het wassàn cen ontbijI góvot6o door spelakt iviteiten op Lens.
De.pannekoeken waren er om 1'l .JO uur en om '12.00 uur ging iedereen moe maar:
volàaan naar'hui6. Eèí geslaagd evencment rvaarbij dank uit6a'at naar dc bege- l
l-eidere en de ouders die onB.erg Boed 6eholpen hebben. :

-11



Delft D 4- ï.,ens D, o-9
l,,rederonl een. wedstri jd met veel doelpunten. r . 

.
Lens DJ 6taat nu in zij.n.poure op dà ecrste pfaats net. 18 luntcn uit 9 wed- ..
strijden. Het doelsaldo.is ?? voór .n / tegen. zorn resultaat moet het hcr_ejeugdbestuur van r,cns, in het.byzonder de íechnisch c"3"Ji""i"i, toch deugd doon.
-(aL 

io het maar cen D3 cJ.ftal). . - -
Het positief denken, enthousiasme en toer.li jcling van de twee leiclere vormen debasis van dit uiteindelijk door de spelers bcreikte resultaat. iDaarbij opgeteld de bere ittwi l-1i ghe id. van d.e (vc.,inigc,) oucters onr ierlcre ruedstrijdweer het team aan te noediEen, Èan men concLud.eren dat dit scizoen niet meerstuk ka.n. zaterclag spcclt Lens DJ zíjn laatstc compctitiewcclstrijJ 

"""-aii-".i__zocn. De tegenstander (slachtoffer??) is DSO uit Zóetermecr. De íedstrijd zal-!.,orden- gcspeeld op veld 1. vcrvracht wortrt dat.het hcle lieu6dbeotuur met toeters.,
,en bellen ran6s de lijn zar stnan. D9 opstelling; is als-voigt: Rikkie Kroór- l,Íi -'chael v. zandvliik- IIichael Pronk- Raynoict v.Lini- patlice zà"*ui5à"- sander LÍo1-aziz'.zalagh- Jcrry v.d.zande- I,{arco iloto"r"r"- colikie zcLler- Rufat Geerman- .}.
Vil_aËh Gobind en Raoul Ja0Ga. 

Cor on Joop . 
___ 

::

D.S.OE6-LensE 3

Zaterdagochtend om /.4J uur stond.en er ! jongens te wachten om nóàr D.S.O;te..-
8aan. Maar 5 jon8ens is veel te weinig en clus beLden we nog J jongens van eenander el-ftal- op om te vragen of ze zin..haclclen om te,voctuaÍr.e.,-roi r,. o,8.30 uur.65ingen.we vre6,..tórwij1 we u:.6enrijr. 

"*-a.[Ë'"ri-;;;;;";';p"red. t4aar
de .-j eugdkommi ssi e , althans een klein àeel àtu.o, had aI naar D.s.o.6cbeld. dat we .

wat later kvramen. Daar aa.ngekomen, sael omkleden, en gelijh spe).en. Vanaf het
!egi1 |raa Lens d.e wedstrijà aI in handenr. en vrerd er heel-goeà gevoetbald.D.s.o..kreeg echt 6een enkele kans en dus had dc lens-kecpJr in"dc 1e helftniets te.doenr dit kvram ook _omdat -de verdecliging goed in àLkoo" zat. De 2e heIïtvras ueinig verschil met de 1e helft. r,ens woi dèzà vredstrijd dan ook 6emakkelijkmet 2-0. Iedereen heeft echt gocd gevoetbalà, FransrAbcloeS., Leslie en Andy bedànktvoon het inva].len. Klasse !

Martin;
JEUGDKOPY ÀLGEMEEN.

Het rtras ne het week je wel.
IIet r,rordt aI bijn
Leno-complex .van
Dat bctekende voo
ners en niet te v
mct zaterdag 9 ap
vele clubs rondom
Vlant ga maar na:

eris de schoolvakantics gonst het op het'
! En. dat. zijn dus vooral voe tbalakt ivite iten.
wcer drukke dagen. Maar ook voor J_eiderè, trai-
inekommissie. Vanaf vrijda5 1 april- tot en
op Lens wel vrat te doen. En we weten dat
inkend jaLoers op zijn.

a een traditie. Ti jd
de j eultrlakt iviteiten
r de j eu gdkommissie'
cr5eten voor de kant
ril- was er elke dag
ons 6e1e6en daar st

vrijdag 1

zaterda6 2
zondag 3
dinedag . J
woensda6' 6

apriJ-
aprí1
april
april-

en
en

B1
B1

april : toernooi voor E2 uo EJ en al1t F-klasjèrs, etàn- sl_apen van

toernooi voor 82 cn C2
Ínternatidnaal toernooi voor À,1
internationual- toernooi voor A1

I final-es schoolvoetbaftoernooi.

clonderda6 / apriI.. : spoltmor6cn voor alle F_jbs (niet pannckocken na afloop).,..trainin5s en wcdstrijddag voor' a1le À_klasscro.
"ir.j-{"e B apriJ. .:. 6. tegen 6 voetba}-.LËaen,,rcrftoclnoni. .-, 

--: : 
l

Al-Le activiteiten verli.epcn prima en werden door all-e spelers erg ger^raarde erd ...Het 6 te6en 6 ledenvrer ftàernio i ,"rà oot. è.o 6"oot.gucces. Hoewe1 or din6dag6.zich pas ca. 1O teams haclclen ingeschreven krvaÀen er .rrrijdags. maar l-iefËt 24- ze6'-tallen opdravcn. Binnen J klartier r.rcrcl er, een toernooi in elkaar 6eclraaid in_.vÍer poules, dus op 4 (tralve) veldjes rrat om 1'1 .00 uur kon be6innen en om krlrart .

over- vier zijn finale beleefcie tussen rrspartaÍ (een team van iaakkr.rartier C klae_eers) en trAjaxtr (een team 5cvormcl d.oor onzc D'1 sperers Hans, Barry en l,Íichel-
aangevuld met J vriendjes van buiten Lcns).

- 1)



Ajax 5 won na strafschoppen. Zoals beloofd zullen r,re voor beide teamo gaan pro-
beren een wedstrijdje te regelen tegen cen Àjax of Sparta 6 taI. lre kunnen na-
tuurlijk nÍet beloven dat dat 1ukt, maa.r uc doen ons beot.
Bij elliaar warerr cf die vrijdag.meór dan 150 jon€ens (en J meisjes!.),1 zotn
25 ï,càs- j eugdl-eden, ca 1ó0, van andere clubs, maar ook nog zotn 30 die gocn Iid
bLekon van een vo otbalveieniging. Die I krel;'en' aIIcma.al een fol-der en aanmclclings
fomulier mee.. De komende weken zuIlen we die potcnti6le leden zekcr no6 eens be-
naderen.
Video op Lens.

ïn november j.1. or6'aniseerd.en een aantal jeugclmoedero cen gerveldige bin6o die
heeL wat geld in het jeu5dlaatjc bracht. In overlcg met het bestuur besl-oot de
jeu6dkommissie voor ecn deel van dat 6efd een video-apparaat aan te schaffen.
!tre beechikken sinds vori6e week dan ook over ccn eigen videoapparaat. Hoewel de
video in de eerste plaatÀ voor de jeugcl bestemd. is, irunnen steed-c na ovàrleg met
de jeu6dkommissie ook andere Lens t.jroepen de video 6cbruiken. Geliiktiidi6 hebben
we een zcer 5oed TV-apparaat yan een gulle gever ítehad (waaxvoor vanzcffsprekend
onze dank), zodat on6etwijfeld volop van de video 5lebruik glemaakt zal- 6aan worden.
Wel-Licht zijn er leden dic on6 cen voorbespeelde VHS band trillen schenkent
(tekenfi3.ms, videoclips, voetbal- e.d.) dan kunnen we een tens-vidcotheek aanlep;-
gen. Obk mo6en jeugdleden bij bepaalcle 6gelc5lenheden hun ei6en lievc3.ingsband mee-
nemen om af te spelen. Geef maar een seintje aan je leider.
Tip : N ed erland-Al-banië (onder 18 iaar) op DHC.

l,

I,Ioensdag 20 april a.s. ruordt in Detft op het terrein van DIIC aan de Braos-erskade'. .

een J eugdint erland.vre ds tri. jd.6espeeld tusscn Nederland en Àl-banië' Het gaat p, 'ï:'
spclers onder de 'lB jaar. De wedstrijd telt mee a1s voorrondc voor het Europeee '.'
kampioenschap voor j eugdJ-andent earn6. Dc wedetrijd begint om 17.00 uur.
Toegangsprij zeyrr f .5r-- overdekte tribune, f.4r-- a1le overigcrange[t f.1r-- voor
jeu€d tót 14 jaar en 65-plussers. -ítls je met een hce] clftal- 6aat, mag 6ón bqge'
(teiaer) gratis naar binnen. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij het- bondsbur-eau. a.n .:
de Ijzerwórf 17 in Den Hgag (ter. àg.>i.&l .'
UIfSLAGEN JEUGD U]TSLAGEN DOOR DE I^IEEKS

l,cns A2 -Quick Stepo A2'2-4
Spoorwijk 81 -L,ens B 2 1O-2
Quick Steps C1-L,enE C1 2-2
Lens C2 -spoorwiik g'1 6-6

tJilhel-mus A1 .:
D\,io B+ :
Delft D4
DSO 87.^': :

Lens A1 '

!en6 -tsZ

Lens Df
JJen6 g,

Na zorn mooie paasweek verwacht je tóch niet gevrekt tc vrordcn met natte 6neeuw.
Toch uas het zo en veel- weclstrijden welden jammergenoe6 afgckeurd. Orndat het snel
clroog werd en de voorspeJ.linpSen goed werden er voor de maandag snel vrat vriend-
schappelijke wedstrijden 6erege1d. Hier 6aan we trouvrens toch mee door. lle pro-
beren zovoel mogelijk de kompe ti tieruedstri j den voor de A-B-C-jeu6d af,. te. werken.
of dit lukt is nog maar de vraag. De animo bij veel vcrenigingen-om !à'Yoel-

..',
IJens A1 : spcelde niet echt 6oed voetbal maar besliste cte vredstrijd in dè vierde

minuut van d.e eerste en d.e tweede helft. Zo werd een 2-O overr'rinning
behaald mecle doordat Jerry zrn goal op een uitstekende wijze veSdedigde.
voJ-gende vreek de topper tegen VUC. Doe je best.

Lens 82: stond weer eens met te weinig vervoer. Lees hiervoor de.kopy'achter,' hct
uredst ri j dpro Bramma. De wedstrijd bij DWO gin6; mede verloren door een erg
zwakke thuiÀfluiter. Dit praat echter niet 6oed dat sommige'speleis zich
in het veld en in het lcleedlokaal nict r*iotan te gedra6;en. Veel plezier
geven jullie <le foider ook niet.

Lene DJ: Àpant a.s. zaterrlag d.e kroon op ecn geslaagd seizocn. Deze weeik werd
Delft D4 wcer ruimschoots versJ.agen. Raoul en Vifash warcn hier niet bij.
Waren jul-Iic maar zö fanatiek al-s cle rest. Een bectje regen is tochniet
zo erg.Zaterdag de kampi oenswedstri j d pp veld 1.Maak er een feuke pot van.

Lcns EJ: kende ook enkele latc afbel-1er6. I,raar is clit nu voor nodig. Snel nog wat
. E en F-klaosers gebel-cl om het team komplcet weg te laten gaan. Dit

.Iukte en metle door 2 doelpunten van de F-spelerq Abdoul en Andy-werd er.
2_O gewonnen. 

-É_

o-2
7-'
a-o
0-2
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DE !E}JSTJ:VU!
, V'EEKBIAD VAN DE VOETBIi],VEREI.IIGING LENS (LENÏG EN SNEI)

61ste jaargang nummer 16r-2t aprí! l9BB.
OFF]CIEEL

aa""rgjZieiag
2J79 M. J. Verboom t

BOETÉ

zaal , I'Íaartenscli j klaan 659, 2541 vD Den llaag.

Ïlffitratiet<osten 1e boekin6.3 f . 25t-- i{.Dienrel
Strafzaken f.15 t-- E. Perrei jn.
Betaling v66r 5-5-1988 cloor overmaking op girorckenin;1 336?11 of bankrekenin6
129924229 Rabobank Den Haag, t.n.v. V.tr'. Lens te }lonstcr oncler vermeldin6 vanrrboeteï

I'let Bestuur.

LET OP LET OP IET OP LHI OP ]TT OP LET OP

E.

Vanavond (donderdag) wordt op Lens de
sen Len6 1 en de Postduiven gcspeeld.

afgolopen zonda6 gestaaktc ttedstrijd tus-
De r.rcclstrijd begint om 19.00 uur.

I,ET OP I,ET OP LET OP LET OI) LET OP I,ET OP

BAROPSTEITTNG

Zaterclagnorgen 2l-4-BB Herman en Leo
zatdrdagmiddag JoÉ t ilco Cor Peters
sluiten René v. d. Steen

zoncla6morgen 24-4-BB
zondagmiddag
sl-uiten

Tinus en Cor
taura, Aad, An en Gerard, Anja.

j , An cn Charl-e6

\,lanneer .je het. ziekenhuis bezoekt om evcn vret fotors te laten maken en je hoort r-

dan- ineens dat.je moet blijvcn en zo gauw mogetijk 6eopereerd wordtr i6 dat
niet direct de l-eulcste medecleling. Maar r,ranneer je dan in recordtijd door zoveel
LENSters met tientalf.en kaarten, brieven en bl,oeme.n velrast wordtr moet je. weI '

weer snel opknappen. Tegenover zovecl attenties legt e1k medische behandeling het
af. Ik had weL gedacht dat ik Ítietsrr zou horenr maar hier werd ie echt stil van.
Eigenlijk kornen cr dan tvee gedachten bii mii naar voren:
- Hoe belangrijk het voor een zieke is oEr een leuke kaart of brief te ontvangenl" ,.
jui6t op momenten dat het,!r even niet zo bcst 6aat:'1. en l

- l^lat een Geweldige club rvi j hebben om zo met efkaar te reagerenl
Een.club om mcer dan trots op te zijn. (Maar hopeliilt was U zich hiervan reeds
lang bewust . )

IÍoewof het I'vo1ledi5; herstJlt, zoals dat zo mooi heet, no6 rvel even duurt, hoop ik
toch.weer zo spocdig mogelijk iets voor ons LIINS te kunnen doen.

ou to"ot' 
rro,rrzitter.

WC 41 - IENS 41 .

Af8elopen zatercla6 Epeelde Lens A1 de zeer belangrijke wedstriid tegcn VUC. fnzet
de ecrste plaats in de promotie-kIas met recht op promotie naar re5ionaal. -.
Lens A1 had veel oupporters mee8enomeir, die in aannoedi6inS dc vuc-supporters.,
veme de baas r,raren. 41 legrl-e een knap spelf etie op de mat. vuc wist nict wat er
gebeurdc. Men liep achter àe bal en dc spelers van Lens aan. Dat er voox de ruot
feen goa]- viel wa6 d.e verclienste van cle sterke achterhoede van vUc. In de tweede
fiàif t"u""U"ke1i jk een sterker VUC maar onze achterhoecle was niet te pa§sercn.
De einduitolag oio, gaf rie verhoudin' gocd geer, zei het dat f,ens een verzor6der
inrlruk maaktel n^a, .le uitvalLen van VÍc A'l warcn levensgevaarlijk '
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Apart wi1 ik Ricardo Tettero
dit jaar kon hij eindeJ-ijk i
strijd en \ías na de wedstrij
Vlak voor dat A1 begon, hoor

noàmen. A'l s eerst-e . jaars .A sleler en .na veel- blessuree
n de. basis beginnen. I{i j speel-de een zeer goedc rued-
d uitgetel-d. Zo hoort het.
den wij dat Lens B'1 zich veilig had gespeeld in de

promotic-klasse r voornaar een excel.lente prestatie onder dc bezielende 1eidin63 van 
_

Speel de rest van de kompetitie lcuk uit en vre worclen nog cen goeCe midclcnmöter.
Vermeld moet ook no6 r,rorden clat dc pupillen de eerste Kampioen bij Lens levcrde.,
Lens BJ oncler 1eÍdin6 van J.Pronk en C.Zeemeycr iíérd kampioen en het bestuur
feliciteert jull-ie van harte. De jon6;ens kregen een bïoemctjc, 'verder limonade
en gehak. Nu no6 een l-euk toernooi en in het nieuwe scizoen l,rccr zorn goedc pres- .

tatie.
Het b c stuur.

I,ENS LENTE LOOP IENS T,ENTE IOOP LE}IS LE}ITE IOOP - LENS L NTE LOOP .

Vanaf het konend vreekend kunt U inschrijvon voor ilc L.Í.1. .

Ook al:§ U niet cle snelle gyrnpies rvilt ae.ntrekken, is inschrijvinSq tóch wel-kom eri
dingt U in icder geviil .neenaar een van iic fraair! prijzen van cLó loterij, die
plaatovindt na afloop van d.t: wedstrijtlen. Vooralsnog rckenen we er echÈór op, dat.
e! getoon gel-open uordt door hé61 Lens.
Zeker is, dat er de norlige echte toppers verochijnen aan d.o otart van
meter. De reis naar Zuid-tr'rankrijk (piet Burghouwt) is ronrl gegaan i
wereldje. Perfecte recl-ame voor lens natuurLijk. lJat de hoofdprijs di
is no6 niet zeker op dit moment, maar hopcn r,re binnenkort bèkend te k
Ook zoeken we no6 naar enkele 6pon6ors, die bereid zijr:- wat extrato t
dcnken b.v. aan een prijs voor het verbeteren van het'record op .de 1

de 1O kilo-
n het lopers- *.t jaar wordt
unnen makèn. '
e doLn. t{e '
O kiLome t er.'

Het noet Setoon cen Lekkere aantrekkelijke happening -worden. En daar hoort natuur-
lijk een prina prijzenpakket bij. Ur.r spontane reacties 6raapg.rnct epoed bij een. .'

van de organisatoren. Doe het voor LenE. U kunt overigens heeL vecl reclame maken
voor Lene ea de L.L.1,. Er. zij .nog affiches verkrijgbaar. Ga or rnee.'aan de rlbaklr .r.
op Uw,uelk. PLak Uv, auto er voI mee. (dat werkt fantastisch).. U zult.zicn. dat.er..
bij eIk stoplicht verschrikkelijk vceJ- interesse is voor Lens. Raambiljetteu zijn
in aLle formaten ve_rkrijgbaar bij Lens. ïnformatie aan de bar of bij een 'van de
organisatoren. r i, --. . .:

Het parcouis ligt er evenaLs vorig jaar weer perfect. bij.. Dat hebbcn we tc danken.
aan een aantal klasse-monsen die nu al-. veel tijd bestóclen aan het voorbereidcnde
werk.' Er kont echt veel foor kijken, om a1les in goecle banen te l-i jrlen. Vergist tU
zich niet. Zijn er nog ideeèn of ouggesties t.a..v.. da 1,.1,.L. dan houder we ons
bi j zonder aanbevol-en;
Zo, et dan nu'.een maseaLc run op dc startbévríjzen.
king van oudere orn decl-name van de kleintjes op rle
horen er echt bíj te zijn. En schroom niet om zel-f
nogen ouderen starten. Alleen Ce prijzen worden on
toch? Nou dat wordt echt treer een vol1e Lensbak, v
danken vle alle meneen, die zich EtrakE weer voor 1

De Je L.L.L. een evenenent om trots op te zijn !

de organieatie:

l/e vragen.ook extra medewel- .,

2 kilometer te stiniulereíl. Ze
te lopen. Ook op de 2 kil-ometer

der de kinderen verrleel-d. Logisch'
rijda5 cle dertiendc! Nu aI bc- "
Ooprocent inzcttcn.

Frans v. Dijk
Henk Hoppenbroulre16
Peter Fieret.

LE\S LDNTE ],OOP -.- IENS IENTE. IOOP LENS IBNTE IOOP LENS I,ENTE LOOP.

Ziet U hcL ook zo--!?
Èet was we1 even stikken afgelopen w'cck 

-voor. 
ons I,cns-ers. \'rat traiherei allemaaf

te vertellen hebben---- ?t IIet is 1o6isch, dat Marco van DeIcIen met .ijn dàrtig J

doelpuntén, op clit nomcnt, inde picture stàat bij het betaakle voetbal.
En wie zou het hem niet gunnen? Hij kan het, claar zijn we aIl-emaa] van overtuigd.
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et zijn instelling en zijn neus voor het maken van tloelpunten zal_ het hem,van-l,t

daa{i of morgen ook rnoeten Luklcen. Daar kan je donder op zeggen.
Toch yrillen $re }Íarco natuurlijk niet kwi jtraken. Voor geen 6oud------!De Í'bo dri j f sl-eideri? heeft hem met een pr ijskaartje in de etalage gezet. Gelukkig
een met dubbef:glas. Al-Ieen set rl(onin Klantrr zaI l,larco zaken moeten doen.
De direktie (Lens) is niet van pIan op korte termijn tot afprijzing ovèr te gaan.
l,ens doet niet aan uitverkoop! Ge lukkig laat Marco zich door niets en nienand. gek
maken en is vast van plan er voor Lens nog de nodige in te schoppen.Daar rekenen
lre gcwoon. op ----- !

Ilet wat rust aan het voctbal-front, komt hct voor I,{írco van Del-clen best voor.cLkaar.
Daar. ben ik .van overtui6d. Afr+achten maar 1Lus. . . ::

..lle.n ander verhaar in de Icrant schoo.t me echt in het verkeerce keergat.
leter Meefout, laat ars trainer van cle Zatcrcla6, rle indruh wekhen, dai 'er'door
HetBestuurni-ets.wordt6cdaanaandcjeugd,r].ienaartleseniorenovergaat.
Nou er wordt bij Lens meer dan bij r.relke vereninging ook 6ewerkt aan dó' jeugct.
Dat durl ik ars bestu*rslid rusti6 te zeíiaen. Je kan de Zitercag arlcen iief i

dwin6cnd.voorschrijven. Er kan echter ruel gevrerkt worclcn oon uó, no5 beter k1Í-
maat binnen het zat erdaSvoe,tbal bij -Í,ens; DÀar. zal aan gcsleuteld moàten vrorden, d.atis.du;ideilijk. Het bestuur is d.aar vorop mce bezi6. ;I1, maand.en Iang. peter za1 ti5zijn voLgcnde verkgever nog we1 ecns màt rveemoed teru8kijken naar Lens cn haarj eugdbe6ele iding ! Janmer dat er zo naar buÍten worst [etreaen. Dat hebbcn cle mensen,die daar.rekelijks uren-voor hun plezierl ?? mce bezig zijn, zeker niet v,erdiend...'
Dat" be6ef is er .kennelijk nooit...l I .i
Helaas zijn in de kranten all-een d.e trainers maar ann het woord. Het wordt erarlemaal .niet'.fraaicr door. Goed, even srikken dus en 8ewooÍr'i,/eer verdor.
Afgelopen-', zaterdag -speelde 41.i de belan8ri jke vrcdstri jd uit bi j wc. Den prima :

wedstrijd. spannend, goed voetbal- en bovenal sportíei. Gelroon een heerLijkè iiot..ook 'wae het hecrJ-ijlt om te zien, dat zorn grotà Lcns aanhau6 was mce6.reisd naarhet Kleine Loo. f,ens-ers .reven echt mee , in alre 6e1-edingenl met cr.e Íps en Dor.rns
van hun cLub en dat ,is een prettige constatering. Jammeir^ àat'ze zo bescheiden "zi jn-. Echte aanrnoe di51in6en (koren--fluit c onc erten-t oe t ers-bel1en ) blijven aan d,e,
l-auwè kant. ook ciat moet gioeien, l,le zijn de raatste jaren ook níet í6 verrvend.'
Misschien, dat A1 daar over enkeLe weken veranclering in weet te brengen. zoal_sDini EndLich zeirriLons is sfecht voor je gezondheidi.
spanning maakt ook de voetbalsport aantrckkcrijk., Arleen bíj l,ens is het.l,e1';r:'
eens teveel van het Aoede t 

.._Het bibtuur ueet"daar. van mee te praten. Zeker na zorn r+eekje.
voorlopig draait ce Zondag nog lekker rnee in het H.c.circult. llo€lnaal-s wiL ik de ' .,
Lens aanhang er op attent maken dat de vrectstrijden orn de H.C.Cup niet via d.e ï,ens-
Revue -kenbaal Bemqakt kunnen word.en. llirt u de wedstrijden bijwonen, kijk dan goed
naar de ]ótingen', die via Binnenhof en lIaagse courant, uèkend gemaakt worden.,
Je kan jc overÍgcns afvragen wanneer er vrccr ecns een thuiswertsirijd uit dc bekerrol-í. Goed schudden herenl
ïk heb overigens het gevoel! dat wc het tlit jaar een heel- eind gaan schoppen. try'er'
ecn . vrcemd. gevcel-..
De zaterdag staat..er heel penibel voor. Toch io er no6 cen kansje. Er zal allecn
Sewonnen moeten wordeh. Een steuntjc in de rug kunncn ze best 8ebruiken.
I(omen dus---!
Ook staan er no6a3. uat a}(tívitoiten op het progrpmma.
De nodige jeu8dtournooien(zie.jeugdkopy), 13 meí de L.L.r.r.zie erders in de Lene-
Revue. 15 Mei het spectaculaire f-,àns-và t àranent oernooi. En'onrler klein voor-
behoud 28 Mei sLotaÍonc1 selectie en 11 Juni d.e onverva3-ste , ,. voIop geprezen me cIè-
werkersavond. Toch maar evetr op de kalenCer zettenl
Nou, dat vras dan weer rrZiet U het ook zoi?!r.
Ziet U het hééI andersr -.,dhn graa6 Bauv, Uw commentaar. En H,H.trainers, a.u.b. een
paar daagjes rust graag--- tr; hebbón het al,druk genoeg.

.. t .. trbans vrDijk.
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Hoort. U-het ook zo. i . ! ?

Dhr.trlans van Dijk z.iet er dit keer_behoorlijk naast alo hij denkt wat ikdenkr of
wat ik.me realisöer.(zie ingezgnd.cn stukje verleclen r*eek). .

lrat ik probeer duidelijk te maken is, ilat zó,n term rlBarpcrsoneeLÍr niet op zijn
plaats io omdat je domweg 6een personeeil bent. - ' '. :- i.
A...tlord je er niet voor betaafd
B. Heb j c- geen b:aas bovon j c . '

Zotn tein is gedn kwestie van gewone of on6ewone mensen naar een Setoonte.
Neemt-niet we6 en dat hp.d Fbans wc1 goed, dat ook.ik wect wat een vrijwilliger, .r ,
aLlemaal doet voor een vereniging. Ook ik loop nu zo.tn 15 jaar op Lcns rond waar-
onder 10 jaar achter de bar. Ik heb odk zatcrC,agen cL zontl.agcn achterel-kaar gestaan.
Zwafuwentoernooien van acht tot acht, inkopen voor de kantine eni6t! cla6en-per week.
Ook ik heb de onvergetelijke tocht van het gehelertbart eamir naa-r Amster'à.l.m ou-
gemaakt, .tat een tijd r+as dat he?
ïk deed en doe het no6 met veel plezier aIl-een heb ik uat ga6 teru6 gehomen. ,

Natutrrlijk moet je bewondering hebben voor a1 dic vrijwilli5ers die bij een vèr-
eni5inghu;rwerkdoenhetzijnertevce].'cmoptenoemen.,
Zij zijn iedere dag van de week met Lens bezi6, zonder deze mensen is ecn vereni- -

ging niet mogelijk. Er zijn er no6 te weilig , d.us menoen wat lct je. ,
yoora
Veren
leert
er me

De re
rasse
en l-u
Fran
JÍJ
p.6.

6

I dames en heren die nog niet zolang bij Lens roncl .J-open, a1s je wat voor. d
iBin8 wil! gaan doen, be13in dan achter de bar euige uurtjeo pér Ínaand. Je

íedereen 6oer1 kennen, het ie gezeL1ig, je kri.jgt vee1" waardering en jb hoo
teen bij. rrKomt er bi j'r" ,;. .' '.'1 :.' J r

acties van mijn vorig otukje rvae bij een hoop barmed,everkers overigens vér-
nd positiefr due zie ih het niet alleon zct. Ík zou.zeg6en rlHou je.oren open
ister. t+at er l-eeft bij onze vri j willige rst?. i. r ;- i.. .'. .' : :
ik 'hoef 6een andere briL om doorhceu te ki jken, l,rant :die. heb ,ik' niet nodi.g.

ook niet he? I.Íaar wat dacht je van .een paazl grotere.oortjce?";.:J . ' .

voor de outsiders, trbanB en.ik zijn niet booe. op -eJ.lcaar hoor..l .,.

Piet Bosch.'-

rt i.

\,li

, -.1. t

BEMOjederniemee

- Redactione_Ie resu1.tatel.r'2 uii 2, 4 Íèor' en B telgen.

- Eindelijk een ander redactieel-ftaL dan Lens 4(zo) ctat de punten binndnhaaLt.

- Over tens 4 geeproke;. Het enige doelpunt vocr dit elftal werd geËcoord dobr -

Olaf .IluÍs .
U lreet uelr'de man die uÍt zijn winterslaap ontr.raakt afs 

-ae eàrs|e zonnesiraleu.
l,reer op het íoetbalveLcl vallcn. N

.,
Vcrledcn week maandag hadden wij de eer orLl de heer Juffermans'aan de redactie-
tafel . te ontvangen.

Naa6t het afgeven van ecn stuk kopy, liet Ce heer Juffermans zich ontvallen dat'
hij erg 6raa6 de'Ètukjes van Frans van Dijk (ziet U het ook zo) 'rnag iezcn.
De heer Juffernans ziet tij<iens hèt lezen van deze 6tukje6 de goede oude'tijd.:..
weer herl-even. i . ,:.
Over het stukje van verl-èdcn week makcn vrij ons echter toch wel- wat zorBen. .

ftrans ,van Dijk schrijft,claarin n.1. ctat een verslag van de l,Íont dtAi6ual beter
is dan een lege achterpa6ina
Lieve Lens-mensen, help ons. Stuur zo snel mogclijk wat zinnigs naar.Urr, ieclaktie
om te voorkomeí dat U$i me d e -Lenorevueleze rs met dit wielervdrsl-ag wórclbn op-
gezadcld.

- Jan GerritEen voor àanvan van rle wed.strijd. Lens 2-HDVS 2 irJon6ens, houdt er reke-
ning mee, de tege4stander speelt vandaag in het blauw ! rl

- Het ziot bIeek, 6ooit bij voortCuring flessen Spa Rood achterover en heeft een
dr^rangmatige neiging tot toil-etbezoek?

- U had het natuurlijk all-ang geraden..,...
otriid te6en VUC! 

_ 4 _

Een nerveuze Dini Endlich bij dc wed-

:
a



- Geh(1ord bij dezc vredstrijd;
-. Hè Dinir aL6 je zo. achter dat doel blojft ijsberen, zitten ze hier dadclijk

wef met een paar lekkere loopgraven:r.

- Vanavond. (donderda6 21 apriL) 19.00 uur l,cns 1- postduiven 1 (part tlro)
- Zou die uitspraak van }Ííchels (voetbal is oorrog) intussen a1 verjaard zijn??
- Voor verslagen over A1 13eJ_ieve ï.1 de Juko kopy te raadplegen.

§ssssssssssssssssssss,Ssssss§
lsenioren Zonclag. B
Bsssssssssssssssssssssssssss
Uitslaeen Zonda s 17 aprif 1988

Ï,ens 1 -Postduiven 1 na f min. Bestaakt vanv,rege een becnbreuk van qen
speler van Posttluiven.
't-z
2-1
6-1
l!-z :

1-1
)-,
1-2 ,'i

PreAramma donderda€, 21 april 1 988.
t 9.OO uirr Lens 1 i :1 '- Postduiven 1

Programma zondag 24 april IPBS

Lens 2
Docos J
Concordia 2
Lens 5
Hvv 4A
lens'f ; 

'
quLntuE,

-Hermes DVS 2
-Lens J
-Lene 4
-B1aur* Zwart 4
-Lens 6
-D.Z.S 2'
-leirs 8

10.

12.

uu?
uirr
uur
uur
uUr

1011
1o50
1087
1014

00
ob
3o
o0
oo

l,ens '1 -!' rD.l,J.o.. 'l '

Lens 2" ' -Papendrecht
Den. Hoorn ? -Lens 3
Lens 4. -Archipel 2 '
Vios J -Lens 5
l,ens 6 : -cr.uÍ11-em VAC
G.S.C. 2 -Lens B

V1 J. P.Irlillemsen
V1 J.H. v. OpEtal

' N.N.
v2 N.i'l;
(vriendschappelijk)'
VZ P.L.Bleeker

. E..I.Stampraad
1J.00 uur
12. O0 uur
Opstellingen

f erre j.ndn ;

Den lIoorn .
Vios i'.
G.S.C.

:,

IV Kouwenhoven te1.
G.Duijvésteir: te1.
E Tiommelen teI.

\,loudser.reg ".Dcn Hoorn t eI.
MeLestokelaan t eI.
Brasmusweg t. o. Zuaardvegersgaarde

1988

- Hoek van Holland 1

( vr. )
elftal

(vr. )
(vr. )

6

912474
01891-1?941
86?914

70r5
3069

o1?42-44?1

Lens 5 a16 bekend afschrijven bij
xens 6 aÍs bekend afsèhrijven bij
Lens 8 al-s bekend disihriSven tij:

015-616?16
6?0994

Programrna zondag 1 mei

r 4;00

14. oo
13.OO
11 .00
1r. oo
11.o0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

L,ens 1 :'

L,ens 2
Hoek van HoLland
Lens 4
L,ens 5
Lens 6
Lens B

2

)
)
)
)
)

l

r,J.c.
trs 1

gels

c4

D.
Le
OS

En
os
OS

TOPSCOoRDERS SETZ0EN 198?-1988

JO doeLpuntcn
27 doelputrten
22 doelpunten
21 doelpunten
19 doel punten
18 doelpunten

M. v. Delden
F.Disseldorp
K. Spoelstra
H. Bert ens .
H.Ko oyenga
À.Kuijpers

(1ens 1

(l-ecrs 5
(lens 5
(lens I
(tcns 5
(Iens ö

E



TOEXI{OOÏPROGRAI'íI\ tA 19BB (wuzrcruc)

Door d.e vele aanvragon d.ie one berei
de toernooiagenda en in de opetellingen.
Deze zijn nu a1s volgt:
Lens Ve t eranentoerno o i ÍrJan Hopli z_o_4dqgJ5 qqr.,
- Opste 11in6 ongeui jzigd t', o.v.lëimiíEírU vorig kr3nt je.
Juventas / Valkeni ers to ernooi zonda8 15 mei

- opstelling ongewijzigd t.o.v. verneldin6 vorig krantje.
Nivo toernooí op 23 mei a.s. (conb.3/4)
- opstelling rvordt door de trainer bekencl gemaakt.

Lenstoornooi op 2l uei a.s (lens 6 en B)
- opstelJ-ingen als bekenC..

Vet e ranent oernooi GSV 29 mei (Lens 5)

ï"o rr""it er een v,ijiigin6 p1ààts6ev.onden in

- opstellingeu als bekend"

Ve t eranentoernooi Postal-ia 29 mei a. s (comb. )
OpsteLling: P.v.d.Valk- L.Verkijk- E.Huizin6a- Ií.Rcuver- P.Perreyn-.Marcel de .

Groot- A.Reesink- P.l{eijnen- H. Verbarendse-J. trlit t ing-F. leters- A.Bil-
derbeck- S. Rozema- t. v. rI. Velde-G. v. cI. Ve1de.

Voorc al-Ie hierboven genoemde mensen geldt indien U íiet beeóhikbqar' bent op èèn
of meerdere* dagen gaarne afbellen voor 1 mei a.6. bij luc V.qrkijk 1eL.454972.-,... -

tJe dstri i dversLa Lens 7- DZS 2.
Sornber weer, kaal veIil, 6een- scheidsrechter en al-leen' om+a,t de gezaghebbende.
Lenscourant het uitdrukkelijk 'ïeimeId. had, 6ing het ilereirdeef vàn- Í,ens / naar ...
de lIen6elolaan toe om de laaÍete'wedstrijd van het Beizoen routinènatig af te ..handelen.'Bij veld 2 stond.en àe'mensen van Lokatel aI klaaf bm oonmige spel-ere--.
aan een intervieu te ondcrweriei. Professioneel worrlèn ook de intervleue-af6e-".,..
hancleld. Tenslotte hoor! d.at gedoc ook-bij het spektakel dat men voetbàI genoeàd'
heeft.
Na een d.ond.erspeech van schliOe/coach/aanvoerder/speler Henk betrad p!1 rrgslaiirlrr
het veId. Reeds bij het zien van de bal- volgde de rtontladinBi! weer. | , - .-."
Ondanks de waarschuwende woorden van oze keeper Theo aan het adres varr De Zwarte
Schapentr ochaapjes toc nou, het doeJ.gebie<l is rocds afge6raasdrr kroeg onze vercle-
diging het zrvaar te verduren. Ondanks de kopstedie Henkrde techniek.van Leo, de
katachtige reacties van Theo en de te late aanwijzingen van TÍm l<waríen we a1 iap
meto-1achter.Hetverderevel1oopvandeeerstehe1ftzu11env,eUbesparen.
De medewerkers van l-okatel filmden ondanks a11es, ruetig door. tlel-l-icht waren de
opnamen toch nog te gebruikèn voor eén te vervaàrd.igen comedy-oerie. Na eèn roke.l
ri6e rust, waarin 6éprobeerd werd de teg;enstander te belregen het rustiger aan te
doen,werd wederom dé woeotijn (veld 2) betreden.
Na de wedstrijd hoorden we dat een en ander in een comedy-achtige clip uitgezonden
zaL worden.
Tot sfot wercl op natte wijze afscheid 6cnomen-van Theo (ale onerijitare )' en fienf r(tt zonnet j e ) ' '- 'Àanvoerder f,ens ?. . " . '-". 

: 
', i

ZAALVOEIBAL I . .' 'r:.. ' .'

Uitslagen afgelopen week
Roda6 1

Lens 5
Lens 4

-I
-l(
-C

ens 1 2-2
öhler Ass.z J-2
el-eritas 2 n. o. g.

Programma 21.44988 tln 29-4-1 988

Dond.erclas 21-4-1988
'19.00 uur V. V r P.
19.40 uur s.V.S.

- Lens 6
- Lens J

Duinfaan'
Duinlaan'.

" klassenr.
, kl-asoenr.

6

6
70/2

986
963



Vri da 22-+-1 BB,
21 . 40 uur SV P. Í: T". 2
22.20 uur Leno )

Maanda 2 -4-1988
19. O0 uur Arentsbur8 2
1 9.4o uur Lens 4'

Lens 4 -de BLinkerd
1',.D.S. 2 -de Blinkerci
Scheidsrechter Lens 4

- Lens 6 0verbosch
- Esdo 2 Ovdrbosch
Scheidsrechter Lens 6

klasssnr !64
klasscnr 974

kJ-assenr. pB6
klassenr 964

Vrijdan 29-4-'1 9BB

21 .15 :u:,tr Esperanto 2 . --Lens 2 OranjepleÍn, klassenr. §!4.
Zoal-s ,,re vorige vleok, aL had,.ien kunnen J-e zen, is lcns 2 Karrpioen g"ror,.lorrí"
Vrijdag 29-4-1,9BB speelt rens 2 tc'51en ae no nu,nmË-Íïn*E:ffrg-ti j 6t r66pere.trto2u
fk zou 6raa6 zovcel mo6elijk toceihouwers ruillen uitnodigen deze weclstriJa tt5 t"
komen vronen. Het is n.1. de beCoclinlq oiu Lens"2 da.n officieel- te felicitàren Àet
hun. kampioensbhap. Het. is due voor de jonffiË-ool< heel Ieuk, als er publiek van
L.,ens aanwezig iè: : ," .,
van:. deze praats,jon[ens; 

^]vast 
r hart e3-i jk gefeliciteerd cn beclankt voor ecn.ge-'

weldig seizoen!. Voor de tijdren d.e zaal: zie hierbovcn.'

Donderda 21-4-1 B8

19.4-0 uur S.V.S ?O/2 -Lens J Duinlaan
Stand Lene 2 (bi j gerrrerkt t/m 4-4-1988)
1 Len6 2 (Kampioen )

tens J heeft de J-aat st ge speelde veclstrijd lqet 3-2 Eerrgnnen., I.Íet nog 1 wéd.strijd te
spe3-en is Lens J rceds gepromove e rd. Het hq.iigt . ervan -af wat nava- in zijn. laatsie -, -uredetrijd doet of zc kanpioen worden of niet.
Dus óok Lens '3 kàd id zijn laatste wcdstrijd a1Le steun'gebruiken die rhet kríjgen
kan. ïk wi1 dus ook bij deze wedstrijd alle,Lensfed,en rJringend. verzo<jken, ddze-;éd?strijd bij te komen vronen. .

1845
19-30
18-25

,18-20 ...
19-20

133-19
?-;:48
8r-5?

ë)\
tv
4F

speranto 2
redenburch J
.C,The Bomber J
aakkr,rart i ei 2 '

Stand lens l-,..(bi j geurerkt r/Ín 4-4.-1988)

?1+B
112-52
103-99
77-75

Ik vcrwacht,bij beide wedstrijdcn ecn

LANGS Dll SPORTEN VAN'DE Z;M'LA'DDER.

Uitsla dinsda ;12 a rL.L 1 BB om cle H.C. Qup
Ado zo - Lens B-1

Uitslagcn zatcrdas t6 april r !88

t Rava 6''', . 19-31 .

2 Iiens 3 19-30
I d§l€lz É-23'
4. ttötrter Ass.2 ,íB-2o'

Programma zaterda s 2j april- r 988

tivoll-e zaalrl
Rene Keus.

. v.Blaricum

.l,obert

Lens
Lens
Lens
Lens

o-6
o:1
o-B
oJ1

2
1
4

AI D.ë II

Ornas.2.
],oosduÍnen
P.D.l(ij 4

5

14.r0 uur
12. Oo uur

Lene
],ens 2

J
c

?

(1)
(1)

ooo/oo2
oo9/ot6

- svcl{
- Dui-noord 4



12,30 ,rlur Lens 7
14.J0 uur Lens 4
Verzaneltijden:
Len6 1 1r. OO uur
Leno 2 11.00 uur
De opstelling voor LenE

- I s-Gravenzaude 6
- Sev 11

N.Ni
N.N.

(1)
, (1)

ot?/tzt:
o2r/15,

- Lens 3
Lens 4

1- en,2 uordt door de': a.

1'1 .]O uur
1r. JO uur
trainer belie nd gemaakt.

Schaduwuedstri j den:

14.J0 uur Nat.llederl. -ï.,ens verzamelen 1].OO uur
12.00 uur Nat,Nederl. -Lens 2 verzamelen 1O.4j uur .l" ..
Terrein Nat.IIederL. sportpark Kijkduin, ini+ong l"Íachiel vri.j enhoeklaan.
Ars de competitie of schaduw r.red.strijd niet dcor6aan is er om 12.00 uur een
trainingsproBrarnna. i

Afmelden
te3-t 2542
Iafórmati
zaterdagm
Opstell-in

voor wedstÍ
79. of bi5
e over afkè
or6en vanaf
g Lens ,? A

fout i: :
.t
].edere,

J.Kou-
R. San-

'i- i 
, t-

:f i:

i;!d of training vri;cla6;qvond voor_ 19.0O uur bij p.t;Íeè
J.Ham tel. 6?968?.
urJ.n6en van dc afilcling r s-Gravenha6e van de K.N.V,B;
9.00 uur:r Automatische beantr.roordèr te]-,Z95?O1.

.Enzer.T.Spar M.Spa, B.v.d.llerg, p.Àx, p.v.cl.Heijdeni
t, t.SintÍe, H.GabeS-, F.I(1aa66on, - E i Merghart , M.Osman,wenhbvén, J. Roossloo

ders, F. Mulder.
Afbel-len vr
Denk om de

uur bij A.Spa teI:- ZglZlZ
d 12. JO uur

i j dagav
eeÈi.i zi

ond voor
6de aanv

19.00
angsti.i )

Opet eIIi ng Lene 4: H.Kouw
PeI, D. v.Irssen, B. Ypinga,
Jt$belIen vri jdagavond voo

Pro famma zaterda Oa

enhoven, M. Fris, . C.Lipnanr
.I. v. d. Stee , R.Pilon.

r 19.00 uur bi'j R.PiLon teL

il 1983

N.N.

D§ de Ruiterr G. Kui-I . ManteJ,,

z 935888.
wL z! de aanvan ti d t4.JO uur.

Lens 1-2-J vrij
12.30 utr Nootdorp 5 -Lens
Lens-  (za) - v.v.Octrooi 1 Z-7
Lene 4 (za) -PDK 4 o-1
Truee wedstrijden in één week en dan n
blijkt, gezien de uitelagen, tcch wel
Lens 4 (za) heeft beide wedstrijden t
team te spelen. Dit leid.Je tot vele i
Hopel-ijk kan er d.n.v, meer sanenspeJ_
als Lens 4 (za) om t4.JO uur thuis mo

42o?t/.1

og weI (op veler verioek) op het hoofdveld
teveel- van het goede te zijn geweeet. ''

erecht'verloren, daar men had vorzuimd a1s ,

ndividuele akties. Helaas, het zij ào. -' .
a. s. zatercla6 no65 een punt j'e geh:a1cl worden.

Lens 4 (za) ie uitgenocligtl om op 7 mei a.s. deel- te nemen aar het JaE Hoek Toernobite Katwijk.
Verzamelen
De deelneme
sE BoYS, EC
Elke wedetrijd duurt 15 minuten. Dit toernooi begint on g.3o uur en duurt tót
15.JO uur. " "- ...
Í,ens 4 (za) za1 vr-,or dit toernooi versterkt door .een aantal. speLer6 van Leits j (.za)
wolden.
Opetellíng Lens 4 (za) voor het Jan Hock Toeraooil

l1H.Kourvenhoven, D.de Xur ter, B.YpÍnga, D.v.E6Ben, C.Lipman, .L. M4nteL i ..M. Frj.s i
R. PÍJ.on, tl. Stuifber6en, J. v. t'!..Stee, J.Kouwenhoven! E.Merghart en Lí.Spa.
BI]LANGTIJK !T BEIANGRIJK !T B]ILANGNTJK I i BELANGRIJK ! !

fmeiomB.7OuurbijLens..ve,rtret<naarKatwijkomB.45uur.
nde klubs aan dit toernooi zijn: JAC, euïcK Boïsi RcL, KRv, xr,.rlIsBURGf
IïSSE, KAIITIJK en' I,DNS.

Dick Boeman uordt verzocht z. o. m. kontakt
ke epersuitrust ing.

op te nemen met Robert Pilon

ö

tet: olO- )JJBBB i.v.m.

' :.;..,

Denk om de



Van het . jeugdfront.
AJ.gemeen kontaktpersoon :PauL v.d.Steen, Chö!:instraat 1O1, A5j1 SV Den Haag.

t,el. 970154 (b.s.g. 9?16?4 Peter Perreyn)
tdedstri j dproBramma rl-B-C- unl-oIcn.

ïri.idaE 22-4-1 988 veld scheidsrechter sam.komst lens

Kontaktpersoon: Paul v.d.Steen t.e:..t 9?0154 (b.S.g. 9?16?4 peter perreyn)

Àfbellen voor de r,redstrijden bij Paul- v.d.Steen voor vrijdagavond ,,|9.00 uur.
uiterstc nood nog op zaterdagmorgen op Lens bij iemand van cle jeugdkomnissie
661114, Voor avondwedÈ tri j den tei.t 9?0154,

In
teI:

(vr) f9.OO uur Len6 A1. -Noordwijk A-reg.

aqteld.ag 2t.4.1988

l,ens 4.,2 r -
Rijswijk 31-
Schev. 82
Lens C1

Lens C2 -

Quick A1
Lons 81
lenÀ 82
Duno C1
RKsvl{,,c4

V1

v2
Sp.park Irene
iloutrustweg

v1
v1

C. Kuip-280
C. v. d. Togt-4fB

?2
ll. Goedhardt-1JO

'18.15 uur

11.45 rur'' 11:15.uur
y. ru uur
9; +) uur

'i 1 O;0O uur

18; Jo ,uur
'l '/. +) uur
1B. ro uur

J51
110
444
,öt
q2r)

14.30
'12.30
10.3O
10.f0
10.10

uur
uur
uuI
uur
uur

llaq4dqe 25-4-1988'
19.00 uur Lens A 2
t 8.45 uur Monster CJ

t9.oó uur ï,ens ö2 s

- Voorburg A1 V1

-.Len6 C1 .6p,park Polanen
- Rava C]. Y2. . .

G . v. Loenen

F. Tiemissen

tloeiisdas 2?-4-1988 ( zaal- voetbal )
19.00 uur Lens C1 7 t-a!-

Donderdag 28-4-1988
(vr) f9.00 uur l,lil-helmus C'l

,i

Bijzondeiheden:

Snoekie in Zuid Haghe M.el Aoorouti
opstel).ing: via Fre.l Grens

-L.,ens C1 tIe stvlietweg

15.00 uur
12.OO.uír
1l+. oo uur
tolio uur
'14.00 uur
10. JO uur

Gona A 1

llippolder' B ;l
\Jippolder .B 2
Vitesse Del-f t C 1

Gona C 1

Vitesse Delft C 2

I(unstgras
Delft
Defft
Delft
Kunstgrírs
Del ft ,.

samenkomst haL

'lörJU uuI

18"oo uur

u9r .
uur
uur
uur
uur
uur

- opstellingen.als.belignd tenzij d.e'' trainers andcrs vermeldcn.
- Zie.kopy ochaduwpio6ramma, toernooien in mei en algemene jeugdkopy

SCI{ÀDUI./PROGRAI4MA A-B:C-JUNÏORDN

Mocht a.s.zaterCag het gehqle kompe t it ieprogramma afgekeurd zijn dan proo-eren r,ro,
onderstaand programma af te werken. Bel bij trnri jfelachtig weer even naar lens toe
.te:..t .661314 en wi j verteS.len j<! waar je ría-t gaat doen.

LenE A 1 is vrij. samenkomst Lens

Len6
Lens
!ens
Lcns
LENS
Lens

14. o0
1o.45
12.45
9.'15

13.OO
9.15

B1
B2
c1
c, 1
tt)

Gezoiht trainers voor de woeIsdatsmidclaB
Dit seÍzoen begonnen vle met drie trainers op de woensdagmiddag. Hel-aas na de
wínterstop móesten ze één voor, 6én afhaken j--v-m- wcrk cn/of school. Ltru zitten
we op dÍt moment zonder trainer voor de Epc1ers van Lend F1 ,F2'FJ en 83, Gezocht
wo]'dt nu naar personen, het mogen best A-juniorcn zijn, die op woensdagmiddag
dcze trainingen 6aan verzorgen trlm eind meÍ. De traÍning start om 14.Jo uur en
is oní '15.45 uur afgelopen. De training bcstaat vee1al ruit: basist echnieken, af-'
werken op de 6oa1 en natuurlijk veel- kleine partijtjes.

9



IIeb je intereese ?? Schroom niet en beL direct
Echt het is eoht nodig dat ze kunnen; trainen. .,

naar Paul v.d.Steen leLz .970154,

Overzicht jeugdtoernooien A-B en C-kl-asse

A1 14 nei
2J nei
zö mer-
29 mei

23

me1
neL
me1

B1 Ri jer+i jk'
RVC
DITJ,.
Voorburg
Exceleior I,Íaassluis

, DHL
Dxcelsior Maassluie
Laakkwartier

ve-Lo
nvc
L,ens
HI'{SH

Scheveningen

B 2

c1

c2

mei
mel
mei
mei

?
B

12
nlt

/ mei
1.2 mei.
14 mei
21 nei
22 meí
28 nei

DHC

ijynamo b7
RVC
Voorburg

HI'ISH
laakkuarti.er
DH],
Lcns
Lene
Vredenburch

Archipel
Voorbur6
Lyra
Scheveningen
Vredenburch "

me1
mei

2A

me1
mei
me1

?
12
14
21

,7
12
1+
21
è,

me1
mer.

/ mei-
14 mei
21 nei
2J nei
28 mei ^',!,1

T,et op:

vuc {41 ) -ínr,rs (ar). o-o (toeschouwers + 250).

Afgelopen zaterda6 mocht ik getuige zijn van een zeer goede wedstrÍjd tussen '.,:
twe<! jeugdteamo welke beide veeL tal-entvolIe spelers bezitten.
Leno had in de eerste hel-ft het betere spel geËopipeLd. aan èen geaonde agreèsie.';-n'
De tweede hel-ft r,ras gelijkwaardig met de beste kans (ba1 op de lat) voor de spite
van [UC. AIs hoofdtrainer van Lens maak ik a1le spelers mrn complimenten, 

. oihier
Jacco besef dat je met zorn aktie jei '.proeg in een minderhe id-si tuatie zei en niet
al-Ieen de wedetrijd daardoor zou kunnen verliezen maar'met de belan6en dle er-
thans gelden zelfs de competitie vocrr al je ploeggenoten kan verpeeten.
Ue houden het er naar op dat je hiervan weer zult l-eren maai besef dat: deze dín6en
niet op een voetbalveld thuis horen. IrÀ1s je tennist gooi je je racket ook niet
naar het hoofd van je tegenstanderr.
Faysal speltechnisch zou ik je adviseren hou je aFtÍe simpeler a1-s je je tegenstan-
der gepaeeeerd ben, kap de bal dan niet nog eens een keer waardoor je hem weer
moet passeren. Geef dus sneller je e indpaes/vo orzet dan 1i6t het rendement voor-.;..'
jou en vbor je eIftaI veel hoger._ En laat de trkamika.ze akties achterwege, je . ,

cloet daar n.1. je wel de6el-ijk aanwezige kwaliteitdn geen goed mee. -Jerry keeptei
voorel- organieatorisch ecn prima weclstrijd. (hou je lcoppie erbij en geen handJe ' ,

klap). Gil-bcrt en taiëb speelden 6ó disc ipJ-ine e rd. t.o.v. hun taak als vleugelver.i
dedigersmaar'';TàiËb doe geen 6ekke rlingen maar besel dat aIleen het resultàat van 

rzorn wedetrijd teIt. Edward en Brian in ó6n woorrl rrklao6eitl Beiden kwàmen steed§ .

als winnaar uit het duel en ook opbouvrend waren ze 'èrg goed.
Ricardo, Robert en Danny julIie hebben al-Ie drÍe verschrikkelijk hard gewerktl
Ricardo een aantal prima schoten op de g;oa1 en je pass-werk was ook piina ver-
zorgd, boveDdien krvqet je je goed van je verdédi6ende taak. Robert je 6ebruikte
aLs centrum niddenvefder goed de hoekea van hèt veldrals er'door de vleugelspit-..
Een r{at- effectiever.gegpeeld wao (zie opmerkin6 bij Faysal ) had. er waarschijnlijk .

meer uitgekonen. Danny ook jij ecoo.rde .een ruime voldoende. .:
Fayoal, I'larc o_ en Michel- ju11ie kunnen gok terug kijken op een goed resultaat wat "

mede. bereikt is door jullie enórme vlerkLust (IÍÍchet. r,rat onr*ennig aI€ tínkerspitsr '
doch je positieve insteJ-1ing ie rndde bepal-end gevreest). ', 

:

Van een he1eboel toernooien hebben wij nog"geen progranoaboekSée ont-,'
vangenr dus hel-emaal- zeker is bóvenstaand schena nog niet. AIs je el-fta1
op een deg geea toernooi heeft is de kcns groot dat je toch moet invallen
bij een team met te weinig spe1er6. Wcet je nu aI dat je er op een be-
p.qaI.d.e dag niet bent, bel- dan PauI v.rl.Stèèn, tel: 9?0454 . -. . . ..- ; . : ".. .

- 10';



,àl-s jull-ie. dezeLfdc instelling de komend.e 14 dagen op de trainingen .tonen én
wedstiijd.tegen Tonegido ( ik reken erop dat de meeste hebben gelecrd van de u
wedstrijd) dan ben ik ervan overtuigd. aàt ;uttie een terechte Ëarnpioun worden.
En dat ik als hoofdtrainer in de toekomst heel rvat spelers van dit e1ftal kan
gebruiken voor de eerste .tvee el_ftallen.- : , 1 , 

_-'-- ---r-i'---"'.

Piet v, d.Valk

DI,JO-tensBl

Daar was ik dan in Zoetermeerr 12 kn fietsen, maa.r wearón niet? IIet r,re.

weer, wat wi1 je dan nog meer? Ja, een pot 6oed voetbal- en rlat heb ik
Pracht elf ta}, zoiets heb ik zo I n 12 jaar 61e1etlen ooh i3ehad, en uc r,rcrcl
karnpioen! Nu, ciit is ook zorn 51roep. Conpfectr gocd elkaa.r aanvull-end
is het ! ! ïeder heeft zi jn zr.,akke kantcnr maar rl.at los jc -met eJ.kaar op
Gel-ukki6 Becn 6tCr met de .rest er orn heen. Nu ',rat ilc zoà1 zag.
Onze jon6cns na.men kort'na de aftrap verrasscnd de leiding. Hct doelpunt mocht

,Benny. R op zijn naam schrijven. l{aar DIJO maakte on$-cveer 2O nrin. later dc 6elijk-
malcer rnet een prachtige kopbal van hun spits, ciie onze keepcr ilamon Hageraats het
nakijken'6af; l4et het veretrijl<en van de speeltijcl zou b).ijken dat het ecn ge-
Lukstreffer zou zijn, wgnt daarna za-g je ze nog nauweLijks. De balten g;ingen
meters naast! I,laar Lens r*errl weI een bcetje ingekapseld. Iren soort Cocon-vqetbal
wat door DI'JO aan Ï.ens werd op6e'! egrl, a1-les speelde zich zo om of rond rle riiclden-
6tip af. Een 6oede tactiek alo inen voorstaat, maar d;1t ua6 nu niet zo, en dat
deed DtlO natuurlijk de das om, dat kon niet uitblijven. 10 llinuten voor,het einde.
.wist ons B team zich uit dat spinsel te ontworstelen en kreeg LehE de.ka:bo,hard
toe te slaan met enkele' Iange bal3-en over de defensie van dc 6astheren heen, waar-
door Patriók V., in de 'ontstane 

chaoo brillant kon scoren. Toen zakte dè verde-
diging al-s een llumluddÍng in elkaar, r,raardoor LenE wederom een kan6 kreeg die
graoieus wercl verziiLveld door oïize Àdjai T. Oolc vermeLclens r+aard ís het sjouwen
en-zvroegen va.n Maurice S. andere had. .' het. er nog niet zo.rooskleurig voor Lens
uitgeziàn, maar uit cle halflinle mdet het v4iidaan--komen en tlat.kwam hàt ook.

F. ELumans.

I.'EDSTRIJDPROGRA}'II,IA D.E.T'-JUNf OREN

in de
it-

s prachtig
oolt ge2ien..
en no8 . eens
want dat

1n

Kontaktpersoon: Paul- v.d.Steen lett 9?0154 (b.A.g. 9?16?4 Peter Perreyn) ,

AfbeLlen voor de wedstrijden bij PauI v.d.Steen voor vrijdagavond 19.OO uUr.
uiterste nood nog op zatcrdagmorgen op Lens bij iemand. van dc jeu6dkomàissie
tel': 661114. Vooi aïond.rure dstri j den telt 9?0154 _'_

vra da 22-4:1
(vr) f9.qo uur Lens D4

zaterd.as 2t-4-1988
-WCDJ . 'ueld 2

I

D1
D2
ph. D 2
D4zie

6am. koÍtrst LenE
18. JO uur

i

8. lt5 uur
B.4J uur
9.JO uur

519
826
vI.

865
8?4
901
918
942
959

zondag 2+-4-1988. Vier tegen vier
12.15 uur Lens D1 r Dzr Dlt D4

voetbal op Len6

- RVC Dl Ví
- Dso D4 v7

--LensDJ Zuiderpark
op vrijdagavond 22-4-BB

- Leno E '1 Brasserskade /Delfl
- Lens E 2 Brasser6kade/Délff
- r s-Gravenzande E4 YZ
-soAF1 \2
- Postduiven F'-l Yz
- Lens F J Dàal- en'Bèrgselaan

E1 , E2, Ett F1 , TZ enI)

9.15
9.15

10,10.

uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uu?
uur

11.15
11;10
12. OO

10.00
11;O0
9.00

ï,ens
l,ens
Triom
L.,ens
DHCEl
Concordia E 1

Lens E ]
Lens F 1

Len6 F 2
HBSE6

10. 15 uur..
1O.15.uur- "
11:JO uur

9: JO uui
1O.JO uur
,§.t5'rrr,

11

12.0O'uur



Woèf,EdaA 2?-4-1988
18.00 uur r/itesse DeLft E 4

. Ops-te1ling: .'. :,
U.Fidan, rtr. Oz
F.Kampfraat,

Bi.i zonderheden :

- opstelÍngen als bekend
- Gaarne oud.crs met vervoer voor f,ens E.í en E 2. .

Overzicht jeugdtoernooien D.E-F.

D1

9elik, D.Beijersber6en r.Hónegorr"rr, p.Canpos ponce,
I'.Senr, {.Akkabi, R.v.d.Geest, A. Souaró

I L.,urru u,/r "àomt.
Eam.koEst l,ens

17. O0 uur

!

5 aei
'12 nei
2O meÍ
21 mei
28 mei

RVC'
Laakl(vrartier
Lend
lens . -
CDl.J

Le as
Í,yra
Voorburg

Len6 ,.

s0A
Lyra
CDlrl

1., ens
v Los
Scheveningen

Lens
tl/i1he1mus
DHL

E1

meI
mel
mei

. zo me].

E, '5'mei
f mei

12 mei
16 mai

5
7

12
14

at

5

1?
14
^Oé()

mei
nrc Í
[le I

RVC (elftal- )
'Lens I
DIIL : .. ., : .Í

, Scheveningen ( e1ftal- )
I\r1l- Speed
Juve'rtaE/Valkcniere
comb. met D4 r r' " 

i'

Vitesse Delft .. ,,

Lens
Verburch
Voorburg
Lyra

D1

D4

F1

12 mei
21 mei
28 mei

12 neí
14 mei
21 meí
zo ne!-

mex
neL

Len6.
Verburch,

mei DHL
mei : Lyra
mei Vitesse Delft . . -.

.'7
-12".21

'28

mei
mei
mei
nei

Lyra ,. ,. 
'

!enB
juveritas/Val-kLniere ( comb met. E1 )
Voorburg

mei
mei
mer

mei
meL
mea

7
12
14

E

7
12

F2

Mocht het lJeer a.s. zaterdag t
jeugdkompetitie voetbaf af6eke
doen. ïet is dan wel dc bedoel
weer eyen naar Lens toe tel: 6
d.oen. l,Íakkelijker kan het echt
1J.0O uur Gona D 1

11.50 uur Lens D 2 trainen

; -- -'- -' i -'.'," ..: , ', ,. I
och nog onverwachtÈ zo slecht zijn dat het gehele
urd wordt dan proberen wij toch wat met julïFTË'
in6 dat ju11ie komcn. Bcl daarom bij twljfelaghtig
61314 en wij vertellen je wat je op-dezà-aag gaat-
niet. r .: i eam.komsi.Lens .

tl 5 mei f,en6 . :''"
/ mei Devj o

2B mei HonselersdÍ j.k.

enr dus we rveden ook nog'nièd
-)

Been toernooi hebbén moeten '

teams waar te weinig'spelere

. kunetgras. .

strand of Zaal-'

Let op: no6 niet aIle toernooiboekjes zijn ontvang
of alle toernooien doorgaan.
De eLftal.J.en of zeventallen die of cen rlag
èr op rekenen dat zij ingecleeJ-d r,ràrclen bij
zi jn.
t/eet je nu al- dat je op een tlag niet hunt, bcJ_ dan even paul- v,d.Steen,:

SCHADUI.IPROG zu.I.IMA D.E-F- JEUGD

te]: 970154.

- tsrs D '1 12. OO uur :*
11 .0C uur

D2

E2



12.00 uur HBS D f
12.00 uur HBS D 4
11.r0 uur Lens E1 .

1O.OC uui Lens F1 I

D 1 Daal en Bergsolaa4. .

D.4 Daal- en Bergselaan -

n strand bf zaal
trainen strand of zaal

sam.kom6t Len6

1í..00. uur
11.OO.uur
11 .00 uur
9. JO uur

Lens
Lens

raineLE2
E1 nE3

en
F2i

Eelaas heeft Je*y IIoerni6 de keeperstraÍning op cle d.ondcrda6micda6 wegens te drukke
werkzaamheclen moeten stoppen. De keepers ,o"ien daarom o, 6;uuioon r^ràer Àct hun ei11engroepen mee Saan trainen. IIet volScnde seizoen proberen wij ucer een echte kcepdrs-training voor jul1ie te regelen. ,, .,, i ..

Keeperetraiilin g.

'Sportkamp Zeist

LenÈ D 'l zaalvoetbalkampioen van Den Haag.

Nog even her.inneren *í1 au deelnemers eraan, ei5cnIi3'l< he oucJ.ers, dit ae: f.140,--
van a1le deel-nemers eÍnd april binnen moet zijn, op 6;iro jj6?i1 l.n.v. pènning_'
legqter Lenq te I'lonster met vcrmel<Iing zeist. Natuuriill< mag u ook op Ziteraaf,s,.,kontantbeta1enbijiemandvandejeu5rlkommioeie.-,:.- . ',:
DeeB-Cup

Len6 D 1 is ingeochi'even ,voor'd.e Decn-cup. torige ,u"k wtorr"à,og werd. concoraia'. .met' o-3 verslagen." ïn de'tussenronde vias l,ens D 1 vrij. ooor hót strnkke .àpuer- .

schema is het onmo8elijlc on de wedstrijCen via d.e l-enÀrevue te vcrmeLden.  e ;on6enshoren het via Ton. BelanBstc llend en kunnen de informatie vinclen op het. prlttoia :
bij de entree van ons clubgebouw. Jon8ens van D.1 ctoe je uitersti'- besC'Ën' zovör .

,Fo69]li-k te. komen.. Echte makkies zitten er nièt bij. H;t pJaat imners steeas maai,
bm,- èèn weoitri5d. slechts d.e uinnaar 6aat verder. -ttet zoi reuk zi.jn "ru 

j"rii;;
voor r,en6 senioren 1 die van plair is orn cle finale van de'H.c.crrp ie gaàntharen op28,mei, de. finale van de Deen-Cup zoud.en.spelen. Doe jè.bo6t. .: . -. , i., -

Afgelopen maanda
Iur+entoernooi 19

S.O.A E 1- L,ene F 1

gavond was in sporthal de Schilp de finaleavoncl van het Zwa- ,88. Lens had met 2 teame die einclroncle bereikt. - . ,. i

9T.gu" goode kano te maken; waren niet , zoals in de voorrondesi on6cveei.2 g;e-
lijkwaardige tear6 Semaakt, maar 1 sterk eIftaI cn een iets minàer Àterk.'ueíaàs-,
vexLoor het op papier 2e tean 1 wedEtrijd en eindi6rie op een 2e plaats in hunpgule een aardig resultaat. . : ,. ,'
IIet andere team werd 1e in huu poul"e en speelcle de halve finale tegen Laakkwartier 2
en vron met l-0, zodat de finaleplaats behaald vras.
De finale te6en Honselersdijk wercl na een ,l-O achterstand. (een geintje van Róger)uiteindelijk door 2 treffers van Ba*y ultein<Ielijk met 2-1 gurór,r"rr.
De beker Uas verdiend en de prijs clie aan dit kampioenschap verbonden zat,ruerdl:in dank door de jongens aan8ierromen, dit was: r) op z6 mei igBB a.6. om í9rgo uur.
eel'r tri endsbhappelijke weclsirijd tógen <Ie tcampioeir van Amstérrlam in sporthal ZuÍd
naast het olympisch 'stadion. 2).op 4 juni lpBB zijn eveneens in Amsteiclam d.e
Netlerl-ands'e zaal karapioenschappónl nei compÍimeni voor lobert pronf - 

ii"""rià"- .,,
kceper) Ted Heins, Roger Riemen, Bnrry olelhoorn, IÏan Verhey cn Edwin den Heijer.vogr deze qgweldiee prestatie' 

;.n -scravendijk , -

rn eeÉ gelijkopgaaíde wecstrijd kon so;\ tot een J-J stanil no6 bijhóuden. I,taar
w_ij bleven cloorglan zodat vrc in de el-o.tfase nag 2 keer.u"ooràorr, En zo zíe 5e ilàarals je je be6t blijft doen moet het wel- resuÍtàat opleveren.' ïedereen deed voor
laui zíj.. best en onzc .doel-mannen? Robert (rà rrerrt) en socniel-. levcrden een

. léiders C en'A.

_11 _



I,rest]-andiaE+-LensF
lle verloren met )-O van tJeÈtlandia,'terwijl
gevoetbald.l lle gingen d.e rust in met rn 1-O
De tweede helft werd er met minder aandacht
groter vrerd. VoLgende keer r'rinnen we weer ee
niet.

JEUGDKOPY ALGEIGEN.
' Gewonnen bàkers.

er in de eerste helft zo goed werà,)
achterstand, dus niet slecht.
gevoetbald, waardoor de uitslag

n keer. §ucces. E, ug,"q_".ut,..d9 
"tlainin8

Wim B1om. , .:

De laastoernooien zijn
taLl-en hebben daarbij w

het toernooiger,reld weer
Ee-n toernooi-overzicht
Lensrevue vermeld. Ook
vóor zich dat voora-l- bi
in ontvangst mag vrorèen
de leiders hÍerop toe t
Daarna moet de beker we
prijzenkast op Lenol Du
voor het e].ftal-. .Gaarne

VeLdeà in reparatie

Jong Lens ,

UÏTSTAGBN JEUGD

vuc 
^1Hoekèe boys À1

.DI,'O 81
l,ens Ba
Honseler'edi jk C1
l,ens D1
Leno D 2

aI weer enkeJ-e weken ge
eer één of meerdere bek
l-o§.

per el-fta] staat achter
daarbij worden weer clej de jon6ste jeu6d de
genonen. Dus niot alti

e zien. De speler mag d
er afge6even worden ppr
s niet de bekers thuis
julIie medewerking.

J-eden gespeeld. De rneeste . Lens-elf-
er6 [ïewonnen. Vanaf JO apriJ-'Aarst

het we detri j d programma van'deze
noditi'e bekers gewonnen. I{et spreekt
beker steeclo door een andere speler
jd door dc aanvoerder. l/e vragen
e beker dan één week thuis showen..
ï.,eno. tr'li j zetten hen clan in de .

beuiaren. Èet is immers een prijs .'

loals,6ebruikeJ-ijk wordt aan .het eind van.het seizoèn, vaak echter_vee1, t
ieder veld: weer ingezaaiil. Afie3.open maandag. 1B april Ís de trainin8sstio
der handen genomen:. De trainers moesten we verplichten om op ve1d,2 en J.'trainen. a.s.Maandag,25 april wordt veld J helaas srechte ingezaaid. De t
loge-n dan no6 alleen op veld 2 trainen. IJe vragen een ied.er om de ingezaa
bieden niet te betreden

frainingen.

e vróbg.
ok on;'
te 6aari'
rainer6
ide 6e-.

ondanks het in reparatie Baan van de " trainingestrook en veld 31 .§eío]-gd op'l6'J ^..

door,verd.2 en op 24-5 door veld. 1 willeir vre no5 zo ).ang mo8elijk aoorgaan m'e t dó
trainin6en. Het accent van dc trainingen zà1 zoveel moge)-ijk verl-ég6 wàidei nàar'
o.a. tènnisvoetbal, afwerken op de goal en partij-vormen en zeker bij de D en E-

Via de lensrevue en/of de trainers horen jullie vrel vannoer rte iiet de'tiainingen
stoppen. In de meeste geval-Ien zal dat r,reL eind mei zijn. ': ' - ", ''.

Eveinal-s 'voorgiaaàde jaren uillen we ook nu vreer iir begin juni een Lensrenie "uit-'.
6éven waarin we terugblikken op het af6elopen 6cizo;n .rÀr, onz" jeugdafdeling.., .

\de vragen de leiders dan ook nu uocr on Íets over hun eIftaI te Àchrijvén. 'oiti iis vast de eerste aankondigin6. Naturirlijk mogen ook jeugdspelers, oudórs enlof .
senioren iete Échrijven wat met jeu8dvoetbal te nàken hecft. DÍt lijkt ons heeI..
l-euk. I{ij zuLLen dan ook weer de eind.standen en de noclige in-formatió voor aJ-weer
het nieur,re seizoen verrnelde4. Nedio meÍ komen we hierop terug.

LenB
Delfi
IH .: g
Le n6
so^ E1
Post duiven F'l
Westlandia F4

- DSO D7.
- Lens E1

-Lens E2
-Lyra EB

- tens F1
-Lens F2
-l,ens F J

5-1
1-?
5-4
o-6
3-5
5-4
5-o

D1
aE
2

Lens A1
Lens 42
iens 81
Tamuvoha 81
Leus Cf i
DSO D1
velo D2

o-o
4-z
2-3
1-6..
o-7'
l-a
3-1

1.

: 14 -

t



Einderijk weer een6 een volledig programma af kunnen werkenr. i,l.ou ja, voIIedig.
Door organisa-tórieche foutjes van cle tegenstanders kr,ramen Lens c2 àrr'Luoo »4 te-laas niet in aktie. Een onderl-inge paiti3 werrl 6espee1d. !Jí j konclen'er e.cht:niets
aan doèn. Volgendc wcck beter ,rril_er, ," Àoo, ,o[6"r,. ,- -, -- '-:---
r,ene A 'l r was in.d.e ecrste helft duiderijk de beterc pl-oe6 zonder echt gevaarlijk

', te trrorden. In de twcede heLft vras VUC iets gevaar3.ijker rnet o.a. een baI
op de ]at. samenvattend een verdiend geIi.ikspcl. Nu nraar hopen'alat vucin de twee inhaaLwedstri j clen nog één pgntje J-aat ligg;en. Dan zel_f winnen
van Tonegido en A 1 is Kampioen.Het kan natuurli5tr àótr nog op een l:eslis-,
singoweCstrijd uitdraaien. Ue wachten maar af.

LenB A 2 vertrolc -precies met el-f spelers. ïn de rust stoncl A2 met 2-1 voor. Hel-aao
moest Edwin toen lreg. Ilact dit maar vast op Lens 6ezegd dan had er nog
èèn speler meer meegegaan. IIa rust rnoest i"rr" nruí 1O spelers toestaan dat
Iloekse Boys aI-snog won. Niet zo slim gedaan Bd,uin.

,ens B í kende een goede wàek. op r.roensda.pl ó6""p""i rÀÀà"iià"ra ui5-ïios. oit
hadden er eiSenlijk tvtee moeten zijn. lJat wertlen eï een krrnsen'gemist
maar wat was het velclspeJ- 6oed. ZatcrclflEs ncar Dlío de numner twee op d.e' ranglijet. Daar werd weer lmap gespeeld cn in cle laa.tste lO.minuten

. rrerd een 2-1 achterstand ontgezet in een J-2 overwinning.
Lens E 1 i6 nu veilÍg nraar 6aat proberen de laatste twee wedstrijden
ook te winnen.

I,ens B 2

Len_s D 1 moest zi
.iets fel-

- in plaat

Iens E1

Lens E2

LenE F 1

kwam duidel-ijk te kort tegen toekomstig kampioen Tamuvona. Dit
oclrande. \rlat wel jammer is ie de onverschiltige houdin6; van veé
De verscheidenheid aatr tenues is tekenent voor het e1ftal: het
echt team. Volgende weclstrijd aflemaal in het originele Lens-te
6peel- je niet mee.

-:rL§ Eeen ': ';

I spel-ers.'
io geen
nue anders

L,ens C I :!ond,!ij ru6t met 1-O voor. Na rust ging het pae, echt draaien en C 1liep uit naar een /-O overwinning. Veet voeibal_ cle komende l,reken Í.oor
ju11i1e. Dat is toch l-euk.

jn meerdere erkennen in DSo. Deze ploeg was eigenlijk gevíoön
ler in de duels. Jammer r,ras het dat Robert pronk moest keelen
s van de gebleseeerde Patríck Bosch. De kracht en inzet van

- Robert werd nu op het middenvel-d best gemi6t.
Leno D 2 stbnd door een lale afschrijving met 10 spelers. Geen noorl want velo

Len6 DZ

r.rerd eigenlijk de he1-o wedstrijd oncler "druk gehoud.en. Leus D2 $ron ver-
diend met 1-1 :et heeft no6 6oed.e kansen op het kampioenschalr.
speelde de kampioenswetlstrijd,. snel kwamen ze net 1-o achter. Dven r.rerd
het stil- langs de Lijn. Daarna stelde D J orde op zaken en won met
5-1 . Kampioen! ! I Bl-oenen, taarten en limonade kt/amen er. bij het. feest
aan tc pas. Gefcliciteerd Ii!
speefde een klaose pot. Via snel- aanval-lend spel werd Delfia èigènlfjk
weggcspeold. Sohe vras Lens iets te enthousiast en ver6at te verdedi6en.
Hierdoor scoorde Del-fia ook nog clrie keer. Goed gespecLd hoor. , ..

speelde tegen de reuzenploeg van DHC. Dezc grote jongens stonden bÍj rust,,
met 4-1 voor. Maar Lens kwam de tweede hctit go"à tàrug. iÍi11empie scoor-
de drie keer.

Lens EJ verloor helaas weer. Lyra bl-eek ,eer te sterk. r,rat opviel was dat EJ best
we1 wqt kansen-kreeg maar d.eze niet wist te benutten. Daarnaast. bleven-l"té' lóèr: dp.iàrs 'indà-C-Èà*6Ëraf- fóékijÈèn troe- Lyra'àe doelpunten maakte.
\./at feller spelen en uat rfleeï komen trainen hoor.

Lens tr 2

Lens F J

ging r.reg zonder Vincent en Soeriel. De laatste kruam later nog, d.e eerste
hebben we helemeal niet 6ezien??? Geen probleen verder want 11 versloeg
SOÀ gewoon met, 5-3. Zie verder het verolag van d.e. Leiders.
kwam,,..fysiek íets te kort te6cn de postduiicn vooral ,omdaï Ray aöhterin
gemibt lrerd. Zaterdag met Ray erbij winncn juIIie hóus wel van cie post-
duiven-thuis. Sander en Jaclcy jul1ie hcbbcn jc bcst gcdaan.Doorgaan zo.
verl-oor de wedstrijd in de tr.reede helft pas, echt. Daarvoon ging het rede-
1.ijk gel-ijk op. a.s.Zaterdag rekenen we op een overwinning bij H.B.S ook
aI ,spelen jullie nogal vroeg. Zie verder verslag van juIlie leider. .. ..

15-
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Donderdag S mei a.s, +

1 , .,.,'.,r

&EM§ PÏ1 T@REGTDO fitr',-
'!

:t

i
i

ffi{rrfllcír.oo un

EEN GEZ,EI,I.IGE A\'OND

'.' ---: i
lWordt dit de lang veiwachte Kolmptàensw

. *.-: i ,.. ,, i ., I
edstrijd ??.

, : ), 1 I
,i :] 1Ti j d,.e.n.s d,e wed,strijd, veivachtert wdj a,l onze j,e,gdtedea. ,n"t .ponào.i"n, ,

. . ..1 --i-' 
.')

. I . .- .-toeter,s en betíen ont AI s,a'rt d.z o,erwi,,^.i n g te helgten. : ,. r.-i

. . . , 
, , :, .i.. . ... ..1

r-ry,-Gilbert, Braan, Edwarg,_I"l-u.fr, Faysal.-Rob_elt,- {u"go, Ricardo. Rob, 
^r.i"o] 

Ounnr. 
,f

Michel en naruurrilk ook Leo. woi:teÍ ènpài.icr;Ë-.ài,:ii;ï;JËiËIïï"rnr .. r . r ,.
?

Je
en

Als ons Ai kampioen wordt, dan houden wij direct na aÍroop tot in de kleiné uurrjes .
I

. .voor alle LenS-leden en LenS-suppoirerc
voor alle tegensranders van Al uir Oe e:örómór-iertasse

.voor a[e schetdsrechlers die A1 hebben geÍloten.

t

i
i
I

L

j

'l r
I
t

,

I



DE IENS RE\IUE
I..IEEKBLAD VÀN DE VOETBAL\TERENIGI}IG LENS (LENÏG EN SNEL)
61ste 5aar6ang nummer ,?, 2B april r9BB.

OFFICIEEL

Bo ete
Re6Jistrat iekost en 1e boeking f. 25r-- t

Re gistra! iekost en 2e boeking f. 25t-- :

Betaling voor 12-5-1988 door overnaking o

ning numme.rl 29924229 bij cte Rabo-bank,-De
vermeJ-ding van rrBocte'r. I - '.-

Il . v. d. Lans
i{.1(ooyenBar M.Leyendeklter.

p giro.z'ekening, 336?11 of op bankreke- .'
n HaaB.t.n.v.V.V.Lcns tc }lon6tcrr onder
.. : f i:_, .

!..)it,',lY/

KONTRÏBUTIE KONTRIBUT]E I(ONTRItsUTIE KO}'ITRÍBUTIE KONTRIBUTIE

Verandeiih of-be 1 idma.atschnp.

clàaàtsc
of naa

,t ',.1

hgLp.. rlqn onze :
r een an dere

Indièri er Ieden zrJ n die aan' he'i:. ci ndè'van dit seizoèn hun Ii
-i.elnuagen, omd.at ze6 toppón rne t v<.retbaf len

vereniging wiflen 6aan, dan moeten zíi de volgende re5c1s in acht nemen:
1. opzeqqen kan uitsluitand schri fteli k 6esclieden bij het sckretariaatl Star-

verenigiíg wilIen be

kenborgh 15 | 26t31 NR l,lonster en wel
2. Leden die naar een anderc verenig;ín oeten bovendien bij hun

voor i1 trea a,6.
s*ï-irren 8aan, m

nieuwe vèrenipjing een overochri j vings formul i e r gaan halen en dat ook voor J1 mei a.sr
door de al6.sehretaris (Aad schijf) laten t.ekenen. ondertekenin8 zal a11een ger
schieden ,als' U. aan:. Uw financiiil-e verplichtingèii'hebt.vbldààh..zorf.dus dàt dit
eerst 6ere6e1d is. U kunt Uw formulier laten onderteltenen in ono clubgebouw op
maandagavond tussen 2O.JO uur cn 21 .JO uur.
op dinËdas ,1 nei ( dl'-=IlÏEin-gsdaïffiiióFrle ovcrschri j vinge n ) kan dit ook nos
tirssen eo".oó- uur,.en.31.oQ.uÈIl do..rro:niet, m-eeri ."., t-i* I"' '--'"':'r :' '- ' I--:'
fndien U niet vblgens bovenÈtaande regels opzegt, bliift U in ons ledenbestand

;:.1";"ï":"ï1.'j;';uaB:., 8§B:"u'?"'u : "ot. 31" ï:I""18 11' 
u, I"ii rÍbutieplichti6; bent -

I(ONTRIBUTTIi KONTTIBUTIE

:'}
Ook komt het voor dat leden hun trsoort lidmaatschaprt wilIen wijzigen b.v.:
- niet spclend wordt spelend en omgekeerd
- seniorón-z.ater!1a6 woiltt senioren]zondag en- on6ekèerd. ' ' ;- '.' : ' 't, ;'": 'i :'

- veldvoetbar wofai (ook) zaarvoetbal .en'lomgekè;íd ;'-.1: .'-' '"' i r " ' 
i- ' .i' ; i

ïn deze 6eva1len gel-dt: J1 mei bericht aan Éet A16. sekretariaat (schriftelijk
of telefoniech) telr 01?49-42?11 b.g.6. O/O- 29?978,
Overigens willen wij de teden die stoppen met voetbal in overwegin6 Beven niet op
te zeg6en maar hun lidmaatschap om te faten..zetten in dat van lrniet spefendtr of
donateur te r+orden, verdere inlichtingen hieiover bij het algcmeen sekretariaat.

t.
. ..:,,r , 

Het Bestuur.

KONTRIBUTIE KONTRIBUTIE I(ONTRIBUTÏE

Iens-Ve t e ranent oerrioo i : , , .L,

Zondag 15 mei het groots op6ezette rr in memoriam Jp,n Hoprr ve t eranentoernoo i .
Deelnemende verenigingen o.a. Feyenoord, V.C.S. Heïmes D.V.S en Qud-Lens.
Het is heel 6oecl mogclijl< (we rckenen er een beetje op! ), dat Feyenoord enkele
vedetten van weleer in het stríjdperk. bren6t. Spelers a.fs Coen l'touIijn, Beer
Kreyermaat enz, geven no6're6e1niati6 àctà" dà precence voor clit team. Ook 0ud-Len6
verschijnt met de nodige kanjcre van toen. Vrijwel zeker zal- ook ex-internatio-
nal- Peter Kemper r,Icer van de partij zijn.
Het belooft in ieder geval een uÍterst aantrekkelijk toernooi te worden, lvaar Ure

best trots op mo6en zijn. Lens is er iri ieder gèïaI -1-I1es rian 6e1c6en on het ook
d.e wat oudere gast cn., b i j zoridèr: riàar de zin te.maken. Èen'riant l(odd buffet zal het
toernooi luisterrijk besluiteà. Echt' zorri Lenèda61, r:lie U absoluut niet ma€i mi66en.

Tot dan" " ' I{et Bestuur.
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Het doek Ís g;evaJ.Ien voor zaterdag 1.
volgend seizoen zal- er een klasse lager gestreden moeten worden. lI1 jaren liepdit elftal- op de tene.n.en degrarlatíe kon ei.genlijk niet uitbrijven. cr zijn gà-
uroon een paar versterkingcn nodig om het verLoren terrein teru[ te winnon. Dàtis duidelijk. Aan de inzet heeft het absol-uut niet geJ.egen. Ze zíjn echt strijdendten onder Eegaan. Het is niet anders. Belan8rijk is, aat de sfeer goed br-ijft.
Voetbal-.doe je tenslotte nog altijd voor je plezier.Zo is het toch?
Ook ]roor de Zateidag konen er betere tijdàn, lloet lukken! .

A '1 kan het seizoen voor I,ens no€i hééI veel glans geven.
VUC verl-oor kansloos met ll-1 bij SchcveninE"n, raardoor de papieren voor Lens
om te promoveren naar de felbegeerde regionale klasse ,un. goèd zijn lleworden.Een gcJ.ijkopel thuis te6en Tonc6liclo (5 mei a.s. alIernaal koàenr ) is nu voId.oend.e.
Jongener nu arLó6n voetbaLlen en het k.rwei afmakenr Lens zaL claar d.e noaite a -

vruchten van plukÈen. Je rloet d.aar ook aLLe leiders, trainers exz.enz., ciió tte
afp;eropen jaren voor jg11ie in touw zij geweest een ÍIl:ote hoeveelheid plezier .nee. Zoiets noem jeltr cer van je vrerkÍi.
Gee-n zenuwcn, gewoon knolcken voor clat ene puntje!! I
Hcer Lcns staat achter jullie. Let naar op, hoc druk het rvordt Zatcrclag f mei!over ciruk gesproken. Eet is echt rennen van d.c ecn naar de ancrere wedsfrijd.
l,ens draait maar door ---- !
Dan no8 {e voorbere iciingen van d.e L.L.L. Even later het veteranentoernooi. Begpre;kingen met de Gemeente en anclere instanties. Af en toe snakken we weI eens naab
een laar A. T. V. da6en.
Maar ach,] ook hier gaat het toch om wat eer voor dat werk. l\1s je dan ziet, dat ier enkele Lens-ers terugkeren naar hun vertrouurdc honk clan weet je toch dat LènÈ'
op een prima manier de zaken. voor elkaar heeft,
Robert v.'d.Zwan, Eric AmnerJ-aan, Ron de Jong zi.jn bijvoorbeeld toch jonp;ens, dj,ebij Lens thuishoren. En zo zijn er nog ee., paor.---- ze zíj.- van harle wel-komt 1

Bij Lens rorrlt gewerkt aan d..e toekomsÍ en die ziet er wat Ài5 betreft zóér roos-kLeurig uit. 
aIt hoop dat U daa" net zo over d.cnkt.

. ; r .. . tr'rans van Di jk.

Zíet tl het ó6k zo-----!???

BARO?STELLING

Zat erdagmorgen :

zaterdagmiddag:
§fuiten l

Zondagnor6en
zondagmiddag
Sluiten

Ilerman en_ !i ek
Jos, Nans, Mgrl-r-.en en An ja.
Tinus
Tinus en Cor
Marian, 

^ad, 
Ilcinz, rin en Geraril

Jose en ;lndre

Len6: rn lach en In traan.
bij Lens. dicht bij el-kaar. Zaterdag 'l
telijke gelijkspel tegen SVGII" (1-i)
k1as6c II\rB. I{et za1, onder leiding ,

moeten probcren om volgcnd söizoen

A 1 deecl (zonder overi6ens zelf te spelèn) prirna zaken. Het inhaalcluel- scheve-
ningen- vuc cindigde verrassend in ccn 4-1'overwinhing vo or . s chevenin3en zod.at .

Lens in de laatste wedstrijd (vo]g;ende Éeek Dondcrdag J mei'thuis te6Jn ronesid.o) .aan een Selijkspel Senoe6 heeft om een felbe6ecrde plaats ín cie re6ionaLe klasse ''
te veroveren. Het zou een mooie kroon op het harcle en enthousiastc werk van de"
hele grocp zi jn.
Zonda[,1 houdi het miniem'è kansje.-dat het nog heeft nog steeds 1evend. In-een''
aardi5e drukbezochte treclstrijd versl-oeg het DljO met J-1 (doelpunten l,Íarco v.Delden-
Oscar v.d.Laar en Richard v.d.Iloek)

Vreugde en verdriet lagen zaterdagnri dcta6
heeft het niet §ered! OndaÉks het .vercliens
degradeerde het 1à"zaterdagteam na.àr cl'e 1e
van'de.'nieÉwe tràiner Hannie van Spronsen,
het veïLoren-terreià te gaan herwinnèn.^ .

I
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Afgel-open donderdag speelde lens overigens het resterende
tegen de Postduiven (oinduitelag 1-1).
Aanstaande zcndag het thuÍ6due1 tegen Iloek van'HoLl_and.

deel-. van de' lredstrijd : '

UNTCORN UNICORN U}IICORN UNICORI{ UNICORN

luuk verkijk en l,router Erantzcn namen reslectieverijk de ruedstrijden tegen ., ;

Postduiven en Dl{o voor hun rekeniíg, waarvoor' uiteraard onze de.nk. ook voor de '
uNrcoRN zijn er nog drie wcdstrijden te Baan. Uè plaatsen gcen tusscnetand neer.
De uitreiking va! de UNICORN voetba.l-ler van het.jaar trofec vindt pJ-aats op de

UNICORN UNÏCORN UNÏCORN UNICORN UNICORN

BEMOe j e dernieme e

- Ver6 vart de pe:'s...... de kampioenswc dstri j d van A 1
dag'J mei om 19.00'uur! !

- kan een móài feestje worclen! ! '. '

-. De.dag.daarna (6 nei) is het weer klaverjassen voor <Ie liefhebbers ( àanvang
20.l0 . uur)

- Precies qen h,eek later
Lens lJenteloop.

- l{e vervrachten van Hr.v.Dijk S}. no6 .de , weersv-èrwachtinge* voor dcze vrijdag. - '

- N6g cen wedstrijd om ih -Uw a6ende .te Zetten... ,. ' ,. -. 
:

- Op woensd.a6 18 mei speeJ-t zaterOa6. 4,een vri endsc happeJ.i jke wedstrijd tegen, ' Ï
rr- dc sportpersrr. . ;- ,:.

- Niets bijzonders zult U zesgen, maar a1s gastspelers 2i;n o.a. opllesteld:
Piet v.d.Vai.k, Jerry Hocrnig, Marco v.Delden en, last but not 1east, ilenk IIop-
penbrout+ers, dit all-es onder de trbczicl_ender Leicling van Robert pil-on. .,

- Men probeert DinÍ trndlich nog te strikken a1s coach bij deze r,redstrijd. ":-: --':.

wordt geepeeld "op donder-

(vrijdag 1J mei).hèt, Èpektakel- van het seizoen: de

- NoB even terugkonend op de L.l.L. Het (zwarte) circuit vàn weddenschappen komt
nu pas gocd op gang. . :. :

- lranneer A-junior Martin Brooshooft aJ- zijn treddcnEchappcn zou verliezen (hij
l-oopt zel-f de tO km), is hij tot mcdio 1994 bezíg om ztn schuldcisers af te
betalen. :

LENS-LENTE-LOOP.

Donderdq6 j.1. direkt'na dc wedstrijd tegcn Postduivcn had H.II. zijn handen vo1
met het inschrijven van d.e eèrste enthousi as't elingon. En zo hoort het ook. .

Jennifer. v.d.VaLk bchoort daaibij al- direkt tot een van cte 6rote kanshelsters op;.
eremetaal-. Zij hoort inmiddel-s in haar cate6orie tot de beote tien atletes van,
Nederland. Hoe bedoeL je met: rrtoppers aan de. starttt? r .

En er komen nog meer vgn dat soort kanjers. .

De L..L.t. staat hoog aa.nicschreven in het balboekje van het 3-opersvoIk.. Het prij-
zenpàktret is kennelijk bijzoncter aantrokkclijk en clat 6e1dt zeier ook voor het
Lens-sfeertje war, er omher:n hangt.
Toppors van-Olyrnpus t70 (NaaldwÏjh) Ven LTC en Sparta, om er maar ."o pr.r, te noe-
men, komea zeker aan de start, Vader, zoon en dochter Ficret zijn op altre afstan-
den kandidatei viror een van dq hopfdprijzen.
Ciok'de nodigc Len6-ers'moeten in staLt iorden geacht zich tc neetelen.in loppo-
sit ie s

4



jeu
Oud
het.

IIet- vrordt een echt spekta,hel van jevrelster Dat staat nu a1 vast.
Onder aanvoering van Piet v.d.Val-k venvachten we ook dc complete A-oe1el<tie aan
de start. Ook [heo Hoefnagel zal mct de norlige spelers eèn'duit in het zakjo

,witlen doen, En bij de Zaterdag zitten enkel-e zó6r gcrenomcerdc lopers.
We zien het wel, wie cle strijd durven aan te gaanl

.Zaterdag vcrwachten we in ieder geval een zeer grote inschrijving van onze
8d. (2 km. )
ers, leiders stimuleer de <Icelname van de kinderen aa-n dc L,.L.L. Ze vinden
. echt hóóI feuk om eens te knokken voor iets hee1 anders. Urv inbreng daarin
van gróot belang. Gee6 ze ecn rÍjksdaakler (extra.) mec a.s.zatorctag on laat

ze inschli;jven. Ze krijgen dan een 'IASICS TIGXRiT startnummcr, die -2e ook mo6cn
houden en ze krij6en na afloop een herinnering;sva:nt j e. Dc feiders zu11en de
kindercn graag h-elpen
ook ouders mogen uiteraard declnemcn. ook op "dc 2 kilometer, all-een kunnen ze op
díe afetand 6een prijs wínnen. \,1e1 doen zc clan mee aan de lotery, die verbonden
is aan aIle nummers van;\SICS TIGETIS. Schrijf dus.§ncf in!!! Infichtingen aan
de.bar! Verclor zijn er helaes no6 weini6 reakties 55ekomen op de herhaalde verzoe-
ken voor sponsorin;i. I(Qm op Ínensenr een bcctjc ahtie graag. Laat nou eens merken
dat U zorn evenement weet te waardorcn. Tantc Grect schonk spontaan een p5e1d-
bcdlag'! !! Volg dat voolbecld---! ! !

Graag snel reageren bij een van de organisatoren. Dat moet toch kunnen.
ï,ens vril goecl vqor de da6 komenrdat zijl we zo langzamerhand ook ,5ewend. Zo is
het toch? Goed, daar rekenen we dan gewoon maar op.
Inmiddels worcl.t er al dc nodige' rekl-ame Bemaakt voor de L.L.L. Zelfs op de Hen8e-
lolaan hangen aI dc no.dige affiches. Ook daar kunt U een handje mee helpenl
Plak zo aan de binnenkant van Uvr autoramen, op kantoor, , op bedrijven of bij
winkeliers. Elke vorm van reklaÍne voor de L.L.L. is reklama voor-l,ens! ! !..U!í.cIub! -
In dd clag- en weekbladen zulIen we ook zoveel mo63e1ijk de Lers ï-.,ente-Ioop in het
zonnetje laten zetten. Dus ook I,ENS!
llc rekcnen óóI< op U---
P.S. Inschrijven mogelijk vanaf hed.cn!
rnformatie aan de bar' 

il:Ïi"rH;"Ïi*l,,o,.u
' Peter Fieret.

I(LAVERJASSEN KLAVEAJASSEII KLAVERJASSEN KLiLVERJASSEN

Vrijdag 6 mei is cLe faatste avoncl van cle Illaverjasaive l9B?/1988.
Om 2O-.OO uur kunt U cle faa-tste prijzen probcren weg te slepen. Op deze l-aatste
avond zijn cr prijzen te verd.ienen voc-,r cle bestèn vcn dc avond en voor diegene
die het 6epresteerd hebben om geCurende aIle avonden constant te presteren.
Tusscn het klaverjasseu doo:' is er vrecr cen traclitionele loterij. Voor de over-
gebleven kanshcbbers ven;ijzen wij alvast naar clc Lens-revuc van vol5cnde week,
hierin za! de stancl van d.e top van het klaverjassen worden gepubliceerdr zodat
deze menscn hun kansen in kunnen schatten.

KLÀVERJTlSSEN KLAVIIRJIiSSNN KLAVERJASSEN KLAVERJASSEN

Afschcid zonder lans ,

I{efaas heeft Zaterdag 1 c}e dreigenclc de6lradatic naar dc ecrste klasse niet kunnen
ontlopon. De hoofcloorzaak van dit negatieve resultaat ie p-:elegen in het feít dat
het heeft ontbroken aon voldoend.e spelers, dic het ho o fdklasseniveau aankonden.
Daarom is rleze deJ5rad.atie zeker geen schanilc. Er is tot de l-aat6tc sni,lt met
vol-le inzet gestreden, doch dit heeft niet mo6en batcn.
Mijn visie t.a.v. de toekomst van het L,ens-zater ca8gob curcn is nogal 6olnber. op
4ii moment is er totaal- gcen sprake van jeugclspelers die overstappen naar hct
zat erdaggeb curen. Ook komen er nauwelijke nieurue leden van andere vorenigin8en
naar LenÀ-Zaterd.a6, zod.at met het verclwi jnerl van ouclcre spelers de spoeling steeds
dunner wordt.



rk hoop dat het bestuur ér in zai slagen. het tij te keren, anclcrs zar.d.e zàter- '
dagafdeling gedoemd zijn langzaam.maar zeker weg te kwijnen.
Jammergenoeg heeft Frans vqn Dijk de rloor mij geuittc kritiek niet fuoocl bogrepen. -

ïk ben van mening dat er aa.n jeug,Jspelers die overgean naar de seniören, tí3aig
kenbaar genaakt moet worden welke mogelijkheclen zij hebben. Tevens biedt dit d.ègelegenheid het zat erdaggebeuren te promoten.. spelàis die niet in aanmerkin6 -.
kornen voor de A-sel-ektie van cle zondag, maken eàn goecie kans om op zaierdag welin de sel-ektie te'worrleÉ opgenomcn. zi3 kri;gen clan oen goecle mogeLijkheid on, .'
zich via het epefen in het eerste of tvreede àaterdagelftí veraei 'te ciàtplooien.
Andere grote voorderen;van de Zat erdagsclekt ie zijnil gunsti6e aanvangstijtlen(12.00 uur of 14.f0 uur),2 ,spelen op zatcrda6, wàardoor jc o! zaterdagcivoíd :
kunt rrota.ppenii, J zonda6;s vrij. .,rt.!. ,

Hopelijk zul-l-en eni6e daarvoor in aa.nmcrking komende jeugrllcden aLsnog bcsluiten
naar de zat e rdagscni oren te verhuizen.
ondergetekende zaL konend seizoen geen deeL mcer uitnakcn van het Lens6ebeuren.'.1ïn de afge3-open vier seizoenen.heb. ik weinig successen moesemeakt en de raatstè
twee jaar werd íli zowel als speler cn al-s trainer geconfroiteerd met degrarlatie.fk hoop dat Len6 de komende jaren hei verloren gc6Àné tcrrein, zowcl op zond.a6.als op zaterda6 zal- kunnen herwinnen. . ,

Het is nooit mijn bedoeling gcvJeest om uitspraken ïc cloen die kwetseÈrl zouclen'
overkornen. Echterr mijn teleurstelling.over d.e gang van zakcn zoaÏs ik die hcb
ondervonden aL6 trainer van rle Zat crdageelekti e is gerechtvaardigd, '

Lene, tot ziens.
Peter Meefout.

'F. L. Fluman §.

a-l

tíeerbericht luidde, Hel-d.ere hemeS-, gurl N.l'l.o.wind, maar vcel- zon. ïets vior
mii rdus op het fietsjc naar Den Hoorn. Echt zo'n eparringcl.ub, in bokstermen te
spreken. Gelukkig ben il< niet voor niets geweest, want iÈ hacl'gehoopt op ve'cl- .doeLpunten en ik heb zc gezien, en hoe! Lens was nergens! van onze ka::.t een
schamele vertoning.' Dc straffe ruincl over <Ie 1-engtc vÀn het veld mag nict ars
excuus dienen, want men hacl zelf de keuzc bij d,e Toss. Wat mij opviet is d-at deconditie bij Den Hoorn op ecn vecl- hoger pijl lagl clan bij !enÀ. &et salon voet-ballers en Marethon lopers rvint men gecll weclstri jcl a].leàn nct keihardc tr4ining
en onthechting van allcrLei snabbels kan men iets bereiken, en niet cvon ccn par-tijtje- op de trainingsavond, daarmee komt men er niet. Dc bguk moet erifi t ooón,ze in het circus ook, hoe krii6 ie anders ar àie beren op eén rijtj c\! zo bv 

.a1e men een r,ensei ecn duwtje 6eàft rort ie om dat mag tóch nietl Jul-lie hebben'het,no6 in de hand om in dc I(.N.v.B.tc b].ijven nct twee wedstrijtlen voor dc boeg
en weís je nog veel succes toe de komen,ie wóken.

Den Iloorn 2- Lens 3,

Senioren Zonda

Uitsl-ae donderdag 21 april 1 98B

],ens 1 - Postduiven 1 1-'l
UitsIa en zondag 24 april 19BB

Lens 1 ,'
Lens 2
Den Hoorn 2
Lens 4
Vios J
lcns 6 ,.

G. S.C. 2, -;,.

-DIJO 1

-Papendrecht 2
-l,cns 5

.'-Archipe1 .2

-Lcns 5
-Gr.lrtiLlcm ïMC 6
-leno B.

1-1o-o :

5-1
scheidrechter niet opgekomen
0-4
2-4
3-1

À

1
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Programma zondag 1 mer- 1988.

14. o0
11.00
14. o0
11.00
11.00
11 .00
14.00
Ops!e1J-ingen

Lens 5 al-s bekend
Lens 6 al-s bekend
Lens 8 aLs bekcnd

Terreinen:

afschrijvcn bij
afschrijvcn bij
afschrijventlrij

!J.Kouwenhovcn tcl
G.Duijvestein tel
E.Trommelen teI

1.^1. F. Claas6en6 1021
C.L.Lambregts. 1O8?
I{. F. J. Pet 1115
1,. .E'cf J-er ( vrr-cndsch. )
ll..v.d.Linden

9124?4
01891-1?943
862914

uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur

Lens 1 H.v.l{olland'1
Lens 2 DrH. C. 2
H. v. Holland2lens J
Lens 4 0. s.c. 2
l,ens 5 Engels e1ftaL
o. s. C. Lens 6
Vredenburch 4 Lcns 8

v
V

v2
v2

1

1

Iloek v. Hofland
o.s.c.
Vredonburch

Prograniroà, zondag 8. me i 19BB

Hoek van Holland1
D.H.C.2
Lens 7
Gona J ,! .

Lene 5
L.,ens 6
Gona 5

TOPSCOORDERS SEIZOEN 198?/1988

Lenaircwe6 'l ! I{ock vr-n Hol-land
V3.amenbur11
v. Vrcdonburchwc g

teI
tcL
tcl

o1?4?-r155
Bst>i6
952288

14.oo uur
10. OO uur
11 .90 uur
1O . OO .uur
1'1 .OO uur
1J. OO uur
12.00 uur

- Lens '1

- l,ens 2
- Hoek van l.iol1and 2
- Lens 4
- Gr.tlil]em II. V.À.C. 4
- B.l,l,T. 5
- IenÀ 8

,1 doelpunten
f7 doelpunten
22 doel-punten
2'l doel- punten
21 doelpuntcn
2O doelpunten

I,l . v. Delden '
F. Disseldorp
K . Spoelstra
H.Bertens
H. Kooi j en6a
l.Kuijpers

(Lens r )
(lens 5)
(fens ))
(Iens J)
(lens 2)
( 1-ens B )

ZAT\LVOETBA],

Uitslag on af 6,;elopen ve ek:

V.v.P.6 -Lens 6 3-z
S.V .5.?O/2 - Lens J t+-12
sV. P.T.T,2 -iens 4 5-a
Lens 5 - A.D.S. 1O-7
pRocnjiMMA 29-ll-1988 t/n 11-5-1988

vrijdas 29-4-1988

21 .15 war Esperanto 2

DinEdaB 1-5-1988
19.45 u;r Vreclenburch J
ZatcrCag ?-5-1988

- Lens 2 Orglljeplein klassenr. 954

- Iens 2 Duinl-aan kJ-as6enr. yr+

Venibo-toernooi voor L en S 5 en 6 in de Verburchhel
aanvang: 19.00 uur
aanwczig 1ö. J0 uur
Opotelfing,Lens 5: R.Kèus'(A), M.Keus, P.KroI,

Arentsburg 2 -
l,e ns 4

E.Giphart, D.lJitteman,À.de Ruyter.
0-6Lens

Esdo
6
2

Nagekomen uitsJ-agen:
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Lang6 de §porten van de ZM ladder

UitsLqgen zatcrdag 2J a
LenB
Lens 2
Lens J
l,ens 4

- SV0U '.. . '1-1
- Duínoord 4:'.3-z
- | s§ravÈnzand.e6. 1-4
- Sev 1 'l 4-Z

Lens 'l vrij
l,ens 2 vrij (aanvulling Leno 3 q,f 4)
t4.ÍO uur Lens J -Iakdier. Boys J
'12. J0 uur NootdorpJ-lens 4

Programna zaterda fo april 1!B8

Verzaneltijden
tcns J 13.10 utr
Lens 4 'l 1.Oo uur
U stellin Lcns J:

, N.N.
I,I.N. o21/142

A.Dnze, M.Spar P.Ax, E.Merghart, M.Osman,L.Sinl<e, ÏJ.Ktriinnen,
J..Roossloot, F.i(laassen, G.Sinke, ÍÍ.Gabe1, E.LanceJ-r' p.Król_?

Afbellen vrijcla6avond voor 19.o0 uur bij A.Spa tei àlnZ
Opstell-in A Lens 4:

AfbelLen vri j dagavon

t"ainen om 20. JO\ uur
6een training i. v.m. dodenherdenking
KSD toernooi voor Lcns 1 . .

KRV toernooi voor Lens 4
Lens 2 -Scheveningen 4 Competitie
l,ens I -Takdier Boyo 1 (onder voorbehoud)
Wassenaartoernooi veteranen Lens ZA.

R.Pi1on, H.Kouwenhovon, L.ManteS-, C.Lipmanr D.v.Essen, M.Fris,
G.l(uiper, J. v. d. Stee, D. de. Ruitcr, V,l, v. l,Íersbergen, Th. Obei:
stadt, J.lÍelteus; C.Compter.. .

d voor i 9.00 uur bi j R. pilon toli 915888 . , ., . 
.., : .

2
7
?
7
7

10
14

l"Íe i
l4e i
Mei
Mei
Mei
Mei
Moi

Voor dit toernooi zi jn uitgenodi gd3

RoeJ- stapr Ronald van oven, Theo Booms, Barend v, I{ijkoop, John v.weelcle, John -.

Pieterman, Jif van dc Tas, Henk op clen Berg, Jan starre, Jan zoutendijki Karè1 , .^::
Jansen, Eric Landman, Aad de pa61tor, Aad Enze, Ton lÍop, peter odinot, Eà schouten..
A1-s begcleiding zu11en Mick Nelissen, Joop liilrcms en Jan IIom aanwezig zijn., , ,

EventueeL afnct-den bij It.Nelissen tel: oj4z9-2148 of Èij J.l.tiIlems teI 45i4?6. " ,

1? of 19 mei l,ens ZA- Lens ZO geze11i6c avond ," - ,. . 
'

2'1 mei Dcvjo toernooi voor Lcns.4
23 meí Devjo toernooi voor tens J
27 nei- afsluitin6 van seizoen met een gezeJ-Iigc avond.(selectie zaterda6afdeling ) .

Uithuilen en o nieuw be6iirnen.
Zatcrdag 23 apríL wao het dan toch zover. Degradatie viln. Zaterdag 1. ,. . . .,,;,
Ïets waar hct ccrstd elftal aI rLe laatste jaren tc6cn noest knokken. l,/à hebbcn' ''
het o.lfenaar zion aankomen, maar we getóófrlen cI toih niet in. De laatete hoop
rvas winst te8en S.V.G.\.Í. en vcrlies van l,larine. l,Íaar hoe 3-Íep rlat anclers af. Marine
r'Ion met 4-2 van Te l{erve en Lcn6 Z^ spcelcle ondanke dc enorme inzei van het hele -

team 6o1ijk tenen S.V.G.t'J. Het hoofdstuk l{oofrlklasse moet worclen asgeeloten'en het
volgend seizoen be8innen vre met het nieuvre hoofdstuk 1e klasse iI;V.È. Met een uit-
breiding van dc sclectie en geregelcc t rainingsopkomst moct hct r,leer rdk'ken om
o4ze kleurcn in.zo kort. mogelijke tijd ueer in cte .hoofdkl-asse te hebben. Met zrn
allen 'moet dat weer luhken.
Ff§I-A-Sunioren bedankt voor jull-ie-inzc! te5;ón S.V.G.irl. en Duinbord.

B

Jan Ham.
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Van het eu front.
_.-..j_--.-...J.--.:.:-

Algerncen kontaktpcrsoon: Pauf v,d.Stecn, Chopinstra,it 1O3, 2151 SV Den HaaB.
telefoon r 9?0154 (f .t,.A. 9716?4 Peter Perroyn)r

WeÈqlri j dproGranrma À-B-C-iunioren
Kontaktpersoon: Paul- v.d.Stcen te]. 9?0154 (b,C,g,9?16?4 Pcter Pemeyn)
Afbcllen voor'-'dc riedstrijden bij Paul- v.d.Stcen voor vrijdagavond 19.00 uur.
In u.iterste noorl nog op zaterJflgmorgen op Lens bij.iemand vlLn de . jeu6dkonrníssíe
telefoon 661314.'voor avonclwedsi ri j àcn tcl:9?O154.'

Zaterda lo-4-1988' Vol-d Scheidsr. san.k.L,ens
v?. O uur Lens .{1 - l,Jestlandia V1

- Lcns /L 2 Zttidcrpark
-Quick 81 V'l
- T,cno 82 14. Vri j enh.laan
- Lcns C'1 Hoogcnhoucklaan
- BMT toernooi Ilcngclolaan

13.15 .urtr1

I
I
1

1

I

165
zlLn

455
398

0.lo
2.00
1,15
2.OO
2.Jo

uur
uur
uur
uur
uur

EDV A1
.Lcns 81
soA 81.
HVV C1

I,,ens C2

B.Thyssc-47J 9.
L.IIartman-'l78 -11.
l{. dcn Heyer157 1 0 .

ï1. zaL:t-407 1O.
ll.

Jo
't5
oó
45
45

qur
uur
uur
qur
uur

Donderdag !- 5-1988 (kampíoenswedstri j ct )

114 19.00 uur Lcns A 1 - Tonegido A 1

Bijzonderhcdcn
Vel-d 1 R, Karrcmans-246- . 18.15 uur.

- opstóffingeri aLs bekend tenzij d.e irainers anders vermelden
- a1le spelers op clonderclag J mei natuurlijk bij Lens A 1. Aanvang 19.00 uur.

S che ireningcn. '- l,ens 82

l,laanda[ 2-5-1988.
19.00 uur KMD A1 - Lens A2 . Noordwe6
1.9 . 00 uur Len6 C'l .. - KMD C 1 V 1

19.00 uur ScheveningonCj - Lena C2 lloutrustvreg

Een druk weekeinde had il< voor de bocg, maar golukkig voo
in cle ochtónd. ÀILes is claar ecn beetje ronne3-ig, met al-
Evenzo de ryedstrijcl ook ronme1i6. LenÀ kreeg geón vat op
het ontbreken bij Lens van een goed midclenveld. Aan de ke
A-kl-asse hoeft niet bang tc zijn a1s ze. zonder konlen, wan
Het hele elftal- is goed maar er zit no6 p.;een lijn in maa
wel. lrJalt ik zie het wel zittcn met hen. I,lcL'm nu b.v.Remc
Maurice vj'd.Berg en Brian niet te vcrgeten. Het was dc ce
in aktie zag, vcrgcef me, nant ik kan nu Been ver6eLijki
ju11ie in het begin van het seízoen?, maar ecn ondcrste p
vcrdiend. Tot de vo15';cncle keer.

F.

iB.oo'uur
18. 15 uur
1Bà15 uur

r mij ccn bcctjc vroeg
die bouwactivitei.ten rondom.
clic Schcveningers door.
eper Ia6 het niotr de 

"t hij heeft er kijk.op.
r dat komt vol6end jaar
o Duinhoglvcr ,en èen
rste maaf dat ík jullie
ng trekken, van hqc r,larcn
laats hebben juIlie niet

UI

Dit elftal- hceft hot druk. Op maanrla6 11 april lrcrcl tcgen Quick Steps* 5espee1d.
en het duel aan de Níjkerklaan eíncligde in 2-2j na cen soms redelijke wedotrijdt
waarin vooraL kecper Arno de Jong liet zien dat LENS cen prima sluitpost hceft.
Vloensdag de 1Je volgde cen zaal-vo e tbaIr.rc clstri jd, dc eerste uit een korte
competitie, te6en Silva Boys, versterkt met tENS-ficl Dennis f,qmer6r dic óok no6
scooidé tc5en zijn velclvriendjes. Dit uas 6e1ijk hct enig positieve uat vanuit '
LENs-invalEhoek over deze vertonin6- vermeld kan vrorden. C1 rotzooide maar tJat aant
cn tle op papier sterke opstelling verloop Ínef' 3-2.
vor entiouéiasme zatortla6 toot uónselersiii;k, waar in ecn behoorlijk Sespóè1de
r,Íedstrijd revance op on6 zelf werd genomcn. ,Ilonsclcrsdi jk wer<I in de 2e he,Ift
van'het veld 6;espee1d, vooral- door Romano Tctteroc, die in deze wcCotriid drie kecr
hct vi janclol-i jko net lict bo1Ien.

9



sascha benutte keurig twec strafschoppen, waarmee hij zijn positie aIe absol-ute-,..
topscorer nog vlat vcrbeterde.
En voort nin$ het weer. Maandae 1B àprir. competiÈià tegen De1ft, ploeg die '

onderaan ètaat. rn een hele slechte wcdstrilà v,on lENs rnet 4-].'r,icrrtpuntje waa
het meespelen van Roberto, die zijn eerste competitiedocLpunt liet vo16en door .,
een serie prachtige saltore. l{oensdag.weer zaalvoetbal, wcer s1.echt, nu met andere
speIers., maar nu we1 cen, overwinnirig. Na 40 minuten was àe stand.: ,l-0.
Zaterdàg cornpótitie teScn Duno, I,,-ar wè àcrclor in het scizoen 2 van tle B verlics-.
punten op1-icpcn. Tocn gcfl-attcèrd'4-o voor Duno, -nu 8eflattcercl 4-t- voor ï,ens.
Een grotere uitelag hacl zeker op dc formulíeren moctón staan, maar'er rverden nog-al wat kansen verprutst. Toch was cr af en toe goccl opbouwcnd. voetbal- te zien, !e-baseerd.op''-speldiscipline, cn natuurlijk, sper.vrcugdc. Roberto scoorde twce màql- r'en duikeLde zeker zes maaL. Een attractic is opgcsteran..
Meiandag'2!-4 een'competiticweclstrijc tegen Monster, woengdag zaarvoetbal, - :clonderdà65 vrienclsc happeii 3 k tegen Íilheírr., zatcràag lo apr:ir no8 even nqar HVVveor de"compctitier.we-arna op maanda5l 2 mei KI.íD .rp bezoek komt. -Dn dan ngg vccl
meer, o.a. cornpetitie ! mci te4en l,IÍppolder en 16 nei te6en HBS.
T,ens, dè club waar nog el-n6 eon vedstrijdje gercgettl woràt.
P.s. Hulde aan de spelers, die steecls weer vor enthousiasme aan het spelletje ,-be6Ínnen.
P.S. Eebben julIie nog vriendjes die
d.rn kan.het nu. Wel- voor 31 wej-,
P.'S. Uitslag Monsteir - C 1 O-1

l-id will-en trorden van èen echte yoetbalclub

Fred Grens ,

lledstri.:i dproAranna D-E-F- .junioren.

Zaterda ,o-4-1988

Kontaktpcrsoon: Paul v.d.Steen teLs 920154(b.$.g. 9?16?4 pcter perreyn) -,._
Afbellen voor de r,rcdstri jden bij paur v;rl..steen voor vrijdacavond 19i00 uur'.rn uiterste nood no6 op zaterclaEuorgen .op tens bij iemanà vÀn de jeugdkommissie
te[t,661114. .Voor ,avonctvredstri j àen Íe:.i 9?o154.

Dínsda -198B '

19. O0 uur. Vqlo D2

Donrlcrdag 5-5-1988
ï,ens
Lens
LenE
Lene
Lens
f,ens

Veld
Lens D'l -Lyra D1 V2
lioostluinen-Lens-DZ l,tadesteyn
L,ens DJ -Tocfan D1 V2
ï,ens D4 -Quick Step6D,+. V2
Lens II1 -Concordia D/ta] V1
ï,cn6 E2 -DEC E2 V1
Lyra EB -Lens EJ de Lier
Lens F'l -Cromvliet EM
Lcns F2 -Westlandia[2. V1
tens FJ -Hc6tl-ancliaF4 v1

. - l,cns D2

(zie kopy,)

Noordweg

Eamenkomst lens
545
8'rz
vr.
vr.
vI.

9.30
11.30
í1.OO
12.10

uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
.llur
uur
uur ,

9;OO uur
10. JO uur

t

o
2
9
0
B
B

o
9

1

1

1

1

o
1

9
9

I

o
1

I

.00

.oo

.oo

.00

.o0

.00

18. ]O uur haI.

uur
uulc
uur
uur
uur:
uur. '

uör '--
uur

iB. r5 'uur

.10

.o0

.ro
;ro
.00
.30
,10

861 -t
894 ,

vI.
vr.
962 5O

Zondag 'l - E-í on9

12.4! uur ï,ens D1 ,D2,DJ'D4,E1 tq?iI'1rE1,tr2, en EJ 4 te6en 4 op Lens l1rlo uw
Maanda 2-5-1988 ( zaalvoetbal)
f9.OO uur AOfO ,. -LenE D'l 7-taL in Zuict'Ha6he' , , opstolling via Ton. r s-Gravendijk.

11.
10.

uuI
uur
uur
uux

00
3o
00
00

D1 -nVC toernooi
E1/Dz -RVC toernooi
E2 -Lenatoernooi,
E3 -Lcnstoernooi
I'2 -Lenstoernooi
P1 - Lenstoernooi

§p.park Pr. ïrede
Sp.park Pr.Irene

' .10.. oo
9.30

l otJo
10.3o
10.10
10.10

uuI
uur
.uur
uur
uur
uur

'l1.OO uur
11.O0 uur

- 10 -
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Bi j zonderhe den:

- opsteS.in6en als bekend tenzij de trainers anders vermeLden.
- a1le spelers op donderda6 J mei om 19.00 uur natuur}ijk bij
- opstetrlinge! + bijzonderheden toernooien, zie hieronder.
RVC tóernooi voor Lens D 1 ert D2/81 co'mbinatie.

Op 5 nei gaan juIlie naar R.V.C. Veef is er nog niet bekend over clit toernooi,
Veel succee.
De opstelllng voor D1 .is a1o bekencl. Dc comb.inatie heeft Cc volgende spelcrs:.
J.Hoo.fnagel, S.Hoefnagel, J.Koppenr.lroaier, J..v.Diemen, P.Sinke, ?.v.d.Steen,
J.Sandifort, G.v.Verseveld, R.Otte, P.v.Rijn, Y Basdogan, Íri e1 Haddioui,
F.el Haddioui. Lqiders: Rob van Schaik en nobcrt Garskamp.

Toernopien D-E-tr'- junioren :

5 mei'-l,enstoernooi voor F2 cn FJ en E2 en 83,
oo.rràn6 1'1 .OO uur. Verzamclen o1l Lons 10.]O uur.
eindc 15.15 rortr
Ju11ie.6peJ.en J vredstrijclen van 2 x 15 minuten in d.e poulesr vaarna ooo"'"1-k

P+i'de F-k1qss_ers wordt 6cspecld om de P.J.J$fferrnan6 wi66e1beker, die door SJC
wordt verdcd.igd.
De- F-teams spglen on 11.00 gurt 12i10 en 11.15 urtr hun poule wedstri j dcn r

3:-'í1iïl::"::F:il;:""ï,tï:,iZri"ï.,r0 en 1r.50 uur hun groepsraecrsrrijdcn terwijr'dc finaLe om 14.50 uur begint. , : r .

Opstcllingen aLs bekend.

I mcj' Lenotoernooi voor F'l.. en E 1

aanvang 1O.JO uui,'eindc 1J.OO uur.
Elke ploeg speelt lt of 6 vredstrijden, het juistc aantal lees je in het volgende
weekbericht.' :'
OpstèIlingen ais bekend.

Lens E 2 I scravenzandc 2.

Gok gekiomeli bir maati . Takimlar esit iliig te 11öröItii, Lens 1-o tine Scctiktcn .. _"

"onnà, 
kol-u"i hatàsi ile 1-i.01iv, Birinci'devre 1-2 rsGravcnzancte niu iietiinliigii

ile bitti. 2 devrè takimlar 69ene esitti rrllaradonatr /lbdo durumu 2-2- ijapti. Mac
bv eonvclabitti. Penalti atislarinda da esitlik bozulnadi J-1.

T.S.
irl.lemaaL gocd geclaan jon8eno, on hct weril dus 2-2.

Lcns F1 (7)- soA E1 ( 4)

Lensl hizli bael-acligi nagin ilk dakikasinda 2-O öne gecti. Daha sonra SOÀ den6e-
yi sagIacli, ilk devre 4-1 bitti ikinci cr.evredo S0A rlaha iyi icli, Ama ?-4 gcnil'
mektóri ku?tulamadi. Takim darak biitiln Oyuncular iyi idi. Tebrikler cocu1Iar,
of te wc1 al-l-emaal goed géspceld on Lens trons met f-4 v;r.n SOAI

IIBG 16- tr:eris J.
Het was mooi voetbaLvreer. tr'lc moesten vroeg voetballen, maar gingcn goecl uít6è-
slapen naa.r HÈG. Hcfaas cleze tegenstanrl,er was sterker dan we hadd.cn geclacht.
Vanclqar. oói< "dc uitslaB 7-2 in hàt_voorcleel van Ë3c. .Maar ik vil- er wel- bij zeg8en
juIIie hebhen heel erg 6oed je best 6edaan. A1s julIie zo blijven voetballe4r
komen vre. er best r,reI, want dit was nou echt eens eeri hele wedstrrijd voetballe_n.

" vlim Blom'

Lens A 1.

11



Jeugdkopy A1Semeen

Gl-aswerk in kleedl-okalen
Het is verboden on graewerk mee te nemen in het kIeèdIokaaI. Afge]-open àaterdag
en zondag gebeurde clit weer eens en ÉatuurLijk vie1. er een' fLesje etuk. Aange-;
zien er regelnatig spelers op b3.otc voeten in het kleedlokaaL lopen is kans op
verwonding aanuezig. Leiders Let br op dat gJ-aswerk buiten blijft.
UITSLAGEN JBUGD.

Trioph D2
: l,ena D+

DHC'81
Concoídia E1
Leno EJ
Lens F1
Lens E2
HBS F6

Eengewe1digweekendvoordejeugclafde1in6vantens.Doorhetver]-iesvaaVUc
bij scheveningen' hceft ons A 1 aan een 6e1-ijkspel op ! mei thuio tegen Tonc6ico
Benoe6 om de feL be6oerde plaats in de re6ional_c klasse veilig te etell-en. De '

kreet die we afgelopen zatcrd.ag hoórden,van Lens A 1 is Kampióen vinden r.riJ echter
wat voorbari6. Lens A 1 moet immers nog ó6n punt haIen. l,le weten ook dat A 1, tegen
ploe8en Jrit de onderstè re8ionen nogal r,rat punten heeft laten J.i6gèn; En.wie eén''
Soed Sehcugen heeft weet zich cle uituerlstrijd te6en Ton'egido nog wel te heririn'eren.
l,Je. wil-l en iir11ie 6eerl angst aanpràten maar we]. waarschuweu met 6en kampioenschap
voor het grijpen. Op 5 mei weten we moer. .- .rl
ren=s 

=11 
',.1iet vrij da6avond. weer ecns zien clat we met dit cl-ftar. eiBcnlijÉ =èil;- 

'

naal -hadden moeten speJ.en. Noorduijk trotse koploper in de hoo6ste_ lregionale :'' l.-klasse was eigenlijk kansloos te6cn een bij vlagen. goed combi.nercnd teng. ^: ,.r ,

Ga z-o door. ., - . ,. ... I

Lgn§-.Aj2: is niet van plan om cle konpetitic goed af te rond.cn, wie de laatste wèd-.-
otrijden te6en i{estlandia en Quick 6ezien heeft wu-et r,raar het_aan 1igt. sommi6e.. .,
spelers gooien er mot de pet naar. l,lat een mentalilcit ze6. De r,re<Istrijd tegen '

Voorburg l-iet zien dat ze wcl- degelijk kunnen voetballen.
Lens B 1l is aan een gevre)-dige opmars bezig. De laatstc ! werlstrijdcn wer,len f 1'-
punten geha
wiínende . tr
de faatste
Lene B 2: g
o f f.iever g
ve1d. Zo oo
petitieweds
LenÉ C1 : b
Eóffi:Trja.
moe& nu haa
Leng C2: .,i

Lens l, 1

Lens 1.r. 2
Rijsuijk 81
Scheveningen 82
Len6 C 1

Lens C 2
Lens D 1

Lens D2

- Noordwijk Areg.
- -Quíck A. 1

- Lens Bí
- Lens 82

oC1
VM C4

4-1
o-5
0-1
5-2
4-1
8-0

B-r

- Í,ens D, "'"t?-1 '

- vuc Df"' 8-0 l
- ï,en 6 E1 " 1-,
- Lens.E2, . 1-2 í

- Gravenzancl eE4 2-2
- soA';ri i-4-
- Poetduiven F1 ?-1
-'Lens FJ 7;2

Dun

D1
D4

IK
RV
DS

C

0

a]d. Af6elópen zaterllag scoorde de steed.s beter'spelende Erwin de
effèr. Zaterda6 thuis tegen Quick rekchen wo-l,rcer op tweè punten in
kornpetitiewc dstri j d.
aat tèn onder aan 6obrek aan clisciplinc. Door ontluidclijÈ'afsohrijven'
ezcgd niet afschrijven" staat clit elftal nogals eene inkornpJ_eet op hot
k a§geJ.open zaterda6. Eí din is hct moaiLijk. Zaterda6 de laatste korn-.
trijd bij §0À. rils ju1-Lie er al-lemaaf zijn dan rekcnen ve op 2 punteD.
lijft ondanks de vclc wedstrijrlen best g;reti6 en gocd voetbaLlen.'In..--.
Ievcrclcn vier. kompe t iti ewedotri j den acht pr.rnten op, De derde plaats
lbaar zijn. :

E cr met de spelers van BNT"!est sterker op 8ewordeni RKSVI"Í was duÍde-
l-ijk te zr+ak voor ju1Iie. a.6.Zaterdag spelen ju1lie een toernooi bij BMÍ.. ,

Doe je best.
Len6 D1 ? was ueer niet al4ressieï 6enoe65. Toch vrel een probleem in dit el ftn_1 .
FioE'cr toch cle best aanwczige t<vriritcít te kopperen aà.,. een gezond. 

" 
portie a-gressiviteit dat zal . de rcsul-taten best ten goeclc komen. veel-ffin uu iiie] op- .

merke-l clat het tóch'goecl gaat. onzo opmerkià[ is: het kan best beter.
Leno D2i gaat rustig door met i+ínnen. Nu rverd Dso met B-1 verË1a6en A.s.zatèr-'
dag kan Lens_D2 hot kampÍoenschap behalen door eeri overraiíning op en bij Loós- l.
duinen. .!Ie rékencn hier ook op. Tcieochoult'ers worden natuurlijk verwacht.
Len6 Dr_: \,las zeker nog moe van het kampioensfcest. De rucrlstrijd tegen friomph
werd zomaar lrc66egeven en kansloos met Z-1 verforen. Toch hoort dit niet zo jongcns.
irKnokkenrr als je wat mecr te6enstand hebt. Zaterdag Toofan D'l .tleer een sterk team.

-12^



Lens D4:

Lens E1 :

Lene E2:

Lens EJj

J,ens F1 :

@.8,

speelde op vrijdagavond met en tegen VUC. Na enkele spelers 6cbe1dte hebben was bijna iedercen toch op tijd aanwezig.
Alleen Abnasjah ontbrak weer. De doe lpunt enmachine clraaicle op voI1e
toeren en Lens D4 rvon mct 8-O
moest naar het sterite DHC E1 toe. Door mct ztn aIIen hard te vrcrken
maar ook d.oor goecl te voetball-en wist E1 DI{C op J-J te houàcn.
Goed gcdaan jochies.
ging siLmen met E1 naar de Brasserskade. Concordia was de tegcnstander.
ï.,cTs E2 is rcdelijk goed in vorm de l-aatstc vreken. Ooh nu wecr werd er
gewonnen. Keurig hocr !

verl-oor uit met 14-2 van Gravenzancle. Kansloos dus. Ben je gek mct Àhif
en Abdul werd Gravenzande keuri6 op 2-2 6chouclen. Voor verÍlere bijzon-
derhedcn zie het vr.:rs1ag van ccn van cl.e oude rs.
l-iot S0A zien dat cle overlinning van vori6e r^rcek geen misverstancl was.
Meur verklappen r,re niet wo.nt r:ok bij dit elftaI schreef ecn vacler een
leuk versLa6. Lees het maar.

liet zíen dat de nederlaag van vorige weeh juist vrel een miaverstand
vras. De 6evaarJ-ijke laatste man r,rerd snel uitgeschakelC.
Sorry UEFAT maar het moest ccht even.
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Se,LHNS
LffiNTffi

LffiffiP
Lffiru.S

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

1]l, .. ,. ;:
i;.; Na het grote §ucces van vorig jaar (ruim 450 deelnemers!)
j:',.organiseert V.V. LENS vrijdagavond '13 mei 1988 voor de 3e
,';r PRESTATIEI-OOP voor iedereen.' :' -

..PARCOURS :

rond het sportcomplex Escamp, Heng'elolaan, Den Haag.

AFSTANDEN:

keei een

riI'.,

harlvàng 18..i5 uur
aanvang 19. 15 tiur
arinvàng.19,1Í': ut:r

PBIJZEN:

- Alle deelnerners ontvangen een origineie hennnennq.

- Voor de eeist aankomenderi 2iin eÍ op alle aïslanden lraare prjizen, le verdteneÍl

-'Oo het star'tnummer worden een aantal orijzeó ve'toot 'l

Vanal 1 mei a.s. dagelijks Ínogertjk r)ri : '. 
..

;;- De Nulsspaarbarlk. 0e Siedc. De'r Haag,

-- Krrbgebou, V.\,/. |,.ËNS lleirgelolaan 60 ('s avonds eli tu cle week'ends). .:.

,.- 1Op dè weclslrijcjciag valaÍ '17 C0 urjr Klub_gebo,w Lens. Hrtngelglaan. Derl Haag

r. :,'- i ,. r- -- De club oÍ schooi nlel de meeÍjle ingghrr;vrnggl onlvangt een ;Dectaie=ot!3 '
r'_ 

" 
r'' r' 

":

INSCHRIJVING:

- lnschrrjÍgelcj Jeug.cjiDoD t 2.50 r:.p.. ove;ige aÍslancer') í d.5lr D n

'h'r ;

INLICHTINGEN:
i

-- V V' Lens leleÍoorr 07c ' 66 1ll 14'
rr\...4 i"i .. Peter FieÍet. teleioon 01749.4690í.' 

- . Frans van DrJk. teleloon 017.19 ' 47255

ul N Enríc(}flIur
I

I

J-r- I

; .;i, i

,Jl, l!.i ,:ír'.,

NIïI)IJITI-.A.N T)

I '-#
/*

2 krn
4 krn
10 km
2 km voor de ielJgd tot 'i2 laa|
Elektronische tijciwaarnenr,ng,

!,,



IIEEKBLAD vAN DE ,.rr3ï,,HffiffiXïf. 
"uri', ., 61ote jaargang nummer JB, 5 mei f988.

OFFÏCIEEL.

) TENTG EN SNEL)

3oe te
Re gi stratieko 6t en 1e boeking f. ,lO,-- ï Pehlivan
Registratiekosten 1e boekinp5 f. 25r-- R.v.d.Hoek, R. Bemme1, L.v.Rijn.
Strafzaken f. 35t-- P.Biekman, Th.Dikstra.
Betaling v66r 19-5-1988 door ovLarmakin8 op girorekenír.g j)6?11 of bankrekening
129924229 Rabobank Den Haag t.n.v. LEIïS te Monster ondàr vermel-tling van trBoeterr.

Het Bcstuur.
Uitloting Obligat
De (eorste) .iaarli jkse uitl-,:tinti van cic obligatieLenÍng;. 1p8l zal' plà-at s,lviJrdcn' r
op zonCa6 15 nei a.6. na afloop van dc r.redstri jd Lens- Delfia in dc bcstuurskamer.
De uit6elotc nummers zu:,.len gepl-tbli c egi'q. worrlon in de Lensrc]g,", 

",q", f.2 moi_ +.s.

Be stuur.
LENS . . ..een kampioenechap besliot ! !

Het is overl Door lnet 2-2 gelijkspcl
kampioenochap gaan vieren. Met nog tr,r
ten voor en is onbereikbaar geworden
1an6 verwacht dus een echte klap is h
betreft een leuk seizoen gehad. Met d
schijnlijk komen versterken, moet het
De enige hoofdprijs (aIs we de strijd
( d-onderdag 5 mei) om 1p.OO uur te ver
l.redstri jd te6en Tonegido. À11-e f,enser
verwacht. Tot morgen! !

'rr: 
jr" Ir'"tt ''

thuis te6en Hoek van Holland ^Éair veio het
ee weclstrijdcn te gaan otaat Velo vijf pqn-
voor Lens. ïcdcrcen had het natuurlijk aI-
et niet. AI met aI hebben vrc wat het eerste
e spelers dic volgencl seizoen L@6 waar!'
in het nieuwe seÍzocn zeker gaa4 lukken.
om de HC-Cup even vor6eten) is mor6en

tlienen door A1 en wel- in de bc slisqcnd,e -. -s worden uitcraard bij deze 6e1e6enheÍd. rï

UNICOlN UNTCORN UNICORN UI'IICORN UNICO R]\I

ftans Disseldorp, geblesseerd vedette van Lens l,
voor de UNICORN-trofcc.

unr-corn UNICORN UNfCOH{

6af af6elopen zonclag de punten

lINTCORN UNICOIN

,, ,... . r r-iÍr . .rtj ,

Ziet U het 6ók zo---l?
Op het rnoment, dat U dit l-cest staat I,ens op de drenpel een kampioenschap te
vieren. Lens A1 speeJ-t morgen (Donclerda8 5 mei) tle belangrijke pót'tegen Tonogido.
Een puntje on L.,ens spee3-t volgend seizoen regionaal.
Àch--- zul-t U misschien zeg$en.
Neen, niks ach--- Het is voor de ontr+ikkoling van on6 jcugdvoetbgl eD cle, toe\oÍnst
van l,ens van enorm belang clat clit gaat gebeuren. Jaronlang is er' gówcrkt' en'ge:
oleuteld aan onze jeugd onil dit niveau te bereiken. Ons jeuÍldplan 6aat nu zijn
vruchten afwcrpen.
Schitterend toèh vocr die jongens en vocr.aà Ucgeleiàin6, die daar toch verschrik-
kelijk veel tíjd in gestopt heeft. Dit resul-taat is voor ï,ens van grote vraarde,
wè 'Zir1Lèn -dalt Etrdka ondorvindeii. Kim duar;in iecier geval,even 1an55s. -.
InmiddeLs staat Lens volop in dc pubticiteit.
Met :cle.Lentc-toop .staat onzc vereniging in vele da6 en r,reckbl-aden uitgebreid in
het zonnétje. U: kunt'ei met vo11e tcugen van 6enieten. Hoe meer.Len6i hoe betort
U kunt er ook voor z,o!gcn, dat dit evcnement wccl'crom eo-n 6root succbs vlordt.
Doe gewoon nócr'zekàr aan clc.loteri j f

2

'1i
'. Í ., rill l



Twee dagen later ('15 nei) het grote veteranentoernooi. Zeker een bezoek.waard.Grote vedettcs van wercer zijn dan te bevronderen. Goeci voetbai- trekt altijd!De Lens-velclen gaan steeds meer op de Sahar+ lijken, C"fuf.fiig."o6 zond.er sprink_hancn' IIct bestuur doet er aLLes. àan om voliend seizoen ctc kr.raLiteit van de veldente.verbeteren. overleg met betrok'Éen instanïies is in ,oite à""g.'0" vrordt ged.aant'tat mogu'Iijk is. veteranen-za1 je overigcns nooit horen krugËr-à.,ro" de toestandvan de vetden. zij hobben d.aar vcer- minàer last van, rijkt íet ,"i: ;; ;;;;;;ïï"""van nu zij te veel verwend. rtrc naderen het einde io.r'eei p"i;" ;;i;";;.'il;ï;#taIs nooit tevoren. Het is toch maar goèd, dat cle vakantieo nacleren. Zoals iccrerjaar zijn or rnocr.ewerkers, dio op ,Ie ie.ren Lopen-cn ;;;il;; ;;;;ï; ;;ffi il;;.Volkomen begrijpelijk. Nog evcn mensen! i !voordat \,re het wetcn, zijn we hreer bezi6 met ccn nieur,l seizoen. ook daar kan jc jeop verheu6en en 6oms zclfs naar snakkenr-----A1s het ^".r-i""t-rriiirt.
. Frans van Dijk. 

' 
.

Lens-jeugd schrijf je in voor dc IENS_LENTE_LOOP;is best te doen.
Oudersr/leiderB d.oe óok nee! Lens heeft het_____net

F-jes E-tjes 2 km harcllopen

even bcter !

BEMOjederniemee.

- VoÖlÍ in Ur^r a6cnda: donderda6 19 mei a.s. om 19roo uur vindt er eeri konfrontatle' plaato tussen Zaterdag 1 en Zonda6 1.
- Vergeet hct KLAVEUASSEN aanstaando vrijdàg (ó m"i).niet. Àanvang 20.J0 uur.
- Vakantiegroeten ontvin6en we van Joop en ïneke van Schaik uit het spaanse Beni-- dorm.

-, A1s U Marco van Delden tegen het
I .dat hct startschot lost voor d.c

LElr-S -IENIE-IO0P

1Íjf loopt moet U tm ecns vra6en wie hij ctenkt
derde LENS-LENTE-LOOP.

volgende week al staan we aan d.e start va.n de L.L.r. !,iat gaat die tijd tocí ver-.scÈrikltel-ijk snef. Hct aaàtaI inschrijvingen is nog niet spektakorui" t", noemgn.ook hier zíjn cle door en door verwendónde'Lens-ers -kennelijk al aan gewend-en ' -

tachten lekker tot het faatste moment. Janmer, want zo is ór voor de organi6atorengeen peil op tc trekken. En or moct vooraf toóh neer wat geregcld worclen.De deername aan de '1o km zar de stoutste venrachtingen ruirsciroots 6aan ove!-treffen. De L.r,"L. staat bij veer atleten in bi jzoicler.,c .u erangstàL1ing. Je hoorthet- overal. ïn de dag cn weckbfaden staat Lens vàrop Ín de be1àngste11in6.Leuk hè? Maar doe eï nou ze r-f ook r^rat aan. Maak. cr reklame voor. rn dcze fren6-revue treft u een affice aan van cle L.L.L. Dat docn r^re niet voor níets. Ga er
mee aan de sla6! Een beatjc reklane maken voor Lens za] nicmpncl misstaan.
Goed, vro rekencn ge$ri:on op Uw bijdrage!
ook van de ouders van onze E en F-jeÀ. Het zou toch fantastisch zijn ars. com-pletc eLftal]-etjes aan ce start verechijnen. De 2 km is bij uitsteÈ geschiktvoor onze jeugd en er zijn tevens tr.r-Lozc leuke prijzen. telverdienen. Ko, opouders'gecfhetvoorbce]-dencloemceaancleLenl-Lónte-Loop.
Let maar ecn6 op, hoe gezcllig hettrecr wordt bij Lens.
Voor vragcn kunt U ook tcrecht bij onze jeugdkommissie.
spon.or§! Ja er zi jn vrat- rearrties 6ekomen. I,laar er moet nog meer gebeureh. l,Jachtniet 1an6er, want rue wilLen nu toch alres op ecn rijtje ,àttu' ei tle prijzenpotzo gocd moGcl-ijk verdefen! rnLic.htin6en bij het bestuur of bij ecn van de orBa-nisatoren. En nu inschrijven of toch zeker een startnummer tópen.De L.L.L" net dat beetje mé6r Lens......

ALLe Seniorcn---ook r1

nend.. Denk aan de I
Lens biedt meer, dan a

ftano van Di j k. Henk lloppenbrouhrer6: .' Peter Fieret.
,B cn Za selektie, rloe mee a:n rle L.L.-I.
oterij !
lleen voctbaLten--- t

z

Gezelli8 en Bpàn-



SENIOETN ZONDAG

UitslaAen. Zonda I 1 mei 1988.

Lens 1

r Lene 2
Hoek

- Lens
'Lens

I{oIl-and 2

- Hoek v.Hol1and 1

- D.H.C; 2
- .Lcns J -

- o.s.c. 2

2-2
1-3
o-5

o.s.c.4
Vreedenburch 4

".-Engelsteam
' - T,ens 6 '

- tóns 8

-4

iet
iet

.4
5 3

n
n

bekend
bel<end

ProAraÍnna Zonda s' ,B mei 1988.

4,oo
o. oo
1;00
,. o0
1.o0
o. o0
2.00
4" oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1

1

I
1

1

I
1

1

'Iiook van Hollancl 1

D.It. C . 2
Lens J
Lens 4
Lens 5
Gona J
Gona I
Spoolwijk 1

8;en:

.Hollanci 2 Y1
aÍl ) Lt)

Lom II VAC 4 Vz
ondcr voorbehoud.

1 4e klasse K.N.V.B. V1

- l,cns 1

; Lcns 2
- Hoek v
- Archip
'- cr.trIiL
- Lene 6
- Lcne B.- 'Oran j eplein

Opstcllin
Lens
Lens
f,ens

bij
bii
bij

teI:
teI:
tel:

5
6
8

aIs bekend
a1s bekend
aLs bekènd

':.
afschri jvcn
afschrijven
afschrijvcn

: .i.
\'J . Kcuwenhoven
G. Dui jvestein
E. Írommelen

9124?4'
01891-1?943
867934

ilodk van EolLand
D: H.-c .
Gona

Lanairerveg 1p Hoek.van HoLl-and tel
Brasserskade. Delft ,, tel
McLis Stokelaan tel

0174?-r155
015-120166
6?oz?1

qlo6Iama Zonda6 15 mei 1 988 :

ilan-Hop toernooi Lens vetcranèn; verzamelen 1.O.lO uurrLens opsteJ-1ing.vo1gen=
'.de week. .

'i
Juventas Valkeniers toernooi verzq.nlelen 1O.OO uur JuventaÉ Valkoniers, op6té1-
1in6 vo16ende._week.

TO}SÓOORDERS SEIZOEN 19BI/1eBB.

]J doelpunten
2/1cloèlpuntca
22 cloel-puntdn
21 doeJ-luntan
21 doel-punten
2O doe lpunten

It. v. Dcl-den
E. Disoeldorp
K. Spoelstra -
II. Berten6
II.Kooyenga
.à.Kuíjpers

l,ens 1)
l,cns ),
l,ens 5 )
Lens 5)
tens 2)
Lens 8)

(
(
(
(
(
(

Programma. Zaterdarq 14 mei 1988.

Leno 7 - oucl Lens 7
ZAALVOEIBAL

' aanvarig f B.O0 uur.

Zaterda6 7-5-1988.
Vénibo-toernooi voor Lene J en 5 inràe Verburchhal.
Aanvang: 19.OO uur- rianircxig: 1B.rO uui. ' . :

Opotell-ing L.,ens 5: R.Keus, M.Keusr. P.Kro1, ï.Cipirart, D.Witteman. A.de Ruiter.

A.S.DONDEIDAG 5 MEÏ LENS A1 - TONEGIDO A1 AANV,ING 19.OO UUR.

4:",i

.:..1r

Tórreinen

I



Stanclen (bi gewerkt totenm et z4-4-r9BB).J

Res. 2e klasse C' GS Res. 2e klasse D

SVPTT
OSC

Silva Boys
l,loreno
Celeritas.
Rava
POG

trV Snoekie
KogeJ.s Shoes
Lens

11 HMSH
12 Esdo

Rc s. 4e klasse E

ReE. '1 e klasse D

+ 1 -Len6
2 Espereint o

Vredenburch
FC The Bomber
Venibo'
Laakkvrartie
FC Snoekie -
WP
IIDV
Klikspaan
Thc Champions
DOS 75 l

2-2
1-3

'l Rava
+2 Len6
J o-sï-
4 Kohler Ass.
! Bertrs \{i el-e rs.
6 svs ,,Zo

7 DSS ARN VYN
8 W Snoeki e
P Quick

TO ADO
'l 'l OrraE .

e kl-asse C

DSS ARN VYI{
Kohler Àse.
JAC
ADO
len6 1

Eetcafe Sport
Quick
Xodas
Ornas
de Ja6ers
DvJ
Gvv

1 BTC
2 ADIO

Lens J .

Noot'r1orp 
. 
j

Programma z

Lcns 1 '..'
'12.0O uirr LeÍrs 2
lens J vrij
Lens 4

VcrzaÈeltijden:

I

2

4
5
6
7
8
9

+10

1 Oranje Blauw
2 osc
I Cromvl-iet
4 Rava
5 HPSV
b Vcn]. bo
7 F\/ Snoekie
B VVP
9 Hl.{sH

+10 Lens
ïï-ElTebrus
12 Arentsbulg

GS PT

+

1

2
1
4

.?
o.(J

9
10
11
12

to
31
31
28
),
2?
17
17
15
14
10

4

PT

21
21
22
Z.a

22
22

z)
24
20
20
18
17
15
14

9
B

LV
20
rO
17
18
,10

20

11
?3
22
22
19
1B
14

12
1

1
4

6

8
o

10
11
12

2
2

1
2
2
4
2
2
4

a

GS PT

19 37
20'32
19 25
20 2'
21 2t
21 21
19 20
20 15
19 14
21 14
20 12
190

21
22
21
21
'22
21-

20 3'6
ï
?
2
1
4

2
b
2
2
I

20
20
4C)

2
1
4
2
2
4
2
É

4
4
1
2

2
7
5
9
z
o
B

4
4
6
1

2

1

28
1/
24
1'5
12
11
10
9
o

4

+6

Rès. Je'klasse D GS PT

19 1t+

RAVA.
GYI,INOVff
ADS Kr.
Lens

7 Esperanto
8 Venibo
9I(SD : ,

10 osc
11 L,aakkwaitier

porten van de Z.M. ladCor.

Uitsl n zaterd f0a ]__1-eë.

6
I
o
2
I
2

6
z
4
4

1

19
,to

17
20
,n
19
1B
1g

20

20 36
21 11
21 31
21
20
20
20
21
20
1g
16
19

Langs de s

a

- Takdier Boys 3
- Lcne 4

/ mei 1pBB.

- KSD toernooi (aanvang 1O.OO uur)
- Scht'veningcn 4 R.B.v.d.spek (z) oo9/oào
(aanvu11in6 ï,cns 4)
- K.R.V toernooi (aanvang !.JO uur)
Lcns 1 .Bl5O uur Lens 2 1.1 .OO uur Lens 4 B.rO uur.

Ligging teireinen: K.s.D. oude vraarsdorperwc g, Nieuwe Alexanrler-kazerne
K.R.V.: Katwijk.

5

GS PT

21 15
20 34
19 10
20 23
19 21
20 20
21 20
19 19
19 14
20 11
)oo
200

GS PT



Pro ramma Dins 1O mei 1988.

19.00 uur Lens 1 - TakCier Soys 1 ' c.ï,J.Lorie ' - O0O/OO1

De op6tellin6 van Lens 1 en Lens 2 wórdt door rle tràiher bekend Bemaakt. 
" '

Afmelden voor wadstrijd of toerngoi vrijda8avond voor 19.00 uur bij P.Mcefout
telt 2542?9 of bij J,Ham tetz 6?968?.

C.L,ipmanr L.MantcJ-, Il. Fris,
E.Mcrf,hart, M.Spa.
t:,935888, .'.

Opstelling teno 4 voor I(.ll.V.toernooi:
II.Kouwenhoven, D.de Ruiter, B. Ypin6a, D.v.Essen,
R.Pi1on, l{.Stuifbergeri, J.v.d.Stee., J.Kour*enhoven,
Afmelden vrijdagavond vo.r 19"00 uur bij R.Pilon te
Zaterdag 14 mei l,Jassenaartoernoo i (oud Lens ZA.)
Opstelling voor clit toernooi: Roel Stap, Ronald van Ovcn, Iheo Booms, Barend v.
Hijkoop, John van llleeJ.de, John Pieterman, Ji1 v.d.Tas, Henk op clen Berg, Jan
Starre, Jan Zoutendijk, KareJ- Janseïr, Dric Landman, Aad dc Pagter, Aad Enzer ''

Ton Hop, Peter Odinot, Ed Schouten. Begeleiding Mick Nel-issen, Joop i{i1lems en
Jan Ham. ... . . .

DonderdaB '19 nei Lens Zh - Lens ZO 19. O0 uurí-

Zatcrdag 2'1 mei Devjo toernooi voor Lens 4
Maanclag 23 neí (2e pinkstercl.a 6). Devjotoernooi voor l,ens J.
Vri j dag .27 mei afefuitin6 van het seizoen voor de 6electie van de Zaterdag,,net
een hapje en. ecn drankje.

t- . -t'

ZAAIVOETBAL . Espgrant, : tens a. Oranje

Ja,- Lens 2 is clc ware kampioen. Mijn felecitaties op dezc plaats, nogmaals -: ,'
proficiat. lraar vras cle rcdactie bij zor:à voor hen zorn bèlongrijke lvedstrijd? '

De aankondiging stond toch
pen en papier wecl-er ter han
uur voor $c aankomendc jeug
gin6 het r.rel_ ecn bee.t je str
liet om zi,jn spel te, spelen

ilelijk in de teusrevue? I,Íaar ik was er eh nam nijn
n ik heb er Been spijt van dat ik voor hgn ecn, paar
eb uit6etrokken. Nu cte wedstrijcl.; "In de beginite -
binnen ,rle f.ijnen omdat'. Esleranto Lens weinig kans

p de vierkante mcter l.r.as al-les voor Esperanto

dui
de
dh
oof
.o

maar op het spcl over het gehele veld, aee daar hadden ze geen kaas van ge.6et.ën.
Tussenhaakjesr wat was hun kceper fantastisch, maar onze Jemy lcon er pok wat
van.Kl-aeoé. tle hebben er6 genoten, al vra6 het naar zaafvoetbalr maar w4t raar'vo-
ren kwam is.die balbehecrsing <lie:l-,ene tentoon deed spreiden. En dat lobje van,
onze Jacco Tinmermans r,ras dat niet subliem? Kwaliteit!! '

Esperanto hacl ook ecn 6oecl team, maar te inctivudiee1', maar sportief inclusief de
scheidsrechter dic zij lcverdcn. Binnenkort is deze lredstrijd te zien in de'
Lenskantine, . want hi.j is op6enomen op video door ene Hr.Reinderd PauLidee: Na'
afloop za6en we cle bekende felicitatÍes en overhandigen van ce gebiuikelijkè
bl-ocmen door onze secretaris zaalvoctbal ondor het toeziend oc6 van onze voor-
zitter Hr.Coret incl-.cchtgenote aan de fcclen van het r,rinnende team, die I'relden
6e1eid en Becoachst docl^ Rona1d Bo6iech.
Èet is tocÉ prachtig die mogelijkh;id tot hèt bcoefenen ven d.c zaal-oport in het
al-gemeen, vooral als uitwi jlöaven bij lan6durig slecht weer voor'"velle buiten-
6porten. Daarom ben ík een fe1 tegenstander van afbraak van cle hal'aan de DuinLaan.
Nàar mijn menin6 moeten er zelfs iwee'Ëall-en bijr wariLt 

'in -cle toekomst zie ik
Houtrusi niet màer zittcn (onbetaalbaàr voor de-gewonó man-net een bescheiden beura)
.en het ucgvallen vatr Voorbur6(Vliegerrnolcn). Houtrust vaIt weg voor grote eve-
nementen waar wiL men b.v. 6rote tcnt oonstellingen houden met velclen er naast.
B.v. ecn kam pe ert ent oonstcllin8 ! Start van eeí ronde van Nederland, kleindÍerc[ etrEr
Ook ideaal voor trainingeni waÀr allé Eportverenigingen kunnön omkleden; douöhèn
en het stra.nd op kunnenn tijdcns afkeuringcn. Parkeerproblemen'ziin daar nauwe-
lij}:b. llet is het cnig;e hoekje wat nog over is en niet duur dus, Laten we voor-

.z iohtig , r're zen rnet clit eni6g-plekje en het nog afsluitbaar ook a1s er voel vraar-
àèvo1Ià artikelcn geexpoeèórà 6aàn l+ordcn. Dus clenk nog eens goed n"a.. . . -

'' Frans À.Fl-umans 6ebordn en 6etogcn in rlie wijk n.l'. 16-8-1925 aan
11e Goudebloenlaan.

Namen van clc spelcrs -Lens 2 zaal-voe tbal: P.v.cl.Zwan, D.Bijl-sma, É.Brunings,
M.eI Aserouti, J.Iimmermans, F. eI lladdiouir.I.Hoernig, P.Bij16ma ctr R.Bogisch.

-6-



Algemcen kontaktporeo on: Paul v.d.Steen,Chopinstrart 1O1G551 SV Den Hr.ag.tej.: 970154 (b.e.s. 9?16?4 péter perreyn).

Van het eu dfroilt.

Wedstri. jd ro ramma A-B-C- unr. orcn.

Donderàla 5-5-1'988 (KÀMPÏoENsWjIDsTRIJD

Kontaktpersoon: Paul, v.rl.Stecn. tc]- 9?O154 (b,E.g.g?16?4 poter perreyn).
afbcll-en voor de wedstrijden bij paul v.rr..steen voor vrijcragavond 19.o0 uuï.-.rn uiterste nootl nog op zatr:rcagmorGÈn op r,ens bij iemanà vàn de jeu6dkommissie
te!? .661314,. vocr avondr,reclstri jàen i":., gZor!4. -" --l---

) vclo S cheidsrcchter Samenkomet l,enE
fi4 1 9.0O uur Len6 A1 - Tonegido ,ï1 V1 Ii.l(arremans-246- tB.tJ uur
Zat erdaa 7-5-1 9BB (zie kopy )

.00

.)u

.oo

12
10
10
1.0

9

.OO uur

.OO uur
Lene A2
lens B1
Lens 82
Len6 C1

Lens C2

11.00
9. oo
8.4:

'9,45
8. ]o

uur
uur
uur
uur
uuit

uur
uur
uur

- Velotoerno oi
- Rijswijhtoeinooi
- DIIC tocrnooi
- Hi.lSH toernooi
- Archipeltoe r:nooi

Noortlweg
Sp.park Pr. Ircne
Brasscrskade
VroCerustlaan
Buurtwe g

Zondag B- 5-1988 (zie kopy )

1d.0O uur Lens 82

i{aanctas 9-5-1988 (

15ö 19.OO uur Vcrburch A1
36? 19,oo uur Lons c1

- Dynamot6f toernooi JuLialaant j e/Rr"rk.

kon'pètitie )

9.15 uur

18. oo utr
18.f0 jiur -

- ï,ens A2
- Vippolder C1

v.Arkelwe6 tÍ.Nederhof-6r5-
V1 R.Doove -J!-

Iríoensdag 1 1-5-1 988 (zaal-voetbal )
í9:oo UUR silva Boys

DonderdaA . 12-5-1988 ( meer nicur^rs vo1 6ende . week

- Lens C1 7 tr.l Spolthal Oranjeplein 18; lo 'uur HaI

Lens À2
Lens B'1

lJen6 _BZ

10.00 uur Lene C'l

- RVC toernooi Sp.park pr.Irene
- RVC toernooi Sp.park pr.ïrene
- RVC toernooi Sp..park pr.Irene
- Lgakkrvart i ert oc rnooi J.v.Beersstraat

Vri da 13- -1988 (zie ko

t 8.4) uur Start LENS-] ENTE-IOOP.

Donderdag 12 mei RVC-tocrnooi verdere gcgevens ontbreken nog.

9.00 uur

i 8.30 uur

Bi zonderheden:

- opstellingen a1s bekenó tenzij de trainers anders vermel-den.
- op vakantie, be1 dan nu alvast even af tetl. 9?0154 pauL v.d.steen
- schrijf in voor do IDNS -LENTE-LOOP. Zie kopy.
TOERNOOÏE N A-B-C-jducd 7 t/n t2 neí.

t2 Zatorda / mei A2' VeLo tocrnooí aanvang 12.00 ur:r Einde 15.00 uur

Drie vedstrijden van 2 x 15 minuten, met aLs te8enstanrlers uElo, QUrcK en RVC.
BENS 6!eel-t om 12.00 uur, 13.10 uur cn 14.20 uur. Een kort toernooi, uat rrel:licht snel gewonnen kan worclen. Succe6. :-.

A.S. DONDERDÀG;5. IIEI"IIENS A1 - TONEGïDo A1

7

A]INVANG '1 9. 0O UUR M



B 1 Zaterda ? $eí Rij swi jk-t o ernooi

Er zijn no6 geen
de leider.
Donderdag '12 meí '

gcgevels 
"binnen, 

dus de

RVC toernooi r' waarvan
ontbreken.

clefínitieve terictrtgLvifg gaat via^ "

' op dit moment verdere go6evens nog

82 Zaterda ?'neí

Zonrlag B mei

dondërda 12 mei

C2 Zatefdas ? mei

DIlC-toernooi- À"r.ro.rg,1O.0O,uur, einclo-14.00 uur. ;

lens 82 6pee1t zatcrdag f nci'clrie wedstrijden van el-k 2 x 2O

minuten, tegen'D§VP, P,Í.AW en DHC. Hopeliik Epe1en ju11ie een
l-cik toernooi.
Dynarno 67 toernooi Àanvan6.1O..Oo uur, einde i2.JO uur. ' " 

'

Na tvree poule-wc dstri j den te5en Juventas/Valkeniers .crt :

Duinclorp SV volgt nog een finalewe dstri j cL. Vecl succes.
Donderdan 12 mei RVC toernooi ge6evens ontbrekcn nog.

C1 ZateÍclàA 7 mei HMSH toernooi - 
aeàvang 1O.JO uur ' einde ? " ':i r''

Er worclen wa.orscÉi 3.'rr1i jk ! we«strijden iiespeeld, ó.al te6en
IIBS r VCS en \,lc6t1analia
Laakkvartiertdernooi aanvan 1O.OO uur cinde''16.00 uuí';'":
Jullie spelen 4 wedstiijden van 2 x 15 Èinuten-i tefen Laak-
k'rrartier, i{ilheImus, HBs en Roodenburg. Ook julIie,een. fijn
toernooi Bewenst. .' ':'-':.' '.;'..

ArchipéI-toe rno oi Acnvang 9.15 uur Einde 12.4! uur.'
C 2 speelt clrie weclstri jclen tegen I{BS r Nootdorp en Archipel'
Jull-ie eerste wedgtrijd is om 9.50 uur. :

A.S. DONDERDAG 5 ME] IENS A1 - TONEGIDO À1 Ai\NV/ING 'l9.OO UUR.

- -L;en 1 e4onden stuk.
Na mijn aanrijdin6 (buiten miin echuld) gaat het weer goed met mij'
Door dit ongeval mi6te ik ook een vientai'oefenwedstrijOen bi3 ao E.'C.Deri -ttaag, ,

lraarvoor ik wae uitgenodigd. ,'. '
Bchalve keeperswerk ma5 ik al1es weer. doen.
Ik wil de hàer v.d.Lubbc, Fam:Endliclr. en de Fam.Spaans bedanken voor hun be-
Iangetelling na mijn on6eva1. Ook.Lgà'van.Rijn r*i1 ik bedanken voor zijn be- ,,.

langstellin[ en attentie (betaald uit ei6en zak).
I,lat mij is tegengevallen is de JUKO.

{r1q j.9 niet mcer beschikbaar bent om iets voor
bl-i jkbàar.
De slechte afsluiting voor mij van dit seizocn

T,ENS

( Je

te do

hoort

e[r

er kennelijk

. :':' . .i.. l-,-ver8eet men Je"-,t.,,.

niet
meer bij) za1 ik maar gaur,I vergeten.
it froop""of6end seizoeil weer 4àr.maal- a1s keeper van A1 te kunnen functioneren. -

: Jerqcn Dunant-.

P.S.Eindelijk eens een ingezonden stukje van cen jeugdspeler' '.-
Ik kan me aË tiSA _niet .heiinneren clat àit voorgekomen is, Toch vraagt dit stukje
o, erri5" uit1e6-van de j eugclkommi ssie , alhoewel r,rij hierbij niet torScten-dat ' "'

Je.roenDunanthet,voe1tzpa1shijhetiopgeschrevenheeft.
Na het.ongeluk van Jeroen heeft, de jeugrlkommissie hem,qgzclfdc.avond nog op8e-
be1l, daaina werd cr nogmaals telefónisch naar zrn toestand geinformeerd,. en

later ook nog l+ngs ae tijn. Tevens vers"Èu"n. er een stukje ov-er h-em en vele
andere gebleË""àràeo spelàrs in cle Lenerevue. Vercler is het .ebruikol-ijk dat
;;;;;; ;" jeugdkommissi" nor attcntie worclt 61egeven. Dit laatste ie hefaas niet
gedaan. Dai vin<Ien wÍj janmer. Og§ wij moeten hier-attent op zijn'
et idee er niet meer bi5 tc horcn ís een. vervel-encl góvoe1 maar dit is b.eelist

niet d.e bedoeling van de jeugdkommiesie gewcest.

A.S.DONDERDAG 5 MEI LENS A1- TONEGIDO À1

8

ÀANVAN G 19. OO UUR.



A.S.DONDERDAG 5 MEI IENS A1- TONEGÏDO À1 AANVANG 19.OO UUR+I

l{edotriidpro
rsoon:Paul- v. d.Steen. teA:9?O1
voor de wedstrijden bij paul
te nood nog op zatcrCagmorgen
14. Voor avondwe dst ri j clen teJ-

gramma D-E-F-junioren.

iens DJ TtaI - FV Snoekie
Lene D1 7ta1 - tr'I/ Snoekie
Opstell-in 6en vi a de leiclers.

5-5-1988 (zie kopv)

54 (b.e.e. 9?16?4 peter perreyn).
v.d.Steen voor vrijdagàvond 19.O0 uur.
op lens bi j icmarici van cle j erigtlkommisdle

z 970154.

4-l,loeneda -1988 ( zaalvoetbal

Eontaktpe
Afbe1l'en
In uiters
tet2 6613

18. oo uur
18. Jo uur

Donderda

Vold

Sporthal Transvaal
Sporthal Tran.s:aal

sp

san.komst Lens .,

17"15 u:un
17.45 uur

11 .0O uur
10.J0 uur
11 .00 uur
'11.0O uur
1 'l . OO .uur
11.ób uur

9.00 uur
11.00 uur
11.O0 uur
'l 1.OO uur
11.00 uur
t.OO uur
9.30 uur

I,ens D1
Lens E1/D2comb.
tens E2
Lens EJ
L.,ens F2
Lens Ff

RVC tocrnooi
RVC toernooi
Lenstoernooi
Lenstoernooi
!enstoernooi
Lenstoe rnooi

pÈ

par
Par

KP
KP

r. frene
r. Irene

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uu_r
uur
uur

10.00
9 -30

10.10
1o'3o'
10.n
10.30

9.JO uur
ö. U0 uur

'1 O. JO uur
1O. f O urÍr
1O.JO nur
1O.J0.uur
B.0O uur
B . ro "riur

16. r0 uur

- 1 7.45 u.u-r

Zaterda 7-5-1988 (zie ko
1O.O-0 uur l,en6 D1 , D2 en DJ vier tep;on vier kampioenschappen or r*u

Lens
tens
Iene
!ens
f,ens
f,ens
Lens

D4"
E1
E2
E1
F1
E2
F3.

-Lyratoernooi De l,ier
- Lenstoe rnooi
- Verburchto ernooi v.Arkelweg '
- Verburchtoernooi v.Àrkelweg ,:'
- Lcnstoernooi
- Devjotoernooi OoeteÍnde/Vo<r'burg
- t^lil-he lmust oe rnooi llcstvl_ietwcg

Dinsdae 10-5-1988 (zie kopv)
17.00 uur finale Den Haa6 4 tegen 4 voor E tcans op de Ijzc.r\.rerf
1B.OO uur training voor Lens. E1., DZ) Er, ï,1 , EZ en F3 op Len6

Donderdag 1 2-5-1988 (mcer nieuus vol cnde wcck)
1

1

1

1

o
o
o
o
o

9
o
o
q

.00

.00

.o0

.00

.00

.oo

uur
. 
uur
uur
uur
uur
uuI
uuI
uur
'uur

Len s
Léne
Lens
Lens
Lens
L,ens
Lens
L.,ens
Lèns

Dl ,

D2
D,
D4
D1

E2
E3
F1
F2

- Laakkwarti crtoerno o i
- l,ensto ernoci
- Lenstoernooi
- Lcnstoornooi
- DHL toernooi
- DHI toernooi
- Vo orburgtoernooi
- Viostoernooi
'- DEL toernooi

J.v.Becrsstraat

Brasserskade /Delft
Brasserskade /Delft
Pr. BernardLaan/Voorburg
Mel-isstokelaan
BrasserEkade /Del-tL

9.oo
' 9,15
9.15
9.15
B"0o
B.oo
9.30
9.15
B. oo

'l
1

.30

.oo

.oo

Vrij dae t1-5-1988 (zie ko r:v )

18.45 uuR start LENS -LENTE-LOOP .
Byzondorheden:

' -t o. rU uur

- opstellin6gon aLs bekend tenzij cle trainers anders vermeklcn.
- op Íakantie, beI dàn nu al-vast even af tufz 9?0154 paul v.d.Steen.
- schrijf in voor de tens-Lentc-Loop. zie kopy. a'
- op woensdag 11 mei geen training voor ï.,ens E3t F1l, F2 en FJ VIel op 1o-5-1 9BB

9



D1 -gg.1i!g1!g@.!. RV0-toèrnóoi, gàmen me

er wordt gespeeld on e'en' vrisselbcker, waar
èlkàar v,drden op6ete1d.

{ondercla6J? mci Laakkwartier-toernooi

Toernooien DlE1F-jeugd van I mei t/n 12 neí.

ju11iè fpelgn 4 wedstrijdèn van twec '' mààr
helmus, T,gakkwaltier en HBS. Ecn:paar.pitt
moeten veirwachten. VeeI suóces. '.. .., .

tE1 . ,'..,
voo4 de punten van beide ploegen bij

, 'i ' , ' _'

'.aanvan! 1o.oo uur, einde 16.O0"iiïr
een k',rartier te6en Roödcnbirg, I,ril-
i6e uedstrijdcn zul-Icn juL1ie zèker'

Op zaterdag 14 mei is er nog een toernooi Ëijgekomen,'bij DSO.

D2r" doriderda6 :12 mei Lens-toernooi ''. aanvang 1o.'OO uur einde t 6.00 uui.
." ïtf,gq;Aé r,real mcer gegevcns.

. voJ-gende wcck meer Gcecvons

D4 zaterrlag / mei Lyra-toernooi
jul}ie moeten vrocg bogÈnnen aari dit t

,; tyra.; RKDEO en Delft zí j'n. Do "r,reàstri j
" Wij wensen ju11ie vccl plezier. 

:

uur einde 12.00 uur.. ,
clc' tcgenstandors ,- j 

,
12* minuut.-

,1..

D) dondërda6 12 mei

ju e. spe en híer

' .':., ., I

Lens-toernooi

:
aanvang 9. oQ
oc. rnoo]. , vraa!
den rlure n 2 x

RVC toernooir 6anen met D1
a1s e1.fta3., te6enstanders zijn ??-

aanvang.lO.OO uur '. - eincle-16.00 uur.

,. dondeldag 12 mei Lens-toernooi 'aanvang 1O.OO uur einrle 16.OÓ uur.' '.:,' volgende week meer ge6cvens

E1 donderda mo].

zaterdag f mei L.,ens toernooi
1Iié spelen 4 wcdstrijdt:n, van 2 x

aanvan8 10.00; uur I
15'minuten. .-uJ

einde 15. JO uur,

einde 12.50 uur,
DIII,.

, ',rConderdag 12 nei DHl-toernooi, l aanvanB 9.0O uur
lAlue_e5.een toernooi, nu mct Quickr- rs-Grav.S.V., Velo eu
J.ull-ie wedstrijclen duren 2 x B minuteni

E2 r donderdag I mei f,ens toernooi '. aanvang '1'1 ,OO uur einde í5.O0 uur "

6amen met EJ en rniniwelpen 2 cn J spelen jullie vandaa6 het lens-toernooi.
tegenstanders zijn DSO, SEV, Voorburg.
De wgqlstrijden durèn' 2 x 15 minutèn, en we besluitén mèt echte final-esl

-get e-Iqgg 7 mea .' Verburch-t o ernooi i aanvang 11.O0 uui einde 15.J0 uur.
de wcdstrijden duren 2 x 10 minuten, cn juflie spelen te6en Monstcr, RKSVM,
Verburch en den Hoorn. I'Jij hopcn clat hct ecn 1cók tèernoci wordt. ' -. . ,

donde4dag 12 mei DHI toernooi nanvang 9.00 uur -eíncle 12.J0 uur
6lenetan<Icrs rs-Grav.SV, Quick,cn öHt.' 

:

aanvan8 11.00 urir §indc 15,00 uuf.i '''
e vandaag het Lens toèrnooi, lraarid de .
. Het toernooi vorclt afgesloten met ecn

E3

zaterdag 7 mei Vcrburch töernooi aanvang 11.O0 uur einde '15.15 uur.
te6e[standers zijnr' in wedstrijden van 2 x 1O minuten, Verburch, Lyra nog
een kecr Verburchr cn rs-Gravenzande. Veel- succes. . i :.
donderdag 12 nei Voorbur6 tocrnooi aanvang 1O.rO uur, einde 14.!O uur.

._samen"met E1 een toernooi, met al-s te

Donderdag j mei T,cns toernooi
Eamen.met E2 en F2 en. tr'J spelcn julli
pouleweàst ri j den 2 x:lJ minuten tluren
finalewèdstrijd.

De trcdstrijden duren 1 x 12 minuten, en ju11ie speLen tegen ríUC, SV rr5,
Duno, Toofan en Vredenburch. VIij hopen rlat jullie een Leuk toernooi epeten.

A.S.DONDERDAG 5 I,[i Í,ENS A1 - TON]IGIDO À,I , AíNVANG 19rOO UUR.
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Í"1 4atcÍdag / mei Lens toornooi aanvang 11.00 uur, einde 11.]O uur
jul1ie'speJ-en 6amen net E1 ecn toernooi met 4 wedstrijden
donclerdag 12 mei VïOS toernooi aanvang 10.00 uur einde 14.00 uur
jillÍe-spel-én fwedstri jclen van 2 x 715 minuut, met als te6enstanders
VIOS, Feijenoord, Xerxes, HI,{SH. Voor de ploegen op Ce eerste en tweede
plaate volgt nog een cxtra kredstrijd. Vecl succes.

TZ donderdag J. mci Lens.toernonÍ aanvang 11.00 uur, einde 15.00 u
lu[iè èpóIen wedstrijden van 2 x 1! minuten, met voor elke ploeg na .d

poules nog ecn eÈtra v,redstrijd. Tegenstanders zijn SEV, Laakkr'rartier I.burg en de winnaar van Juffermans wisselbeker verleden jaar, SJC. In-,d
"finale vrordt geetreden om deze r,risseLbeker. Ilnak er een mooi toernooi
zaterdag f mei Devjo-toernooi aanvan6 9100 uur einde 1J.JO uur
een toernooi met vledstrijdcn van 2 x 10 ninutcn, waarbij JriC, Vredcnburch,

.,Qïick en Devio do te6enetanclers zijn. Veel- plezier
zaterda6 '12 mei bHL toernooi aanva.n6 9.00 uur einde 'l2.JO uur.,
tegenstanclors zijn hier: Naaldwijk, Duno, Quick cn natuurlijk DHI;.
Jul-lie wcdetrijcien duren 2 x B minutcn.

T3 donderda55 J rnei Lens toernooi

ur

Voor-
e
van.

Er wordt.Bestredcn om de JuffL,rnans
In de finale worclt bcsliet wio cloze
zettcn. Te6enstanders zijn, behalve
Ma.ak er een fijn toernooi van.
zaterdag / mei Wilhelmus toernooi

aanvaEg '11.0O uur einde 15.00 uur.
l{issoJ.bcker, nu in bezit van SJC.
prijs een jaar- in de prijzenkaot'mag
SJC, SEV, Laakkwartier en Voorburg-

aanvang 9.JO uur einde 14.0o, uur.
de wedstrijden duren 2 x 12"rJ minuut, en zijn tcgen GD/r, tlilhelmus,
Roodenburg en Excelsior t20. Vcol- plezier bij dit toernooi

Versl-ag van Larbi en Jeroen Lens D2- Loosduinen D'l O-1 .

Hct was op ecn vrarme zateldagóchtend, 
.

Lens D2 moest om 10.J0 uur verzamele.n. I,/e gingen met Ce auto naar- ï,oosduinen"
(l'Íades.tei,n). Tocn we aankwamen moestcn vJc on6 ornklctt-en.
Wé 5in6dn.naar het vcld. Dc aftrap werd. 6enomen cloor Larbi en Jcioen. "
Het waó ío6 maer'net begonnen cn rve stondcn met 1-O achtcr.
Larbi mÍste in de eerstÀ hclft een panalty.(eeeft vrel)..:lrc hadden pauze.
prrrrrrt.De 2e helft begon. trle hebben cr alIes voor gedao.n om te vJinnen of
gelijl,r,.te opofen. l"laax ja vcrlorcn.
Jorn.ór, gjoeà gewerkt. - " 

I

Jeroen en Laibi.

Sportkamp

Ondanks veel verzoeken hebben nog J.ang niet al.le deelnemers aan het sportkanp
de f. 14Or-- betaaftl. Volgenrlc week publ-icercn wij de namen en de .bedragcn in
de f,ensrevue van de6cne die no5 een achterstand hcbben. Terufikrabbelen kan niet
meer want'op I àpri1. hebben"wij hct definitievc aantal moeten doorgeven aan de;-'i
K.N;v.b., lJef Zoeken'wij. nog 2 leiclers die vaíL 11 l/m 16 juli mee wi]l"en naar :i:
dit kanp. IIeb je inter.esse bel- dan 9?0154 of te wel PauI v.d.Steen.

Vier tegen vier.
Op zaterdag'f mei speteri lens D1 ,D2 en DJ de vier togen vier kampioerischappen
op Lens. Het is de bedoeling clat ju1Iie ter plekke of van te voren zelf vier- r"

tallen formeren. Keepere bestaan er bij dit spellctje niet. Gewoon èèn speler--
konstant achter houden en öèn speler kónstant voorin. Dc àndcre twee moetei-. -'
gevroon blij=ven gaan: Het vrinnencle viertal doet op 16 mei mee met de Haagse
iinale viei=tegcn vier. Het winnendc E-viertal van Lcns ís afgelopen dinsda6
bekend geworden. Zij doen op dinsdag 1O mei mce op de ljzerwerf. De tc6cnstanders
zijn: Devjo, Dl'lO, ,Iuventas, Oliveo, RI(DEO, Schevcningen en Zoetermeer. Zeven
wedstrijdcn van 1 x 'lO minuten

- 11 -



Er zÍjn zee poules dus er zijn zes winnaars bekend om 20.O0 uur.
Mei nog é6n kèer en cle twee finàlisten 6aan dan naar Zeist. Doe

Jeugdkopy ALeemaen

doeken madr ook met toeters en beLLen aan'aczi6 zijn. Tevens zul1-en zij
songo laten horen aan de verc'l.er aanr+ezigc senioren, ouders van onze je
en vertegenwo"ördigers van de Haagse Voctbal Boncl, de scheidsrechtirs e
vereíi6ingcn. Koriöm het r,rordt een echt gezellige happenin6 .deze Kampi
strijd. van f,ens A1 . Ue hopen rlat ju11-ie voàr zoveel- publiek er een leu
pot van zul-l-en makcn mct a1s resultaat de promotie naar de regional.e k
tevens promotie voor onze voetbal-verenigin6 l,ens. Dat hcbben ju11ic be
Een punt is genoeg maar ons advies i6 haal er gevroon twee. IÍocht het 1
is na afJ-oop het clubgebouw nog ).ange tijd geopcnd voor een gezel1i6 e
feeet.waarbi.j ook de toeschouÉers van harte welkon zijn. .Later zal- A 1

Zij ' spelen .inje test. - -.-;

f,ens /r'1 verdicnt onze steun.
Bij deze roepen wij een ieder op on a.s. donderdag om 'lp.OO uur ons A I te konen
aanmoedigcn in de laatete thuisrvcdstrijd tegen Tonegido. Wè hcbben zelfs Bèhoörd
dat Piet v.d.Valk de training voor dc senioren niet door Laat gaan ,maar allc spe-
lers. verplicht' om met opandoekèn naar LenE A 1 te'komen. De jeugdafdelin6 kan
dit natuurLijk niet op zich laten zitten cn zaL onEetwijfeld met nog mooierc epan-

-Í

voitbal-
ugdleden
n bc.vriende
oenswecl-
ke sportieve
l-asse en
ot verdiènd.
ukken dan
erste
dan nog

Vau 'dg 'ene 'hàppenir-rg naar de andere. Op vrijclag t, *ài ( wie ie dr'nu.no6 bÍjge-
Iovi6) organieeert Lens' al-weer de traditionel-c Lens-Lent e-Loop.
Tot nu toe besteedden wij daar vrat te r,reinig aandaiht aan.
Terec}:'t wcrdcn wij claardoor de organisatie voor op de vingexc getikt. Door mid-'
del van een meege6even otenciL aan all-e E en F.epelers af6elopen zatcrdag en door'.i
midcleL van dit stukje proberen iri5 het goed te maken. AIs aI onze jeigdlerlen nii I
a.s. donclerdag of zaterdag een startbewijs kofen voor deze Lens Lente Loop dan
vergeeft de'organisatie ons misschien onze fdut. Er kan gestart worden op de
2-4 of 1O km. IÍet inschrijf6jcld. is f.2rlO voor cle jeugd en voor de rest f. !t5O.
Natuurl-ijk loferr do'Lensl-èden al1emaal in het officiëIe l,enstenue. De ouclers, . :-
broertjes, zusjes en vriendjcs zijn natuurliSk oot< van hartc welkom. . : '

De stait vcior àe 2 km is om 18.45 uur op Lens. '. r"i '

We verzoeken ièderecn om, om r8.!0 uur à.anwozi6 to zijn. . -, 't',,---.
Er zi jn ook nog echte pri jzen te verd.ienen en federee; kri jgl een feuk herín-' i-..'-, ".'

neringsvaant5e. xan jo dii weekencl gecn startbewijs hafcn.-èedn nood. Dit kdn IjI'!:
nog l/n vrijdag 1, neí.

eens in beeloten krin6 een feestje bouwen. Uaar zoveit. is het nog niet. Ee6rt de
wedstrijd nog goed afsl-uiten. De tccgang'i6 natuurlijk 6ratis voor icdeieen.

LENS -IENTE-T,OOP .

Ouders kunnen ook voetballe-4 op ï..,e4s.
. .':

Vaak bereiken on6 vcrzoeken van oridore van onzc jeu6dl-eden of er ook een'elftal
is met uitsluitend voteranen erin. '
Ilieruit ,blijkt dat er best oudero zijn -die ooh wekclijks te6en een balletje. . -.':.
wil-Ien ' trappen. !,lij uillen daalom eens weten of .er volgencl scizoen op de zqndag r.
niet zorn e1fta1 .in de.veteranen senicjrenlclasse kan 6aan spelem.' ' ii
Vadcro die interesoe hebben kunnen zich aonmeltlen bij Paul v.r].Stecn fc].;9?O154.
ttre zijn bcnieuwd.
Het moeten or.natuurliik wel zorn 15 zjin die echt een heel seizoen-'.Eaan vootballcn.- '-- :'--

(miniinaal) - "l

A.S.DONDEÈD/iG 5 r'ÍEï .I,ENS A 1- TONEGIDO A1 , AANVANG 19.00 UUn.
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UITSLAGEN JEUGD.

Lens A1
HDV A1

'Lens 81 I' :'
sol 81
HVV C1

Iens D 1 .'
Loosduinen D1

Iens B 1:

Ilens IJ Z !

Lons C 1:

Lens C 2:

L.,ens D 'l:

Lcns D 2:

- WestLandia A1

- Lens A2
J Quick 81
- Lens 82
- Lens C1

- lyra D1.

- Lcns_ ,D2 . .

.1-q
2-2
o-2
9-2
o-1
4-1
1-o

1-3
5-5
8-z'
,-1

;9:1
11-1
1-4
i-,

Lens DJ
T,ene D4
Len6 B1
lens E2
Lyra EB
Icns F1
Lens E2
lens FJ

- Toofan D1

- Quick Stepe D4
- Concordia D2
. DHC E2
- Lens E3
-.Cromvl-iet E1

- tr'lestlanctia F2
- \,Iestfandia E4

Zo clit was de laatste officiöIe konpe t iti ezat crcldg. Ondanke het feit dat cle
HVB door een halfsLachtig beleid er ccn puinhoop van had gemaakt kregen wè- +,a...", ,,

"veel- bel-l-en toch alle elftal-fon aan het voetballen.
Aan het begin van het.seizoen r,rerd er mee6cdeeld aan de clubs dat er.op J0 april
Bevroon gespeeLd zóu vrordcn voor de kompetitie. VeeI clubs organiseertle[ toch.-..
toernooien et / of familierlagen. Dc IIVB accepteerde clit en c1à j eugctkó'mmi ssies
werdèn verplicht de wedstrijclen ctoor de vrceks te gaan 6pe1en. Dit gin6 nog vre1.
Het vinden van tegenstandcrs op JO april voor een vri endochalpcli j ke wedstrijd
was echter ecn hels karr+ei.
Gelukkig zijn we er..we} ingeslaagd en hebben we genietend van de zon vcel"-
leuke wedetri'jden gezien. i ;'

L,ens A'í j Jp""fdu,óen reut pótjc voetbal
voetbaL.in ecn rusti5 tempo mct
mooie 6oa1 van Robert Garskamp.
rrVuurlrerkrr van julJ-ie verwacht.
dikverdiende kampioenechap- beha
Lukt dit.dan ÈAan we rÉavonds f

Lhirs A 2: haalde uit 6i5 HDV A 1 knàp een' puntje weg.
Gelukkig begon de werlstrijà wat later zodàt T..,ens A2 komplcet kon
beginnen.

deecl pijn aan je ogen om er naar te kijken. Vieze rose shirtjes (grapje)
en dat bij deze fe11e zon. Het hielp ook no6 geenecns r,rant Quick won.
foch kunncn jullie terug kijken op eën geslaagd seizoen.

6ing voI goedc mocd l.reg.
Hel-aas eon ontzettcnde thuisfl-uiter maakte het nu echt aI tc gek.
SOA kon drn ook niets andere docn dan winnen.
haalt in korte tijd vecl- punten binnen. AIs c1e resterende J (avond)
wedstrijden de voLl-e winst opleveren dnn is de tl'rcede plaats een feit.
Dit zou knap zijn. Verdcr beda.nkt voor Ce bon. À1s hct voctbal-Ien
voorbij is gaan r,re ergens een filmpje zien. Zal. wel ecn voetbalfilm
worden.
gin6 naar Bl"lT toe om een toernooi tc spelen. Voor de J BMT-spelers
vras dit dus cen thuistoernooi. Voor de zeven Lensspelero dus niet.
Orn een lang verhaal- lcort tc houden: het l,ras een Leuk toernooi.
sfoot het seizoen met ccn overwinnin6 af. Er moet alleen no6 uitge-
6!ec1d worden te6en Wilhe]-mus.
Een vrije dap; vindcn is echter een probleem. Wc spclen dezc pot zeker.
Len6 D 1 kan zich nu Eaan richtcn op tle Decncup.
IIet grotc voordeel daarvan is dat jo echte scheidorechters krij55t.
I'lisschien dat Han6 dan ook weer ecns een doclpunt maakt.

Ínoe6t naar ï,oosduinen toe orn uit te rnaken rvie er Kampioen zou llorden.
Lens D2 hacl beslist fa6t van zcnurrrcn anders kan de lome houding niet
verklaard torden. f,oosduincn wcrcl nu kanpioen. Niet te Lan6 treuren
hoor.Jullie hebben een fouk seizoen gchatl.

- '- : - ,."_ . .-tegen Westlandia. Lekker vri cndsc happèli j k
sóms hele leuke combinatie§'Ln een
A.S. donderdag r,rordt er noÈ t66nmaal

Te6en Tone6ido kunnen juIlie dan het
Ien.
eesten op Lens. Doe jc beet. : . ,.

11 -"



lens D J:

lens D +:

Lene E 2:

speelde weer tegen een sterkere tegenstand.er.
Gelukl<ig was de inoteJ.ling nu wel goed. Het wcrd
waarbij Íoofari net iets sterker blcek.
was ocht 6elijkwaardlg aa.n Quick Steps. Beginstand OaO, ruststand 111 ey.
eindotand 5-5. Eet vras J-euk om naar te kijken.
Epcclde vriéhdschappelijk tegen Concorclia D2.
Geen probleen hoorr..KLeine AbiC wa6 zoin meter kl.einer dan zrn clirectc.
tegenstanderdie toch regelmatig Sedold wercl. Leís E1 won met B-2;
is ccht in vorm. De kampioen DHC werd net hcel goed voetbal. en veel-
inzet met )-1 verolagen. K1asee jongens, ga zo .door. .:

e,.'.;1,

een leuke veclstrij d

Lens 8.1 3

Lena E rr 6tond.heel vroeg komplcet om ilaax Lyra toe te gaan. Zelfe David. wae ei,
ondanks dat hij eÍg;cnlijk af6ebelC had. He1aas bleeli Lyra rieer tc sterk.

I ..tens F 1:. laat wckelijks zien dat ze toe zijn aan het E-voetbal
--: , , E1ke. tegénétander wordt echt opgeiold.

... Ga zo d;or in dc toernocien cn rice3- prijzen zull-en er in de prijzenk4st

Lens F 2: speelde een aarclige wedstrijd te6en tlestJ-andia;
Zoal6: uel vaker hebbea l,rlestlandsc ploegen meer lkracht
3.eeftijd nog doorelaggevend. Geeft niete het was feuk

À.S. DoNDERDAG 5 M.III LENS 'A1' TONEGIDo A 1 AAllVltNG 19,00,UUR,.;

: Í.\'
en dat is op
om te zlen.

deze

l,eus F J: epeelcle ook tegen t'lestlandia en had wat mcer last van die krachto.---- 
Geen paniek hcíoi. als je ziet r,rat dc Lensspelers "in óéu seizoen vöetbalIen

,-..;., ierbij geJ.eerd heUbel dan is.en,zeker hoop voor de natije toekomst.. '

.,n
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A.s.vrijdag is het dan zover. Lens gaat dan weer eens uit haar boI. Dat wórrtt
een drukte ....!Juist met het or6aniseren van dít soórt spektakulaire evene-
nenten is Lene'op zijn sterkst. u zult het zeLf zioni UeÈànl-ang zijn zorn tienv
tal- nedele.rkers bozi6 net de vo orbe re idingen. Kanjcrs ioor c]e club;.rlat mag weL
eens gezegd lrordcn. ' ,

L.L.l. LENS-TENTE-L00P- L.L.L. LENS-LENTE-IOOP. L.L.L. LENs-rEI,trE-LooP.,___,_:_-* ..

I{et laatstenieuwes over de L.T,,L.'

A11cs io tot in de kleinsto detail-s gcrogc)-d. Hót cnigc r,rat u moet doen iÀ ecn
startbevríjs kopen. Dat houdt nict dirakt in clat er aLs ean gek gelopen moet
worden. Neen, dat startnummer gecft ooh rccht op cleelname aan do gioie roterij.
Daarvoor hoeft u al-lcen maar tc lopcn naar de bar 6f naar de inschrijftafelo
a.s. vrijclag. De voetball-ers vervachten we wéI aàn de start. Van firoot tot
klein. Echt allemaal-! schrijf je dus int Pcr èLot.van rekening worrlt.hèt voor
l,ens-leden georganiseerd. Dat het zuLke'enorme $roporties zou aannemen had nie-
mand durven dromen en is allcen naa.r pure rekfame voor cnze club. T-,cns 6aatecht de hele stad e.o. door En dan nog twijfelen over meed.oen? Neen, toch,..!

.l

Evcnals vori6 jaar hceft PÍet Burghouwt'voor clo winncai ían do t0 kiionretcr
een fantàstische piijs beschikbaar gesteld. De l+innaar kan rckenen op ecn droom-
reis naàr Zuid-Frankrijk. Dat is toch echt schittcrencl .hè!
Een.we.ek l-ang gehecJ- verzorgd vertoevcn aan de C6te d,lAzur. . .: ,: -

We kurinèn clerhal-vc ook rekencn op dcelnamc. van dc top van Dcn Haag e.o..
Dat er'Éij Lens r*at te rrverd.ienen" valtris in het loperswdreldje íàn.morrÀ tot
moid ge6aan. Obk verwacht de organisatie veeL dames aan de,,start.l Zowel.bij de
4 a1e de '1O kilometer. Moeten rie'ook eens ecn leuke frijs voór vèrzinnen.
Een rveckje Henk H. of icts dcr6elijkel
Piet Burghouwt stelde daarnaast ool< nog eena een geldbedrag beschikbaar. T6 gek
eigenlijk, maar lre zijn.er verschrikkelijk blij mec.
De aponsor var de L.L,.L. komt zelf over uit Zuid-Frankrijk om de prijzen te
overhandigen aan de winnaars. U moet dat gewoon meemaken. Dat wordt T,enE-
geachLedenis. Over sponsors gesproken....
Van de .slortzaak _rrRunner.srr uit "de Piet Heinstraat ontvingen _wij een aartal .

fraaie piijzen. Óok furó-Drogist rrRuotenburglt(3en Smtlaer") kiuo, 'royial over
de Lens-bru6. En van ecn Lens-er, die anonien wi1 blijven, kreeg d.e. organisatie
een geldbedrag. A1 die sponsorfs bedankon wij namens. Lens bijzonder hartelijk.
Let maar op, hoevcel 6ood-wiJ-1 dat kwecktl '
Mocht U op het Laatstc nippertje nog icts vril-Ien docn?! Giaag! Even naai ecn van
d.c organisatoren gaan en Uw gift krijgt een prima bestemming. IÍaakt niet uitrwatl
Maar nogmaa16.... U steunt de L.L.L. ook door het kopen van een otartnunmer
(f .4r50 w6l- Asice Tiger! ).
Goedi dat wat het laatstenieuws bctrcft ovcr de L.t.L.

Om dc organisatie vlekkeloos te latcn verlopen, hier dan de opsomming van mede-
werkers ( -sters ) r die de L.L.L. tot ecn succcs zullcn gaan maken. Het za1 U te-
vens een indruk geven, hoevcel mensen er voor zotn evenemcnt in touw zijn.
Schrik er maar niet van--- Daar gaan wer

K3-aarmak3n Parcours' 
'"i:il: ;H:";:;Ï::ït:ffi;en, Franckel Hoppenbrou,el",-.."--

N.Hoefna6e1, v.ï,u:iemburg en Dhr. de Bocrr plus 2x N.N.
De meeste zijn a1 weken bezig met de kleinste detail6!
(a.u. b. 18.o0 uur aanwezig)

Inschri j ftafeJ-s: Suzanne Koui,renhoven, An B.Hene6ouwen, Coby v.cl.VaJ-k en
Hcl-La torontc. :
(a.u.b. 1?,45 utr aanwezi6). . ,: '|:

T.i j clwaarnemers: l,lim Kouwenhoven, Fran6 Disseldorp, Jaap Colpar RcÀé Keus
Aacl Schijf en 1* N.N.
(a.u.b. 18. 15 uur aanwezi8).

1



GeLuid: Ben Oose, Gcrard v.d.Steen.
Sp.eaker: Paul Schulten - (a.u.b. 18.15 .uur,aanuezig)
Slaptprocedure: . ',BgIt Pennings,.,-Frans v;Díj!.;... .',1 . 1', -", :

Afzetting: ,. Jan.Heins, Rcn6 v..cl.Steen, Politie Soe6t crbe rg6t raat.
Affiches: Hans Roocluyn, Tony Vierling cn Hcnk Hoppcnbroutrcrs, (verspreidinl
Fotois: -''" " N.N.
Àponsorlí6/reklamer/pri jzen: ''t^Joutèr Frantzcn; ttenÈ tt. FranË v.Dijk'en GeraÍcl

Begcleidiir[ Jeugd: Gcra'rcl van nelissèn, Pau]. v.d.Steeri cil Petor Perrcyn..--
P.R.: Joha v.cl,l,ubbe! Fran6 van.Dijk en }IaróeL Janssen. i ',,:^
Financieon: Gcrard v.c1.Kley cn Gercr('l ,.v.d.Stccn.
ir.li.B.o. ' " Leo Riónen (o.".u. r8.3ó uur a.anlezig): ^ 't.. 'Bar/verzor6ing: Renó y.d.Steen'+ 6 barrne clcwerkcrs-st c rs . ,.'' " l .

Bar inkoop: ' Gerarcl v,d.§toen.
Peter Fieret; nra.r-' s van Dijk en Hcnk llopfcnbrour+ers.
Dhr. F.v,Di jlc sr. :..
Dhr.Cor Smit eà Politiepost Soe sterber5stra,at .
tr'rans van Dijk en Àd Coret.

Í

Zo, te1 dat nou maar eon6 op.
We zijn er vast nog we1 een paar vergeten, -.m4ar kornen toch a1 aan zorn 50 l,en6-
ers, die vrljda6 a..s. in touw zijn.om de L.L.L. a1le 61ans te geven, d.ie het
verdient. Neem daar maai rustig ecns het bl-aurv-witte petje voor,af; ' '

Reden Íeueer öm je.àlsnog op te 6even voor d.e !.t.1,. Ouders doe mee. -Jeugd trek
het leuo-shirt aàn'en.toIp à ör 4 tilometer! Dr zijn prachtige,prijuen tà ver-
dicncn. Zeker ook:voor atJ.eten, die de LeiTs rekords-weten te verbetereri. Dat is
zeker mogelijk.op de 2,4 en 1O kilometer,bij rie damee."Respèctievel.ijk B',20'
1?.1? en 40.05 lminuten zijn tijdeu, .d.ie'voor verbetcrÍn8 in'aanmer[<ing komen.
Ook het Leus Rekorcl óp dc 1o tciiomàter moet verbàterrl kunnen uorden (uric Am-
mcr1aan.J6iJ2). tJe ziàn het r*eL alLeàaaL a.s.vrijclag en dat gèlc1t.voor alle
Leís-ere Tot de 1le.:; du6 tot straks. :, ,:.: * , .." 

',' 
I ;. " .

r-' . . : 'r i - EranE vcn Diih - .. -' ,: i
: ' !': ,-. Henk Hoppenbrouwere ,".-.,.' . .

He Cstiij dle iding;.Weerkundige:
' .ue8eIer.d1n6:
CoördÍnatie:

I,E}IS-IENTE.TOOP. A.S.VRÏJDÀG ! ! §,,

,,,:Pqe mee .r.. .. .. Gezondt leuk en spqnnend.
Tevens Loterij! l"let f.4r50 bent U mcer LENS;.:.:,
De ï,.1,.t. Ook d6t is Lens. Echt v6ó1 beter!

TEI.'IS-ÍENTE-LOOP: A.S.VRTJ»AC I i I

'/OENSDAG 
18 MEÏI 19.00 UUR IENS 4 (ZA)- HAAGSIi SPQRTPER§'

LENS A 1 KÀI.íPIOEN

4

],ENS, ( ZA- "!DNS (zo
) 1 GEDEGRADEERD

,) 1 GEEN KAMPïoEN

het bestuur van Lens 4 (za) heeft voor d.e jaarlij[s teru6kc.rende derby..tegen de
Sportpers toch nog. ecn aantal .prominente spelers.weten te striliken.
Orider het motto van lrhet is niet afiijcl vers tegen.,de perstr zal L,ens 4 (za) in
de volgcnde opstu.lling vcrschijnen:. ..:-.

DoeL! Giudo HalleerL '. .:

Achtdr: -Jerry Hgeruíg; Henk Hoppenbrouwer, I,aurcrrs' Mantel, Cocs Lipmíin.
Midden: Wouter Frantzen, ?iet v.d.Valk, PauJ- Schutrten, Ko v.d.Stee.
Voor: Robert Pil-onr Marco v.De1den.
"Res. Dick d'o Ruitel-' Marccl tr'ris:-Dave v.EÈsen. .. ..

crensrechter: Tom rLucky Gamble !. Otte.



om dit elftaI (tijclons cle ve<istrÍjd) in gocde banen te Leiclon za1 clezegefloten door de 24-jarige Annel-iàs frinË. llg de wedstrijd wordt U aLsschouwer in de gelegenheicl gebracht orn d.eze spelers ecn (alcoholische)
snapèring in cle kantine aan te bicden.
Jerry Hoernig: berucht van uege zi.jn gevrcldrladige inslag.
Henk Hoppenbrouweri bekend vanvre6e zijn niet duidcli 5tc"ui t spraken.Vlouter tr'rantzen: verlieet niet zijn hiren, ook nie! ài;n 

"t"àf.u".:Paul- Schul-tcni cen man <tie-*$ïn trint(s) nóoig rrËïTÍ.Piet v.d.Va1k: cloorgaan piei, door6aanit I
Marco v.Deldon: doct-ic het of cloci_ic het niet?
Guido IlaLleen: het radeloze raadsLirl.
U leest het, een zcvcntal r+aar niet mu,e te spotten va1t.
Dus niet vcrgetcn. Wocnsilag 1B roei, aa.nvang i9.OO ,r",

LENS 4(ZA)- EAt-cSE SpOtTpEiiS .

worden
toe-."
Ver-

- Hct l,ensterrcin hiel-d vri j cr.agochtenct (nn cle kqmpio enswcdst ri j ct en hct feestvan.ft 1) ongcveer hct mícirlen tussen ecn midcclzi.raar ramp6euíà<I(2.2 Àp à" --
schaal- van Richter) en cre speelweide in het zuidcrpark na-àfIoop van nàrtpop.
- Vri j daga-vond was, door cle inzet van een aantal men6en, geen spoor van hethele gebeuren rncer te bekennen.

- Ilenk Kouvrcnhoven, speler van zaterdag vier, kvlam vorige wcek on6elukki6 te"n..val en beschadi6de zÍjn enkelbanden.

3EM0jederniemec,

- Honk verblijft met 6ip6 op de Tuinzijde 12.
- Vanaf deze plaats van hartc betorschap!
- Morgcn (Hemelvaartdag) speclt Lcns t het traditionele

ningen (aanvan6 10. JO uur)
-. OVERMORGEN 1f I{EI DE IENS-LENTE-],OOP.

toernooi bij Scheve-'

UN]CORN UNICORN UNÏCORN UNÏCORN UNICORN ' 'ÏJNICORN''.

Robert Pilon 6af clc punten bij cle wedstrijcl tegen Hoek van HoIIand(J_1 verl_ies.)

UNICORN UNICORN UNICON}I UNÏCORIT UNICCIN UNICORN

z oN pAG é:§-:_ LEN§:JETE R/,NEJLÀo_E 3U,goJ

Het dít jaar groots opgczett"- irJan Hopr toernooi is uw bezoeli mecr dan w.rnrd.

Ben schittcrend dc'e lnomersvolcl met ta1 vau stcrren vqn,rttoenrr. Irlat te d.enken
van treyenoorcl, oucl-Lens, Hermes DVs, Blauw zvart enz.enz. Dat wordt echt .genieten.
Dcor.het neespelen van oud-Lens zal het vc t eranent oernooi wellicht wat ucG
hebbcn van een rcunie.
Denk rnaar eens aan de oergezellige Nieurvj aarsre c ept ie , .toen ook rle wecstrijd
Jonci-T.,ens - Oucl Lens het pro6rarnrna clie <la6 veel luister bijzette .(uitslag à_).
wcct U hct nog? )
Nour_ diczc3-fde groep oud Lens-cr6 zul]en zoncla6 wóér de nodige staaltjes -fraaivoetbal- latcn zion.
Lens '1 ert. 2 zíjr, claarvoor zelfs uitllcrvcken. Zij speren hun raatsto kompctitie
wcdstrijden op het terrein van vios. IIet is u vcrgevcir aIs u ditnaar het Jan..
Hop to'ernooi verkiest boven Lens-De1fia. combinerón is ook ecn uitstekencle
mogclijkheícl. Het vct e ranent oernooi <luurt tot + 16.J0 uur.
Voor oud-Lcns zijn de volgcndc spclcrs uitgcnodi6cl:
Petcr Kempcr (ex P.§.v-cx Ned.clftaL!! !), ccco v.cl.Beek, Harry Dietz, IIans v.Dijk,
Jan.Dngelbert, Piet en fon Hop, I(orrs en liim Keetman, Gerarcl oo6trom, 1,eo liemen,



Ronald Rooclbolt Aad en H&ns Rooduyn, PauI Schdnherr; Gerard Verhaar, Han6 Zoet

Oucl-Lens 6taat ondcr 1e iclin6 van hun óud-traincr Joop l,lillerns.
Kom dus"naar.het veteranentóernooi ; zodat oo\ clit l,eis-everlement ee, g4ott'
succes wordt
Een lekker 6ezel1igc rrvolle bakrr zaL eon 6occl slot bctekenen van ecn voor I,cns
uitstekencl voetbalscÍzoen. tle rekenén op U!!! : '.
Na afl-oop staat er voor dd ,spqlers cen prachti6 kou<l bu.ffet klaar.,
Ook dít is Lirrs.,.. . ...:

Ilet Bestuur.

ZONDAG A . S . HET II JAN IIOP II TOE]I}iIOOI VOOII VETI]Ri.NLÏ

Lens doet m6ór -----Ook ',roor haar oud-l-eil.cn ! ! i ! .

KÍ,AVERJT',SSEN KLAV]]RJASSEN KLAUERJ,iSSEN KLAVERJTiSSEN

Vijf avonden gedurende het afgelopcn seizoen trarcn een 55root aant4| klariei-':
jassers bij,cen orrt uit te makcn wie zich het konin6skoppel van hct seizoen ,I
198?/1998 ,bu mogen gai,n noemen. , , ,...-
Àf6o1open viiSUag uÍtcindclijk'ctc bes1issin6.,
Iir ecn'spannendc strijd trok het koppcl Jan Ham-i.Jim Kl-iinen uiteindelijk .lan.
het J-an6ste, eind en mocht de troofapri;s in ontvangst nemen.' lunners-up warcn
deze keer RonaLd van Oven en Paul- Brouwers.
De uitsla6 van de Laatsti ronde!

1. Rog- Rog 54?1
2. v. d. Hoek-I1i ddeDdorp 5192
]. Ham- Kliinen 5169
De einduitsLa8 over vijf avonden:

1. Ham -Kliinen
2..v.Oven-Brou$rcrs
3. CooDans-Riemen
4. v. cl. Hoek-liiddenrlorp
J. 'v. cl.Berg-v. d,Beï'[! 

_

ptn.
ptn.
ptn.

20.
20.
20.
)6

20,

:
ptn '
ptn.
ptn.
ptn.
ptn.

8"o
6zt
6zu
182
200

, 
.KLA1IERJASSEN KLÀVERJASSEN KLAVJ]RJASSEN

,KLIiVERJÀSSEN

D.S.C.2-Lcns2.
Eindelijk een6 de kans om Lene 2 in nctic tc zien en wcI te6en DllC in,Delft; r

DHC had aan óón punt 6enoeg orn karnpioen te wortlcn ixaar Ï.,cns wist par.ty to "-'
Eeven cn hóo Memand op de tribune bcwcerde wcl- tlat het een uiepan uras, maa::
dat was het boslist níet! lDaar bcn ik het helemaal niet mee eensi Í,cns 'rra6constant in de aanval o.1.v. Eric l^larmerhoven al-s stuwende kracht die net
zijn vdrlrzetien I'lybe cn Edwarcl- 6oed iir het ispel d.etlen betrekken. OoI< Robcrt Pen-
nings kreeg veréchillcnde malón op rechts de baI vrij maar naarom? 'Jaarorn?
Een spel van veol onbenutte kansen maar veel kvralitcit in het velcl, ali,een dat
kleine b.eetje brutalitei! .dat miste ik bij de afwerkin8, rÍont daar_ Craait hct
tcícli om!,!'Jaímer voor Lend'toen DHC in cle loop van tle tweede hel-ft bij eeh iuit-
valde kans ochoon za6 om uit een verwarde situatic voor het Lens doel- dc bal
hirrd in <Ie rcchtcrhock te pI'aritsen onhoudbaar voör onzc <IocLnan Robcrt v.E§.
Í,cns was niet verslagen want ze kwamen terug met ookeJ-e gevaarlijkc uitvallen
op8ezet door Edwarcl Perreyn en Danny.Bíjfsma, maar trlybe kon dic geboden kansen
nict verzil-vercn. Ook.'ené Stefan cleed een goedboCoelde po6ing maar dat fóeet
gin6 niet door, want hij strandcle door .onÉacht . Tot ongcveer ticn ninuten voor
het einde de heldcn vérmoeid raakte'n, wanthet heili2; vuur was cr uitrzodoende de
6tand op 1-0 bleef voor DIIC, díe toen de bloemen in ontvangst mochten nemen duo
de betreffende schoonmoedcrs.ook blij .met 'cleze voor hen zo' vreu gtlevolle mocderdag
dan .altijd dat tjevoetbaL. Dit is dan.mi jn laatstc stuk over de SL.nioren Eonda6.
IIet zít crop na J8 jaar ie hct wel Benoeg.gewecst. l,lie cr icts voor voelt om
wekelijks iets te publíceren 6aat zijn gang, maar je moet r+el een brecte kijk
op het rnaatschappeli j k gcbeuren hebben, want het ene kan niet buitcn het anclere.

- 6 - F. Flumans"



SENÏONEN ZONDAG.

LJ r.t s1 n zondag B mei 1988.

IIoek van HolLand
DHC 2
Lens J
Lens 4
L.,ens )
VVP 6

Pro gramma D.gTl-e_Ida I r2 mei rgBB (IIemelvaarts
Lens 1

terrcin Scheveningen
aanvan6 10. J0 uur

- Schevertingee CoUIant toernooi

ProÍrramma zaterdag 14 mei 19BB

18. oo uur Lens ? - Oud Lcns 7

1988.ProEramma Zonda e 15 mei

- ï,ens 1 1-1
- Leno 2 1-O
- H.v.Holland 2 5-5
- Àrchipel 2 Archipel nict op6ckomcn
- Gr.Vlill-em ÍÍ VAC 64 . 

.

- Len6 6 niet bekenà .

speel.tijd 2 x 15 min.-'zónder i.uet.

G.Kemperman, K.Spoc16tra,
F.Petero, 3.v.d.T,ans, J.Ger1

V.0.C. ( notterdan )
VCS (Den Haag)
Qgcl. Lens r -' -

ï,ens Vctcranen.

1ll.OO uur Lens 1 - Delfia 1 Terrein Vios
11.O0 uur Lens 2 - llestlandia 2 Terrein Vios
11.00 uur GDS 2 - Lene J

Lene combinatie Jan Hop toern66i, op.Lens
aanvang '11.00 uurl verzamelen ,10.J0 uur,
opstelJ.ing:
Il. Kouvrenhoven, J.Co1pa, H.Bertcns, F.Schuurman,
P.§chulten, P. v. cI. Steen, J.Kuijpers, J.I{itting,
ri.teen, T.VÍer1ing, T.Hoefnagel, À.Schij f.
Deelnemende vereni gÍngen :

A.s. C (0eB6tBeest )
Blauw Zwart (!,lassenaar )
Fei jenoord."(.Rotterdam)'
Hermo6 D.V. s. (schiedan)

, - Iens Combi.na.tie. Juvcntao Vaf,keniers toernooi.
aanvan6 10.45 uui,
opstel linA:

vcrzamelen 9.45 uur, speèItijd 2 x 20 min. zonder ru6t.

,,1

A.Kuijpers,
S. de Nennie ,
l. v. d.Velde,
dci',lnemende

',i. Í" '
E. Trommelen,
M.de Groot,
G . v. d. Velcie ,

vereni6lingen:

J.l,lomberl3,,E.Huizinga, M.rrict.Kleij,
R.Zijlstra, H.Verbarencloe, P. ïloi jnen,

,1. . Bilderbeek.

J .l,lassLrnan,
J.v. d.Ende,

Lena
Noordzee
R.K.A.V.V.
Juventas/Valkeniers
Terreinon:
Juventae/Valkeniers
c.D.s. 't VreCc'nburchweg

. ErasmusweB t. o.
":

(bij'spoorbaan)
S chilclersgaardc

tet 9o5o?2
te] 213215

7



Prog ramma zonda8 22 neí 1988 (1e Pinksterda8).
Nivo toernooi voor B sel-ectie
opstelling wordt door de trainer bckend
wedstrijclen 2 x 15 minutcn zonder rust.
aanvang IO.OO uur . 

-,;l

vcrzamelon 0.00 uur ; ,

Dc{.:lnemendc verenigin6en :

gemaakt

: - .i. :.;i s' '.'; :'íi,.

,.. jr.;l: I i' i

) ' r.I

Í'.

Jir-

í' ,.. j, . ,"j

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

Westerkwartier
VUC

Te l'lerve

C. t,l. Poitiers ( I'rankri 5tr )"'
Nivo
f,r.rns

,!

Programma maanda6 23 neí t9B8 (zc Pinkotcrdag
Lcnotoernooi Lcns 6 cn B

opstellingon als bckcncl
aanvaD.B 11 .00 uur
verzamelcn 10. JO uur.
Deelnemende vcreni 11 en:

)^

I,ens
lens ö
F\r1l- Speed

o.s
.s.

TOPSCOORDERS SEÏZOEN 198?,/1 9BB.
:

2?
zz
21
21
20

doelpunteu
doelpunten
pqelpuntqn
d.oelpunten
doelpunten
doelpunton

M. v. DeldeÈ
F. DisseJ-dorp
K. Spoelstra ,,

H.BertenE
H.Kooijenga
li..Kuijpero...

Len6 t
lens 5
lcns 5
Lens 5
Lens 5

.. T,ens 8

i

tl
ZAÀLVOUIBAL

tled.s tri j den

!Joensda 18 mei

trr/ Snoekie 8 - Lens 6

Dínsdag 24 mei

rll/ SnoekÍe 4 - T,ens 2

T,o'èrnooicn ' ':''

Zaterdag a.s. (th meí 1988)
Schilp in Ri j swijk.
aanvar.a 19.00 uur " :
aanoleuig 18. Jo uur

22.2o uur. bsecheldorechter nr. 986'-Sbórthal lransvaal

,r"j.,) | -.-g

2o.4! uur A.Hóekstrà * Íednrr 954 ; Sporthil Trqnsv?a1

toernooi lroor T,ens 5 en Len6 6 in sporthaf dé---. |. :"

LAI'IS DE SPORTEN VAN DE ZI'I LADDER.

Uitolae zaterdag 7 mei 1988

L cns 2 - Scheveningen 4

l{assenaartoernooi (Lens Z.h )
zaterdara f4 mei f 9BB

1-1

vc t c ranenreunie.

Uitgcnodigd voor dit toernooi'zijn: Roel Stapr Ronald van Ovenr' Theo Boomsr * , ,

Barend v.Hijkoop, John v.Wcclde, Jo_hn Pie.terman, .fi1 v.tl1Tas, I{enk op den.Berg.
Jan Starre, Jan Zoutcndijk, Karel Jansen! IJric l,andmanr Aad de Pagterr Aad Enzer
Peter Odinot, Ed Schoutenl Loek Kooyman, Gerard §inke' Aad de Ruyter.

o

I



Bogeloiding M:ick lleliseon, Joop trlillons en alan Hall
Verzamelèn ''óp l^lrsse.roa" om 9.45 uur.Liggi.n! terrein:
straatwe6.

Charlottestraat ? (Kerkehout te Uasssnaar ) _eiJweg van Rijks;
Prijsuitreikin8 om 15.00 uur
peeLduur 2 x 15 ninuten zonder rust.

Deelnenende clubs: tlassenaar (zl' + zo) r s.v.c.E.B, Dcvjot voorechoten eD LenE.
Donder met Lens ZO - Len6 ZA 19.00 uur1

ZaterdaA 21 mei

Maandae 2J mei

Vri da 2 neL:

!Joensdas 18 mei:

Devjo toernooÍ Lens 4.

(2e pinkotercla.g) Devjo toernooi voor Lene ];

*:it:::rïg-:an^het eei2oen voor dc serecrie vao de zarerdageL.ecn aapJe en ecn dranlcje.

T,ens 4 - Haagse Sportpers
aanvang 19.00 uur verzameLen 1B.JO uur.

r-_+-____:_
".A18emeen kontaktpersgon: pa_ul y:9.!Iuq", ,cfroniyylial .1o31 25ii SV Don Haas.tcl-, 970154 (b.g.g. 9?16?4 neter'neíreyn.

VAN HET JEUGDERONT

l,/e.d6tri j dpro Bramina A-B-c-iunioren.

Woeiis 11-5-1988" (zàat, oe tbal ) oam.komst ha1 t
19;OO, uur Silva Boys - Leus C 1-f-taI in sporthal Oranjeplein 1g.JO uur
Dolderdae.'12-5-1988 (zÍe ko vel-d

Kontaktpersoon paul 
":d:lluup tet.9?Oj54 (b.g.s. g?16?k peter perreyn).Afbellen voor d.e 'wedstrijclen bij ;;;i í.a,Àru"r, voor vrijdagavond 19.0ó uur.fn uiterete nood. nop

-il'l-#ï;;;.'ï;;,";f":5,:i:;;iïi5'f:ï.";rËïffi.'ij iemanà "à" ao 5"ísàr."**i".r"

)
'l O. OO uur lens " A 2
10j45 uur Lens B 1

11.]O íur Lens B 2
1O.OO uÈr f,ens C i,
Vri da

- RVC toernooi S
- XVC toernooi .S
-- RVC tocrnooi S
- Laakkwarticrtoernooi

p.park Pr. Tre
p.park. Pr.Ire
p.park Pr.Ire

J. v.Beersst

sam. komst Le.]re

9.00 uur
9.45 uur '' i.

1Ó. ro uur
9.00 uur . '

uur
uur'
uur
uur
uur
uu?

ne
n€
ne
raat

1 1988 (zie to
18'45 uur start Len6.Lente Loop.voor ar-le jeugd, ouders en vrientljes. lg.Jo"uur
Zaterda 14- 988 121" no
11 .00
.10.00
11.00
11.OO
11 .00
10:ro

- DHL toernooi
- Lens toernooi
- DIIL toernooi
.- Voorburgt oernooi
- DHL toernooi
- Vo orburgt oernooi

Bra66erakade /Deltt
Bnassorskade /Deltt
Pr.Bernardl-aan
Bras6erskade /Delfl
Pr.Berardlaan

uur
uur
uuI
uur
uur
uur

A1
A2
B1
B2
c1
c2

Lene
Lens
Lens
tens
Lens
ten6

9
9

10
o

9
9

+5
15
3o
45
45
15

Maanda 16- -1 8B

317 19.00 uur Lens C

19. OO uur Vel-o

'-HBSC2

-" Lens A/B comb.

Vcl-d 1 N.Goedhardt
Noordweg - ?

san.komet Lens
'l5o- 18. ]O uur

18. oO uur

I

-9-

)



t \'.'t ' rl:
Dinsdas 17-5-1988.

367 19.00 uur Rava C J - T,ens C .2 .' zuiócrpark . '..*' ?

I.loen6da 18-5-198B (zaalvoetbal)

sam.konst Lens

'18.15 uur

}

ffi; 19.00 uur Lens C 1-7-taf - Ceferitas

." Bi.'izonderhedeí: ,,''" "'' ';t" 'I
- Opstellingen a1s bckend tcnzij de trainers anders
- 0p vakantie met pinksteren bcl dan nu alvast even
- Schrijf in voor de lene Lcnto Loop op 1J riei. Zie

LENS /r 1 KAMPIOEN

Sp9rtha3.. àuiclhàghe 18. ro uur ha]-

vernóIden;.1 ''
af tel: 9?0154
kopi.' l.:,: -

lJie weet het eigenlijk nog niet. T,ens A 1 is Kamlioe', ' ' i --';
hfgelopen donderdag voor tle rredotr_ijd wcrd onze jongstc jeugd in de blauw-witte
kleuren gcechminkt en clo ou<le krantcn werclen versnipperd (een verliespost van
f.0,15). ',:"' ."'. --
De vel-e toeschouwers 

"stroomdèn 
binnen. ilet wercion er ecn kleine lOO.

De spelers van tens en Tonegido deden hun warmin6-up. IIet was duideJ-ijk hier
vla6 geen sprake van ccrl gcwone r,rcd.strijd. VeIe a.anuezigen w-arcn_ duldelijlt ner-
veuo. Zou Lens À t hct net a1s vori5 seizocn nu vreer verepèIèn of. zoii het .i"
toch _we1 zwakke Tone6ido cven wcg6cspecJ-d wor_den. Twec meningen dic ro6clmati6
te hdren waien hoewel- de mcostcn zich vo-or'hoi l-aatste uitspraken. De wedetrijd
begon en Leno nain hÉitinitiatief. Tobh'b1eek à1 s'no1 dat cen aantal spclers
stijf stonden van de zenuwen en toen Tonegiclo een _fout ín. onze achterhocde.af-
strafte en op een 1-O voorepron6 kwa.u. oncier luicl 6L;uich.'van VUC ' en.'schevrlriiigen
dacht iedereen woer. even terug aa.n vorig scizoen'; qou het nu wee-r'misgaan???'
D9..spelers reageorden' echtcr. heel andcrs'.' Dc meesten gooiden de ochroom van

.*zich af en kozen hoel beluetr.voor clo aanvaL. Na eèn ha].f uur_spelen ^yprkte."'laatste man Ed.ward EndLich zich door de^ Ibnegido* achterhóeàe' heen' èn ztn fuoor-
zet l.rerd door broer l,Íarco ingeschoten. De 1-1 was. een bevrijdende treffer..^..
Een pyramíd.e' werd. gebour*d van epelers en suppoite-is,..papierenip'pèis dr+arr,èiden
door de luiht..tlat een happening..Lens ging.daarna direct door en.wiot"rÀria eèn
'schitteràndc aËtie van Faysal- ót Iiaaaióui-zelfs vl-ak voor ruet op een 2-1 voor-
sprong te konen. I'lat Emaakte de thee lekker in de rust; Na de.; rust- gin5 _L.er1ej.r'. steeds,betcr voetballcn. Toàegido kr,rarn er nict mcèr. aan tc 'pie.. Dc' l-1 'van-Ro-

bert .Garskqnp cn dc 4-1 van Michel Koning na oen mooic voorzct van dc ingci .'
va1len,,Jacco Tinmermans maakte het fecot komplcet. D6'geschniinkte miíi-wàtpeii
en de .<lo1.gqilukkige curlcrs gaven d.e opelcrs eri.de UogotóÍders de bLoemeir,. fototE
wcrclen _gcschotcn en Lco van Rijn krec6 zoal6 be:Loofd de-voIl"e waterzak ovei

.zich heen. IIet feesten 1;ing door in hct klccd1okaal. Ook Vroutor 6ing onder,de
douche cn dc drank kwara binnen. Het cchte fccst bcgdn ín het c1ub6g!sutr.'; ''-;'
Vecl senioren die--ook cens ecn kampioensfc est j c . wilclen rneemaken (ze1f ,,vol,gand

'"èeizocn aàn 6aan rierken, hct is uèËt Ieïk) waien 6ublorun evenals vele oudere,
genodigden van dc H.V.B., scheidsrechters en tegenstand.ers uit'de-ko-npetiti.c.-
Het werd ecn echte happening clic tot in de ,kleinste uurtjes dutrde. ]io spelere
en begele-iders krc6cn Ëcn oórkonde van cle Ii.V.B. e'en gcfàb.drag van iÍetspdrisor,
het bestuur ecn gu1le 6ever en hct jcugdbestuur ^voor ccn' fcestavoncl, 'een tala4t
van §.e- fap..-carskamp r-'vi j ze woorcl'eí.van me;r.Enalich tiid naniens a1le 'oudere' n
ook de 5eu6-dkommiesie niàt vergat. .(riaarvóor- onzë clank) dn derheór HoeinÍ61--'dé.
man d.ic o'ok aI d.e mcoie af f iöhes. maa.kte, ov'erhànrtigrte l,éo ook no6 'e'en. mooic' ..,
oorkqncle-,op ztn bevri j dingsctag. , Na'het offíbiëlé gedeelfb volgíe er éeri onwijs
gaaf feest, waarbij we het barpersoneel, cheffíe en ztn makkers,.even.yillen-.,.
bedanken v,oor.hun vlotte bedicning, ondanks dat het watcr hen sons.tot de-';.-*
'lippefi" s'tée.g. , Al-e t*e .dan toch. beclanken moeten wc zekor niet dc mensen yqrge!.en
<Iie ile' puinhopen op cn roh<I net íàfa en in- one klub6ebouw op liepen t.e ruImlt
,tqen veèI van on6 hun i'oes nog 1a6en'uit.de slapen.- Geloof me rl:it was èen heel
karwei. \,Jat ons betreft doen ze het volgcnd seiaoen lreer. Imncrs dat betckent
dat er h,cer een fcest te vieren is. Nu zijn echter de senioren aan de beurt.

' 
I"lii speLen dan re*ionaal' 

cre jeugckommissie.
- 1ö '--



" l'/aar wari5n .ze ???

Na een jube.l verhaaL is het aLtijd zonde om een ninder l-euk rrerhaal- te Schrijven.
Maar het voetballen gaat no6 even verder en afgeJ-open zaterdag Etond er toer-,
nooivoetbal op het progre.mtua. Helaas hadden ncgal wat EÈelers dit zeker vergótön.
Zonder af,te bcl-lan bLeven zomaar weg: Ramon Raffael"e en Jcrry Hocrnig vaÈ T,ens 

^2Remco Duijnhour,rer, Brian lin6;er, Entenei Boi.dcwijn en Dcínis Balgobind van r

Leno 82, en aLs laatste Dennis dc Kok van l,ens C 2. Zonclags bLevcn Remco Duijn-
houwerr Remco lJyrdeman en Dennio Balgobind ook weg. l/at e.e,4 otrsportj,ef' Bcdrag ,:.
van juJ.Iie. Je clftal- moest nu ecn toernooi spclen met ecn te kort aan spelers.
Lcns A2 begon met p man onclat één speLer zich ook nog' eens."versliep. Lcns,r 82 "
speelcle de ecrstc- t*edstrijd met 1 spelers en was Cus kansl-oos en Lens C2 spe elcle
een 1an6e tijd met '1O nan. Namens i,.? | RZ en C2 worclen bovenstaancle spel,è.I_ri_.: '-, -harteli jk bedankt. tle vervrachten v.::.n icrLercen cl.at er wortlt af6ebelc1( 9?0154 ) . 

al-E
je niet kan voetballen. Een toernooi 6pel-énl nct te weinig s1:e1ers Ls ve-chten . -

.te63en dei bierkaai. \'{e verzoeken ook de oirdcrs om hief, vat bcter op tc l.ctten..l'r'

ALle trainers/Ie i dero verzoeken r*ij om 2.6.m. ecn stukje in te "leveren oyer..-de.
prestaties.vaa hun elftal-,in hct.afgclopen. seizoen. Gre.a6 voor.28. mei 'ctít moois
inlevcren bij icmand van tle j eugtlXoÀmi sËie,. Niet.vergetin hoor.

Afofuitinn seizocn3 de ba.rbec ""^+-id"g ?* j"tfi-.
Zoals elk jaar ,.rillen we
ten'middeis. een hi,'crti jk
op6even bij hun Le iclers.
vIees, pindasaus en otok
gehouden. Niet 1nn6er r,la
zit hier dus niet 

:ii 
.ii

Jong Lcns.

KontaktperÈoon:
Afbellèn 'Voor, d
In uiterotè noo
tel:6619't4'; voo

Vrijdag 11-5-1988 (zie kopy

ook nu weer het seizoen .mot. alLe A-B-C-junioren afslui-
e barbccue. De liefhebbéré kunàen zich'de konencle vrekén
Voor f. 6r--(clirect betalén) krijg je drie stukken " i

broo(i. De barbecue-avond wordt op vrijda6avond J juni.
chten en snel f.6r-- betalen aan j9 l-eicler'.= De 'drank '1 

'

L,ei:s Íeíte ï,oop.,

Natuurl.ijk verwachten wij aL1e.ll-B-cn C jr.inioi^en a.s.vrijclag '1, mei bij ale -
ï,elrs*L,cntà loop.'De'2 kn. is níets toor jull-íe. Getrainde jeugd loopt minimaal.
4 km oi Zelfs :10 knl. Doe aILemaill jè,Lens-tenuè aan en verzamel om + 19.00 uur '
op len6. De:stait voor cle 4 ltnr is on X9.15 uur. Dc l-opcrs voor clc '10 km. 6iian r':

om 19.4.5 we6. Inschrijven kan t/rn de weclstrijdda6 no6 oi Lens. De kosten ZÍ.jn'
f.4,50 per Ioper. Tot vrijda6 en zoafs altijcl mogen fan.3-eden en kcnnissen ook

Lene B" 1.
Ging voor niets naar Rijswijk. l,lij hadden zcwel cen schi:iftelijke uitnodiging'
ontvangeà varr'Rijsvrijk en te.veàs éen bevesti6in6 teru66estuurd.
Toen we fueen prógrammaboekj c ' hacldcn 6ekregen belden we natuurlijk Rijslijk op;
Zij 6aveí-ónE ho6 netiies de aanvangstíjd- door. Helaas toen wè er kvranen werd er
niet op one 6èrekenrl. I'Ie bcgrijpen er echt niets meer. yan.' Gcluk bij een ongel-uk
r,ra6 dat julIie A2 on 82 r+ilden aanvullen. Dit !ra6 kl-asse jongens.

l'Je dstri j qf)roBlellae Q-E-f-junioren.
Paul v;d.Stecn tel 97o154(b. E. ?,,9?1674. Pctcr Perreyn). , ..:

e wcdstrijdcn,bij Paul v..c1.Steen voor Írijdagavond 19.00 uur. :

cl nog op zatertlagmorgèn oD Lens bij icmand van de j eugdkomni soi e:'
r 6.e avonclwcct stri j den teI: 970154. ' j'

). s. k.ï,ens

t8.45 uur Lens Lente T,oop voor a1le jeugd, ouders en vriend.jes op Lcns 1B.rO uur

11



Zaterdae 14-5-1988 (zie kopy)

- DSO toernooi
- SOA toernooi
='Scheveningen
-'l,yiatoernooi
.- l,yratoernooi

Zoetermóöi.
xi5tauin ,.;

toernooi Hóutrust
de Í,ier :1

, de Lier ,-' .-

sanenkomet Lens

uur
uur
uur
uur
uur

16. Jo uur
'l B. JO uur hàI

0
0
9
o

9

1

1

I

.00

..00

.00
,oo
.00

f,ens
f,ons
T.,ct§
Lens
f,ens

uur
uur
uur
uu!
uur

.45
,15
.UU
.00
.oo

D1
D3
E1
E2
E'

B

9
9
B

B

Zondaq 15-5-1 8 (zie kopv)

1O.OO uur Lens E 1.
l:

Maandas 16-5-1988 "

17'00 uur. ï,enq D-vicrtal 4 tegen 4 voetbal ïjzerwerf
19.QQ uur lgTs D1-7-ta1- ADIO Spoxthal- Zui<ihaghc

Woen8daH 1B-5-1 yöo ( zr-e I(opyl

- I\r11 Speecltoernooi Kerlcpolàervrc 6/Oe!. ft 9. JO uur

''f 5.Qo uur leris-
'1 5.00 uur Lcn6

ni j ionderrLó i'Leir:

'- Lenstoernooi
j LenBtoernocja

E
F

1

1

14.r0 uur
14. 3O uu:r

- opstcllinge-n.,a1s beken{ tenzij de :trainers andere vermelden.
- op vakantie met Pinksteren bel dan nu alvast even af, tel 9?0154
- Echrijf in voor dtl Lens Lente Loop op 1J mei. zie kopy.

Afeluiting seiz oen: - cen reisje.
J

O! 
-zóndag 

! juni wi13.en'wij mét a1le D-E-en F-spoJ-ers'(Len6 D1 t/n F1) "ào" 
'-,

reisjc maken ïraar'een helc grote Speeltuin in ecilioi)roek tc Noord Hollan<I.
Het Linnaeushof heeft vel-e attrakties r,roarvan ju11ie 54ratis gcbruik van kunnen
maken, Vertrek rnet c1e bus om p.OO uuruoil L"r,.] Bij dó reie inbe f i.e.p".o j.', -. ,.,-. ..

1 patatje, 1 koneumptic en oeD ijsje. Terug op Lcns om 16.00. udr.. De prijs
f ,-2?t5O per persoon.;Niet ,te cluur dachten wij. tle. verwachten dat ju11ie al- .-
lemaaJ. meegaan. Op6even kan a.s.donderdag en z terdag. op Leno. We1 mget het - I
gel-d'direct lietaald worclen. Op 22 mei eluit dö inschrijvin6. De.bus -moet.!.mmers.
beetel-d wor:Cen. N+tuurLijk verwachtèn we ook de. leirler§. " ,. : .:

tens Lcnte Loop

Vecl- D-E en F-klasoers hebben zich al- opgctievcn voor de Lens Lente Loop op
vrijda6avond 11 nei, Het is de bedoeling dat al-le F-klassers en veel spèlers vaÉ
E 1 t/n E , meelopën in'de 2 km=l-oop. De 6tart is om t8.45 uur de D:klassers '.j .

en uaarschijnLijk"ook wat E-sleLere kunnen inschri.jven vgor de 4. of zelfs 10 km
Ioo.p. Natuurlijk lopen lre al-Ienaa1 in het Lcnstenue.. De kosteu voor dc 2 km loop
f ..,2r5O en voor dc 4 en 10 km foop.f. 4r5O, Vriendjes, oud.ers en l(ennidsen mo-.'
gen ook meelopen. 'Inschri j veu kan,op Lens t/n dc rncdstrijddag ze1f. ,:..,

Oudere: even goed 1e zen:

Het is voor vccl spclers zeker cen onnogclijkheid 'om op tijd te kàÉen.. "tlelke ' .,..
samenkomsttyd,.er ook staat:stecds komcn dezelfde jonBen6 zotn 15 minuten te-Iaat.
l,lij vinrJen-d:it een. hindeilijke gewoonte. Kon voortaan lekkcr op tijrl dat is . .

voor ohs ebn stuk makkel-ijker wc.rken. De sanenkomstti j den staan achtcr-de
wedstrijden/toernooien vermelcl..DU6 oudeï6, want, op cleze leeftijcL spreken r,le

aarop aanr gaarne Uw medewerking ock al- is het vroeg.Ud

;, !

12



{: }

0p woensdagmicldag 18 mei is er geen training voor julJ.ie omdat Lens E. 1 en F 1
clan een toernoói spelen. Kom 6erust kijken.rHel trainen juI1ie op rlinsclagavoncl
1? mei om 18.OO uur. Verzamelen 1f.4! uur.; Eindc:f9.OO uur. All'emaàl komàn.

frainine EJ. F1 r F2 en FJ.

Jong Lens.

AIIe trainers/ieiclers van D 1 t,/n"f l wordin verzocht om voor 28mei een
jaarversla6 ían hun eLftal-team in te l-óveren::bij de j eugdkommissie.'
Gaarne julJ.ie medewerking.

sporthamp.
,:.. , I

t'/o, zbekèn no6 twee leiclers onr met clit komp mee te ga
l-ekker een tuëek met de jeugd bezig zijn in Zeist. l,lo
heeft. interesse. BeI gerust naar PauL v.d.Steen tel.
ï,ens tr'7 en tie toernooien.
Donderdag ! mei Lens-toernooi.

an1 Van 11 l/Ít; 16.. juli
Lke A-kl-assefs of ëenior
9?0154. 

"

+Jn

zou

Het was een echt voetbalfeest. Mooi weer en hgel veel-'voetbalplezíer.-'líe z
'hiet 'in'de prijzen geval1en maar julJ-ie hebben hecl goed gevoetbaLd. Daarí
net geverfde gezichten'en een bo'6'bloemen kijken naar .íl 1 of 'die kampioen
worden. En dat gebeu.rde, gefel-iciteerd A 1 van F J.

triÍm Blom.

Zaterdàg / nei 1'lilheJ.mus-t oernoo 1.
Éat aónoer.aafi ti; het Lenstoernooi niet J-ukte, werd. bij 1'Jilhe1nu6_ goed ge-
maakt. We hebben twee raedstrijden gewonnen en twee verloren. Dcrde plaate

-dus een beker. l'Je hebben aLlemaal genoten van een leuk en goed speJ-end F J.
I{ee1 6oed jongens. 

:.

. I/im Blom.

Ouders opgelet

A1

VoètbaLlen op Lene kan ook voor de ouders van onze jeugdlcrlen. Op"de oprocp
om voLgeàd Beizóen te gaan spelen in dc veteranenkLaose op zond.ag kwamen zes
positieve roakties binnen. tJe zoeken no6 9 sportieve ouders. Interesse
beI : 970154

Toernooien A-B en C klasse.

Omdat DHL nogal- wat pec
tegen elkaar. Te6enètan
De wedstri j r'len dÈreh 2
JulLie spelen ile cerste
om, 16.00 uur.
Voór.ite drie poules samen io er ecn wi66elbeker te winnen.

A2 Spéc1t op f Z'r'.;:. [:.5 RVC' samcn mèt 81 en 82. De tegenstancl-ers zijn RCL,
en DtrrV uit Amsterdam
De eerste wedstrijd is om 10.OO uur. Prijsuitreiking om 15.00 uur.

81 Deze pl-oeg speelt tweemaal, eeret op donderdag 12 mei bij RVC, daarna zater-
dag 14 mci samen met A1 en C1 bij DHt(zie verhaal bij A1 ) Jullie eerstd
wedstrijd daar is on 11.45 uur, direkt gevolgd door de tweede. Bij RVC is
<le eerste wedstrijd om 10.45 uur. einde 16.00 uur.

Dit el-ftal gaat na het prachtÍ6e succes in cle competitie nu ook proberen
een Éerie toernooien goed te laten vcrlopen.
Het eerste'toernooi is op zaterclag 14 mei bij DHL, samen met 81 en C1.

mct afzeggingen _spelen al-le pJ.oegen twee keer
ijn Kolping Boys cn DIÍL.
minuut, en juIlie spelen dus 4 keer.

rijd om 1'1 .O0 uur,en de prijsuitreiking is

h had
ders z

we dst

-13-
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B2 speelt ook. twee keer, ook eerst op dond.erdag 12 nei bij RVC, en dan op
zaterdag 14 nei bij Voorburg, saoen net CZ: , -;. -. ,.1-,.
Bij RVC beginnen ju11ie om 11..J0 uur en het eincle is om 16r4!'uur.' '- "-
Bij Voorbuíg .duren cle .wecl.Ftri jden twee maal 12r) minuut, en àe tegonstanders
zijn: JÀC 81 , Quick Stepe B2., 

-Voorbur6 
.B2 en Defft 82. teel sqcco! 6ewenst

op dit zware, toornoní. prijsuitreiking om 16.00 uur. i

c1

c2

§pee1t op 12 mei bij laakkwartÍer, 4 wedstrijdcn. Zie krantjc van vorigc
r.reek. Samen met D1 . Prijeuitreiking on i6.OO uur.
Op 14 nei 6aaí jullic naar DHï, p met A1 en 81 (zie.verhaal- bij Ai). .Ei r.rordenIt wedstrijden 6cspoe1d, cn juliie hebben hct gcl-uk nooit iwcà kocr achter
e].kaartemoetenspe1en.I.,'rzittenduswinstkansenin.
Denk aan de vrissel-beker. Pri.j sui tre iking is on 16.00 uur.

Gaat op zaterda6 14 mei naar Voorburg, geze11i6 samcn met SZ.'ioliie oÈelen
daar 4 wedstrijrlen van 2 x 12r! minuut-tegen JAC C1, Quick Steps C4r..

Voorburg C2 etr SLhevenin6en Cr; lli j hopen àat juL1ie ccn fijne àag UótUcn.
De prijzen wordcn uitgereikt oó^ t6.oo uur. . : r

Zaterdag Lens-toernoof ;;; 4 í"h"iriia"i-van e x r5'*irrirturr. .rrriiiu our.t"
wedstrijd i6 om 10.00 uur. Eincle om 16.00 uur. .i.. ..r

Ioernooion D-E-F-klasscn-

D1 , speelt .op donderdag 12 mei
' ,': r _ 1r'.t '.';

Fij Laakkwartier 4 wedstrijdgn;.6amen oet.C1 .
Pri j sui trei.lcing is oÍn 16.00. uur. Zie. vorige krantje; .

Op t4 mei hebbcn ju11ie een zrjaar'toèrnooi bij DSO.
Tegenstanders o.a. JIDO cn Vitene uit r'trnhem. Einde om

D2 heeft samen met DJ en D4 het Lenstoernooi op dönclerdag.12 mei; In.tvee..
. poules speelt e1k tcan 4 wedstrijdcn iran 2 i 15 ninut;ri. Het toeríoioi begint

'. j'.om 1O.OO uur,'tcrurijl cle prijsuitreikin6 plaats vincit om 16.OO.uur..:., ' .. -:..
D1 SpeeLt op donderda8 12 mei het thuistoàrnooi oancn rnct D2 cn D4. ïn'twcè- poulee speelt e1H cl-ftaI 4 weclstrijden van twee maal ècn kwartierj: - ,

Om 16.O0 uur worden,dc prijzen uit5creikt. Veel- succes.

- Op zaterclag t4 nei alwcer een toernooi, nu bij SOA. Hier ppqlen julliei
teBcn SOA, OSC, Laakkwartíer en DSO. De vrcdstrijden duren 4 i 2O min. -'' . Om 14.00 uur uorden <Ic prijzcn uitgcdcclcl. Ook juI1ie wensen wij vécI p1e-
ziei. I 'l . ,,. -.

15.15 uur.

i- .r.rl . . : ,

tr,ree poules'speclt
.00 uur uit6ereilrt.

. .':-

D4 Moet op clonderda6 12 mci het lenstoernooi spclen. In
elke p1oe6 vier vrodstrijden. De prijzcn rvorclen om."16

E1

:

Krij6t het drut. Na het prechti6c resultaat bij RVC (samcn met
,"van dd wissclbeker) gaan juI1ic op clonderda6 12 mei proberen b
" 
prijs r,reg te halen. De 4 wedstri jcïcn <Iurcn 2 x 8 rninuten, en d
standere zijn: rs-Grav.SV, DHL en Ve1o. ,Iul-Lie eerste weclstrij
!.20 uur, en dg prijzen worrlen uit6ereikt on 12.30 uur.Er- i6 e

Op zaterrla6 14.mei gaan juL1ie moedoen bij Scheveningen. " .,'
Tegenstanders zijn ó.a. Maasdijk en Unicum uit Rotteldam..r,;.

We beginnen'om 15.OO uur, err we zijn kl-àar om 19.15 uur. Op d
de tegenstanders nog niet bekend, maar reken maar op zware w

Tenslotte vroensda6.lB raei, wAnnecr jullie Lenst o ernooi. fuehourlen wórdt.

D1 
" 
r,rinnaar

ij 'bEL een
e te6en-
d is. om

en wisseLbeker.

nróment zi jn
strij den .

I

it
:d

14..-
.J

ii

'r ' i'. : ..
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E2

ïz

F1

F2

Gaat op donderdag 12 mei naar DIII om d.aar te6en r6-Grav.SV, Quick, Ve3_o
en DIIL te Epelen, om een wisselbeker, die door Vefo verdedigd r^rorrlt.
Jull-ie speLcn 6amen met E 1 de eerste wedstrijd om 9.20 uur, terwijl
het einde is om 12.J0 uur.
VeeL plezier en veel_ oucces.
Zaterdag gaat het \,reer verder, nu bij !yra.
Eerste wedstrijd om p.OO uur, einde om 12,00 uur. 

.1.

Dcze Jongens spelen ook twee toernooien, eer6t bij Voorburg (donCeidag
12 mei), en daarna bij Lyra, samen nnt E2 (zaterdag ,14 mei)
Bij Voorburg spelen jul1ie in de poule tegen SV 15, DUIIO, VuC 

'en. 
TOOF N.

Voor de winnaars van de poules is er nog een finale. De prijzen wordcn
uitgereikt om'l5.OO uur.
De wedstrijden durcn 1 x 12 minuten.
Saterdag gaan ju11ie naar T,yra, oamen met E2.
Eerste wedstrijd 9.OO uur, einclc 12.00 uur.

, Jul-Lie speLen clonderdag 12 mci cen sterk toernooi bij VI0S, met aLs-
. tegenstandcrs III,ÍSHTVIOS, Feijenoord en Xerxe6. Voor de nummers 1 en Z
. Ín de pouS-e is cr no6 een extra uedstrijd.
. Prijeuitreiking is on 14.0O uur en rle weclotrijden duren 2 x llrJ minuut.
' Heel vcel pl-ezier bi j dit sterke toornooi. , . ., ,,', j
'Op woenocla6 18 mei hebbcn ju11ie het lenstoernooi, waa?bij rve beginridn
'om 15.00 uur en klaar zijn on 19.10 uur. Op rlit moment zijn we de te6qn-

-,'i.: -. standers aan het uitnodi6en. 'à;ï'
.; -rl 

-i.Speelt op clonderdag 12 mei bij DIIL cen toernooi tegen Naal-dwi jk, DHL, t
DUNO en Quick. Dc wedstrijden durcn 2 x B minutcn en de prijzen
worden uitgereikt om 12.J0 uur. --" .,':: : -:.
Veel succes, en een fijn toernooi.

i

,i rl"-'

-15-
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A ,I KAMP]OENI3

Tientall-en bLauw-wit geschilderde gezic
schitterend voor j aarazonnet j e en ecn on
Ziedaa:: de ingrediënten voor de kampioe
De bloednerveuze diocipelen van trainer
hadden meer moeite met het laaggeplaats
Lens kwam zelfs met O-1 achter na twint
de zenuwen van zich af en toen Marco En
was de wedstrijd gel-open. llvcn voor ru6
aanval- 2-1 . Na rust bcpaa.l-den Robcrt Ga
4-t: Na cle gebruikclijke blocncn en gcf
Ioe. Ouders, leiders, senioren, juniore
tot diep in de nacht door op de kLankcn
A1 met aI een prcotatie van grote klass
hopelijk positievc gcvol-gen heeft. I{et
trekkingskracht op nieuwe jeugdlcden. D
gen om verdere uitvoering aan haar jeug

. ..' i .1.,;* :.. I

Ziet U het 66k zo ?t

DE LENS]]EVUE
I./EEKBTAD VAN D]] VOETBALIIERENIGING I,ENS
61ste, 5aargang nummer 39, 12 mei 1988.

hten, vele kilors papiersníppers! een
gehoord 6rote opkomst van Lens-Ieden,
nswedstrijd van A 1 af6;elopen donderdag.
Leo van Rijn en leider líoutcr Frantzen

tc Tonegitlo dan vervJacht.
ig minuten. Op dat moment Echudde Lens
dlich even Later dc gelijkmaker scoorde
t ècóorclc lraisal- uit ecn schittcrend.e
rskamp en }lichel- Konin6 de cindstancl op
ukwcnsen barstte een grandíoos feest.
n koltom èèn grotc Lens-familie hoste
van rrhuisdiscoir Zarathustra.

ei,-Een prestatie ook, die voor Lens
spelen in de regionale klaese hceft aan- '

e Juko zaL zodocncle ook meer ruimte krij'
dplan te gcven. Prima voor de toekomstl

.Rc d. r. il'
.': ':..a.;ti ;;'t' .' ' ' ".-,

t,

j Lens 6taat aan de poort van de eredivisie.
Àis je zoiets ze6tr dan J-igt iedereen natuurliik in een deuk. Ik zei datt in ' 

,

een dolle bui vorige i,ree'k, toen A t hct felbegeerde kqnpioenschap binnen haalde'
..-,met andere bcdoclingen. Door dc promotie naar de regionale afdeJ.in6 is er een
"'basis gelegd voor een prima voetbaltoekomst voor Lens. I *i,'
. .Wie kan zÍch nog herinneren, clat zorn 25 jaar gcleclen Lens À 1 pronoveerde naar
"'de toenmal-ige- intcrregionale jeugd? (nu landcl-ijk). De jaren daarna bel-cefden 

-.,' ,we enkere kàmpioenschappen en etónden zèIfs e9'n keer rnct 6ón been in de hoofcl-'-:'': kladee'. Kampioénoghap in rle ccrste ltlas wer.d o! écn haar.na gemist. :i':'
r .Met qc pxomotie nu van n i tcn ik cr ger+oon zeker vrinf dat vto in de lift zittcn

;-"r, ooÉ óp da bovónste knop kunnen druËken. Daar clurf ik 'oÈ te wedden. , "l

,tHet io dàarnaast bijzondcr verheugend, dat cle aanhang stcècls groter worclt.-Voor-
"-".,a1 ae laatste weken loopt ons itotàd.iontt 6tcec16 vo1 bij dc wedstrijden van Leris.

,Nog noóit iraren er zotn 400 toeschouwcrs bij ecn weclstrijd.van onze jeugd. '1
Hoofdzakelijk I,en6-er6! En een uitstckende sfcer. Ook dat io eetr:,goed teken en
sterkt me alIeen maar in rle overtuiging, dat wè hard oP weg ziin naar het voèt-

, ba1wahallà. Over onze rraanhangrr 13osproli.n. ttre zijn nog niet'kfaar dit seizoén! i

. Nog nooit kwam Lens bij tle laatste acht in het Voetbal l,lest toernooi (HC CUP) er
cle kans bij <Ie iaatste vier í6 6root. AIe U dit leest weten we natuurl-ijk a1 :

; meer. Let dus Boed opr r,rànneer eventueel dc halve finale gespeel<l trordt.
I{enelvaartdag kunnen we tcrecht op het Scheveningen-toerno ói r en Zondag a.s.

; herinaeringen ophalen aan de gouden A-jeugd tijden bij het Lens-Vetcrancntper-
' nooi (met Petcr Kemper) van d.c vorige rrl,ensír 6eneratie.

Vergect vooral ook de Lens-Lcntc-Loop niet. Den evenement, dat echt 'geen . enkeLe
randàre voetbalvercniging in haar pakket hccft. voortopig kunt U due nog volop 

"génieten bij Ï.',en6. Ook voLgende vreek zijn er nog cie nodigc voe tbalakt iviteiten.
-Daarna houclen lJe ecn tijdje rust en Baan vre ons voorbereiden op e91 niouw soi-,
zoen, met naar verwachting nog méér successen. ' l

.Vat mij betreft mogeE daar nog vee]. neer mcnsen van komen 6enieteir'. Maak Uw oÍn-
r geving dus ruarin voor f..,ens. Nieuwe ledon zi jn van harte welkom. Grbot, kIein,

.'oud of jong. IIet maakt niet uit. Lens heeft mecr te bieden. Zeker nu we aan
de poort staan van de eredivisie.
Eeeft U nou ook zorn voor8evoel ?

Frans van Dijk.

I
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Ter afsluiting van het seizoen en orn het kontakt tuosen dedagafdelin5 te bevorderen spel.en deze teams tegen elkaar.
zondag en Zater-

I{ij zien onze. trouwe aanhalg noÍi 6raag één keer op ons eigen veld bijerkaar.

?u":lu zull-en r're drie maanden noeten wachten on elkaar weer op ei6en veld terre 1I en,

tot donderdag a.s. dus I

UITIOTI]\Iq LENS OBIÏGATIETENÏNG 1 98?

Afgelopen zondag 15 mei heeft'd.e eerste uitloting. van de LENS obligatielening
1987 het voLgend.e resultaat opgeleverd, , I

7 (zeven) 1B (acht tien ) en 21(eenentwintig)

Omirent inlevering en uitbetaling zal een d.ezer da6en kontakt met(uiteraard voorzover ons bekend) vrorden opifenoÍnen.
betrokkónen

i

BESTUUR

JAN HOP VETERANEN TOERNOOÏ 1988.

In een voor. Len6 .zeer druk weekje vol-Bde, na o.a. de fa.ntastisch geeJ.aagde
Lens tente Loop, het inrniddet.s iraaitionófe veteranen-toernooi.
I4aar voor het zover was moesten er nog heel wat werkzaamheden r^rorden vemicht
om iedoreen ecn geslaa6de, zondag te bézorgen.
De gehele vrijdag voorafBaand aan d.e L.L.Loop werd. d.oor een team van enthou-siaste mensen gerucrkt aan de basis van ruat ecn reusachtige saladc ,ooul rora"r,voor ca. 180 man. Na aflogp honden somnige menson geen aardappel meer zien, ;,.en,U.bcfirijpt dat dit na hót pitten, kokàn en in biokjes uoijà"n van rond. de..,u l(1lo prepers, ook niet vervronderlijk vas. -:

Om roid 5 uur (v1ak voor de Lels1oop) was dit karrvei gelclaard. AIs klap op
de vuurpijl een afzeggin6 van àèn van d.e sche idsrec ht àrs. Na d,iverse Epeur-
werkzaamhedcn r^rerd gelukkig een prima vervanger gevonden. zaterdagavond half .

zeven vol-gàé een 2e afzcggiog, oàr" 4u van d.e vereniging Blauw Zwart, die uit- .,
+-14 e f f tallen 

. 'iheLa-as tt g"o. tear,r op de been konden-brónBen. Behoorl-ijk tenornde xaad lrerd een beroep gedaan op ons lerarenteam (LenI Z), die toeia11ig.,
een gezellige avond op f,en6 hadden om als inval-1er6 op te treàen. Grote klasse
van deze mannen (en vrouwen) dat zij hun vrije zond,ag voor Lens r.ríIden opofferen,dat is het ruare lenshart. Dan het toernooi zàlf: na ócn lrelkomstvro ord. van onze -.
voorzitter kon keurig op tijd, met B elftalren en 4 sche id.sre cht ere, aan hettoernooi worden begonnen. onder een heerlijk zonnetje blijht het vroegor zo
gerenomoerde Fe1'sr..ra niet aan de hooggcspannen verwachtin6en te kunnen vol-
doen en wordt kansloos door onze leraren d.e schooLbanken Íngespeeld. met een
6-O nedorlaag.

1

| '":'



Op het andere veld moest ons veteranen-eLr'tal- Ín een priina wcdstrijd neL j-l
het onderspit delven tegen A.S.C..uit Oe6stÉeest. . -

Gespannen is het r'rachten op de eerste verrichtin6en van oud L,ens 1 te6en het
roemruchte V.O.C. uit Rotterdarn. IJr vrordt prÍma gecombincerd. maar niet 6escoord.r
mede door toedoen van de doclman van v.o.c.(n.b. dit is Rob de \{it, bij velen
nog bekend aLs.exdoelman van Lens 1).He1aas v.rordt dus met 1-O verl-oren.
Aan het einde van dc da61 staan terecht de twee sterkste ploegen in dc finare
A.s;c cn v.o.c. tla een spannendc en voorar kwalitàtief hoogsiaande wedstrijd' -'
trekt v.o.c. na het ncrnen van strafschoppen uiteindelijk aan het lan8sto eind..
De prijsuitreikin6 $rordt met veer vorvc verricht door óns super-ent hàusiaste . ..
bestuurolid trranE van Dijk sanren met Ton Hop.
Na een inmiddeLs t.raditicneeL doch immer spontaan dankuoord. dooi Cees v.d.leeii
aan de organisatie en mevr. riop kan begonnen worden aan het koude buffet.
IÍiervoor hebben een 6root aantal d.ames, ond.er de bezierende leiding vau charles
Bordewijk, aI de 8chc]e middag in ly'atcrLoo 6er.rerkt terwijS. buitcn àu ,on straaldc.
Na hët aa.nschou,,rcn van dit fraaie ca. J neterlang en rijketijk gegarneerde
bouwwerk zijn enlrere diepe buisingon van ontza6 nog het rninsic ,"i i; kunt d.oen.
Na zeér gczeL1ig. sanrenzijn kon worden teruggebÍiht op ecn nr.i.ontzeitend 6:c-sraagde dag, die echter zonder de hurp van vele enthóusiaste med.ewerkers nooittot stand was gekomen,
van deze plaats bedank Ík dan ooh iedereen, namen noemen zou te veel ruimte in
beolag' nemen en iemand vergeten is snel.gebcurd, dic dit heeft mogelíjk gernàakt,
en kijk alvast met pl-ezier uit naar de vólgende editie van het Jan Hop vèteranenToernooi' "' ,'':l'' ' ;r '' 

"l'--''l,Ii1lem v. d.Linden.

Uitslag in Memorian Jan Hop Toernooi:

1e
2e
3e
4.e

5e

V.O.C. , rr"a.s.c.
lens Veteranen
BI . Zwart
Dud Lens

6e
7a
oe

v.c.s.
H. D.V. S.
Feyenoord.

Lens A t heeft het dit jaar dan toch waargcmaakt. Nadat verl-ed.en jaar de promo-
tie naar re6ionaal door cen vcrlo.ren bc slissingewe dst rij d werd gemist-moeot A.1-.
het dan nu tóch maar doen: kanpioen tJorden van d.e promot i e-kJ.asso .
Niets is .mociJijlqer dan te moeten starten a1s toren-hoge favoriet. D.a! de jon8one
toch eelste zijn gg-worden is een mooie prestatie-, zörvc]-'vaà d.e speleiè ars van de
leiding en wij denken ook van, de enthousiaste. ouders. c.q. toeschouwerÈ.
Door, zeker na de wintcrstoo, de sperers positief te bl-i jven , bcnarleren i ontstond
voor de spelers een prima kl-ankbord. En zie maar hoe dat. gewerkt heeft. A.Is speler
denk je lrel- eens:" t^rq.ar behoéit een ieder zich mee, rnaar oh-jee, a1s de.löuders .

en supporters er eens-niet waren, als er 61cen applaus of geen kritiek was: :
ons A-í v,o.qlde zich niet happy.'Dank zij dezc 'steun kon A 1 dit jaar niet stuk.'
l,Jij danken dan ook spelers, lciding cn aflen dàaromhech voor huí nièt afratenàeijver alIes zo perfekt mo6elijlc te l-aten verlopèn.. ,,.
Sleciaal- Eqat een woord van ctànk uit naar clc orid.crs die een bijdrage gàvun, ruà"r-
door de Juko-, ,Joh! v.d"Lubbe en Bert pennings riierden verrast op éèn hcerrijkefles-wijn' rs"het ni-et fijn lirl te nogen zijn van zorn vcreniging. r,rij pulten
hieruit vreer.vec]- moed om in het komendc seizoen op do ingcslafen-wc6 àoór te r..
8aan. Janrfler is"het dat wij ,hierbi j vcel- A spclers moeten-afstàan aan de scnioràn,
x4aar .mét de. juisto Ínstelling komen juilie hièr ook een hoel eind. 'en, origeduldi6,
qleat , er. ,aL 'wecx ec-n nicurve lichtinB kLaar om het bereiktc resultaat vast te "

spelcrs; vecl suices bij.dc eenioren en vré zull-en jui3-io nièt'Iióht ver-- ,: .. , ,t. t:
L1

oI1.. .

2^-

0ud
8et

Bestuur.
.;i



De kopy voor de vol6endc Lens-rcvue dient a.s. maandag (2e pinksterdag)18.00 uur in de Ler,s-kantine te vorden ingelevord,

II$IEVERING KOPY.

],ENS §ENIORDN ATTENTI El I r

Bij de promotic van Lens A

voor

promotie van ons

toen.
aLlen die aan hut

ïn hct nicuuc seizoen zijn dc ocn paar jr.ar'gelerion afgeochafte legitimatic-kaartjes weer verplicht. om Lcns nict oi onkàsten t" j;;;;--h;;;";';ij-;;;-"-
verzoek aan iedcr r.id om.zo spoedi6 roS.ti5t een pas-foio af te levercn bijiemand van de Seko of het besiuur. "fualr"oi -aiu 

ait .,c.go"t k;;;; eerstecompetitie r+cdstrijden va' het nieurve seizocn ver.eten àaar er een stïenge ..controle van de scheidsrechter za1 zijn. schrÍjf ioor het lurot-À""" un naaíri'. .:-achter,-op de..pasfoto omdat wij niet ióclereen van naam kennàn. Dc pasfoto,skunnen'bij dà volgende personàn ingeleverd viord.en:. L.r.rerki jk- R,Keus; lJ.v.d.ï,in-rien- A. Bergenhcnegourven- J.Ham of iemand van het b";i";;-" 
-

1.

Op 21 april 1974 schreef ik een vers naar eio.nleiding van dehoogste elftaL naar de eersti kl_as.
Nu er weer reden is tot juichen, kics ilc hetzeLfde ver6 van
Onze bJ.ijdschap ís even groot, cvenals onze waard,ering voorgro!g .qe,§laa6de .lrerk hebben deelgenomen.

' . ,; ' .' Odè aan Lens. A 1

fk wect niet wie ik roernen zal.
De helden zijn zo ve1en, zonder tal.
Voor lrie zal ik dc vlag gaan hijscn?
ÏIie_zal ik het meeste prijzen?
Ik zag hen strijden, zij aan zij.
Hoog aan de henel waaide de vtrag
Bov-en de zr,roegels .in de voe tbal-s1ag.

.' Zie.de kèeper onder.de langc IELI.
V1_ug aLs een aa1, lenig a1s een kat.
À1s Tijn machtige arm het wil,
i,ifigeï dc hàrdsie schoten stiÍ.
Geformeerd voor zijn 6etralied hok
Staat pal het stoer defenoiebl_ok. .
De vyand kone keer op keer,
LENS vcrdediging verjaagt hem weer., .:, - i

Door zoveel branic a,angespoord
Gagt ook dc aalvaI stadig voort.
Gekfeed in r,rit èà kbrenblauw
Ziit. zíi de tegenstand te 6aurv.
Getuigc daar.het trillend net
fs lreer een doelpunt in6ezet.
Nu rreet ik wic ik roemen zaL:
Ik roem het hele tiell-eftall

,l
'.Ik wéctl mijn woorden zijn te schraal

Om te roemen wie aLlemaal
Den steen hebben bi j 6edra6en
On het 0rootste plan te schragcn,
Dat Lens A1 zolJ brengon op hoog niveau
,Vqoruitgan6 krijgt men nict cadeau.
Het eist o f f er, arbeid, zr,rcet ,
Voor mcn zich Aebornen wcct.

1Í,

- Í' -:).: - - .:

f
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Zonder hÍer zijn naan te noemen
Ga ik ook de oefenmeegter noenen? ! .....

Die a1s magiër met zijn toverstaf .' ; . ,

Het elftal vaart en richting gaf.
ïk zing de l-of voor de renner lan6s de fijn.
Zo mochten er nog vel-en zijn.
En bij de laatste tonen van mijn feestrnuziek
Roem ik het trouwe Lenspubliek.

P. Jufferman6.

Bedankje(1)
Graag wil ik iedereen bedanken die zijn oteentje hee,ft bijgedra6en aan het '-
slagJn .van het Jan Hbp-toernooi.. ' -I \ ' 'r
v";;"i de àrganisatic à",au """uo" achter de bar hcbben ei allos oangcdaan'om
deze dag tot een 6root 6ucce6 tc maken.
Het was voor mij vooral ook cen fijne dag omdat ik weer zoveel- bude,bekenden
heb ontmoct.
Vele 6roeten en tot ziens ..i .§ , '^.

n)evxou$, Hop. - -

)

ï.,angs deze vl6g wil ik het bestuur en spelers van het 1e eLftal vàn dc'v.v.Lene
bedanken voor de be3.angstel-Iin6 Betoond tijtlens mijn verblijf in-het ziekenhuis.

Bedankje (2)

BEIIO j ederniemee

- frIJo6l2??tt zít D.u rrvaEtlr. IÍartin v.d.Lans en Jacqueline de t{ith trouweÍ!, morgell
2o mei om 15.10 uur in Huize Swaenesteijn aan de Herenstraat 72 te Voorburg.
Receptie van 17.00 uur tot 18.00 uur jn Restaurant De Chinese Muur aan de
Jan ihi;esenweg 16 te Voorburg. ,

Peter v. d.Dey1
de Postduiven 1. '

rugklachten op6enoàen in het l.Ieeteinde Zie-- Gerard Sinke is vorige vreek met
kenhuis.

- De laatste UNfCORN-punten van het scizoen'werd.cn gegeven door trainer Piet
v. d. Valk. " . i, -

- Hij kompleteerde het geheet zodat de r.rinnaar, bij Uw redaktie àltioou,' Uetàa :.s,

- Uitreiking van de felbegeerde UNICoRN-trofec vind! plaats op de.selektieavond.. :

- De eerste HC-cup is aL binncn. Theo Dil<stra uon d.c snooker Hc-cup (voor dc
2e keer overigens) :.' . ; - .

- VJat zag d.ie Dikstra er trouwens uit op die foto in de krant. i " 
... .

- 6ehoord bij DSr79 in Dordrecht: Goeie epito, die van Delden van Vlug.- en Leni8.

- Hadalen ze tm eens moeten zien op de^4 km'tijdóne de L.L.L. r i.'

- niet vooruit te brand.en ! : 
"

- Geen weekje Henk H. voor de r*innares op de '10 km. .

- Carlien Harms bleek d.e verl-oofde van Pàtrick Aris on rciet dus mee naar
Zuid-frankrijk, .

- Over twee rveken zit d.e Lens fictsclub ,o""'i, tr'rankri jk. Een verelag van do
ronde van de Mont drAigual ís men nu aI aan het echrijven.

- Wat een vooruitzicht h6 !?t?
4
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,IENS.-LENTB-TOOP.

vrijdag de dèrtiende Mei is een da6 geweest, die we niet sner zurlen ver6eten..
onder ecn stralende zou en onder het toeziend oog van hoofd.sponsor piet Burg-
houwt ( ov,ergekornen uit Zuid Frankri,jk) scoordc dà l,ens-Lentelàop ecn absol-ute
recórddecrname. zotn 100 atleten waren bij LenE te 6astr. waiironàer de nodiee
Nederlandse toppcrs.
De L.L.l. héeft dus, een enorme aantrekkingskrac ht gekre8en op het hardl.ipnrl-volkje; dat hadden we u ook voorspeld!. A1s je er goed. àver iradenkt, is àit '
eigenlijk. ongelooflijk. De Í,.L.1. is echt een van àe bel_angrijkste prestatie-
lopen van Den Haag gelorden. - :
Realiscert U zich dat maàr eens goed..
De vrinnaars van dc 4 en 1o kirömótcr bij zovrel dc dames ars d.c heren, horen bij
de top 4 van Nederland. IÍet zo'n uitslag wríjven dc org;anisatorur, ,on uoi" uràà]strijden zich'uít6ebreid in d.e hande-n. icns tian versc hiikkel-i j k trots zijn op
haar L-L.L. Dit is'pure rekrarne voor onze vereniging. Reken màar dat daar over
6esproken wordt. ï,ens flil;t dat toch inaar. Bn hoe---! I{e hebben a1_ ecrder 6c-zegdr dat bij onze vereni6ing bijna a1J-es mogelijk is. Dit io er een absoruut
bevrijs, van. Hct kan echter allóón, omd.at we È:,5 iuns over een 6roep medewerkersbeschikken, die zijn weergir. niet lrent. ]Jcht fs.ntastisch wat dià mensen allemaal
gedaan hebben. Zelfs hèt parcours van 2 kirometer is de dag voor d.c roop com-pleet schoongeveegd. Ga er maar aan staan. Heeft U a1 die eigenhandig -gemaakte

borden (aanwijzingen) gezien?. Voor ona zijn dat de echte gouàhaant;eÀ van Lens.
Gerard v.d.Steen, Appie 

- 
Hoppenbrouwers, piet Simoen, JooprÈeijnenl Ton v.Luxem-burg, Lou de Boer. JulLie zijn dc absoiute toppers van de L.L.L.!i!

Ook op de dag zelf kondcn lre rekenen op een *,iJfti6t.ft - .._,. ,

Me dewerkers-st ers inclueief de barmensen, d.ie het razend druk hadden vaí tg.oo uurtot- 22.00 uur. Den paaï uur keihard werken van al die mensen betckcirde een . .;vrekkelooè verloop van de Je L'.r.L. Dat wetend.e is het ei6en1-ijk niet zo noeil-ijkzoln topevenement te organiseièn' hoe,el er uer eens een Ër..p"ioru nacht aan ivooraf 6aat. Tenslotte kunnen 'een paar foutjes het eind.e betókenen van deze
succesformule, Als je de organisatie op jc heb gencmen en je zÍet d.at alles zoperfect verJ-oopt door de inetö).Iing en hót enthóusiasm'e vai zoveel medewerkers*ster:s, dan kan je echt trots ài5n op zorn club. l,rensen nogmaals echt hartstikkebedqnkt. we rekenen vor-gend jaar weer op jurlie! Ja volgeid jaar, r,rat moeten we
daalEee aan? Zoals U zeff heeft kunnen zien, moet er niet veóI mu.r gebeurenof het parcoure wördt te krap.
Twe ehonderdveerti g lopers raasden op de 10 kn. over on€ parcours. Gezien het
Guccesr het enthousiaEme en dc rnond op moncl reklame zou het best cen6 kunnen
gebeuren,.,dat we richtin8 !00 atleten komen op d.ezo afstand. Uelricht moeten we
dan toch gaan denken aain ccn hal_ve marathon (via de Lcyvrc6).
ly'e zulLen daar een6 goed over nadenken en overle6 plegàn àet de desl<undigen
( atleti ekver. Olympus I ?O byv. ) Het zou weI een stunt van formaat zijn.
Terug naar afgeJ-open vri j dag.
Er hadden natuurlijk veel meer Lens-ers aa.n de start moeten staan, hé! Dat vielons toch tegen. Lens-ers het was in eerste opzct toch vonr ;uIiie bedoeld.stop nou een6 wat meer mentaritcit in de schoenen, dat maakt hÈt voor l,ens n6gleuker om.iets te organiserent. Volgend.e keer rckenen we daar echt op.
Dan d.e wedstrijdcn zelf I

9? ? kr..werd bij de jongcns puur op wedstrijd mentgrliteit gewonnen door LeonI4isdorp in de supertijd van Z.OB.Bij de meisjes ontspon zich een zeer spannende strijd tu66en Jennifer van so- ,"

lingen, Simone Keetrtlan, Jennifer v.d.V;Ik en Oani6LÍe f,ierci.rn die vol6orde gin6gen de neisjes ooh over de finich, waarbij het verschiftussen de nrs 2 en J slechts ccn halve meter bed.roeg. eractrtig $eknokt Símone!Bij do 4 km. won Hans. Vrolijk met overmacht. Deze tópper kr,ram-o! hot ,uu, boch_tige parcours tot een zeer scherpe tijd van 12 min. .4à 
"n".Dn dan het klapstuk van de avond, de 10 kironetcr. De winnaar van vorig jaar

kon door. een blessuro riiet aan de start vcrschijnen. ook peter nieret(íeis-
toopwonder) noest het om d.ezel_fde red.en l_aten afweten.



Toch een no6 sterker deelnemersveLd. Toen Patrick Aris van Ven LTC.lzich inechreef
stond al vrijwel vast, d.at hij de rnan was, die de )e I.t.L. op zijï naam zou
moetetl schrijven. En dat 6ebeurde oo\. In een. echitterende. stijl snelde hij in
een toptijd naar de finish. I,lieuru rekord ,1 .45. ., ,

De konkurrentie veid-op zo.tn 2 minuten. achte.rstand gelopén. .r",Iàt ccn rvinnaeir
konden r+e in dé boeken bijsóhrijven. En vat een praóhti6 gezicht zorn snelheid.s-
duivel op het Lens-parcours. De vreu8de kon niet op, toen enkele minuten Late
zijn'verJ.oofde Car1ien Harms (2e bij de Ned.. Cross kampioenschap?en ) als "1e dame over de .finish sneId.e. Nieuw Lens Relo-rd j?,1?. .:

Zij ,kunnen zich 6aan .oprnaken voor ecn fantastÍsche r-eis naar orize Lens-vriend en
sponsor Piet Burghoutrt in La Roquette Sur Siaqne aa.n de Cöte drAzur.
Piet Burghouwt v,as zel-f aanr+ezig om deze pri.js uit te reilien. Zowel in het fEans
atrs in on6 eigen taaltje U-ot Piet wcten de L.L.L. ervarcn te hebben als een .

volelagen verra66end top evenement. Zijn aanlezi6hcid en Lovendc uoorden aan het
adre6 van de organisatie en leno.naaktcn er voor ons en voor de talrijke toe:
schouwers een compleet succes van. Een succes da.t tijdens de wedslríjden door do
speaker !aul- Schulten op een uiterst amusante rnonier vrerd benadrukt.
Vrijdag de dcrtiende l,Íei, een dag om nooit te verlieten.
Een dag barstensvol- propaganda voor' een klub, die dat door de .inzet Ían zoveel
mensen meer,dau.uaard is. Een echt dagje Lens dus! .- ,r ,....

. : Met d.nk aan iedereen namene de or6anisatie ', . r

, Peter .Fieret .

.. ,: - . Frans v.D:tjk
.. ,. i..,'. " ,,:. ,Henk Hoppènbrogwers. ' . . '-:-

Uitelaeen Je Lene-tente-Loop:

2 km j ongens ?.oB
7.10
?.13. '

'1.5.41

16 .11
16.20

2 km meí sj es

4 kn Heren

4 kro Dames

10 km Heren

10 km DameE

1e Leon Mi6dorp
ee Barry Dijkhuizen
Je Hakim Haj ieb

1e'linda v.Solingen
2e Simone Kèetmdn
Je Jennifer v. d.VaLk

1e I{ans VroJ.i jk
2e Hans l{aringa
Je Martin Markens

1e Anneke ,Kl-oostra
2e tlinni fred Ubels '

Je 'Marianne Voorden

lÍieur,l Lens Record "

Nieuw rec ord.

12.42 Nieur^, Lens rccord
11:06
13.12

Nieuw liens record
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1e
2e
1e

1e

3e

Patrick Àris
Petcr Schouw
Jan Vermaa6

Carlien ïiarms
Jeannie Kleyn
Phil Vroon

11 .45 Nieuw Lens record
3z.LrB
J1.4,

,?.1? Nieuw Lens "u"o"à'4r,05
45.28

,-1:

1e Lenser 10 km: Jacco lrestlaaten.

ZÏDT U HET OOK ZO?I

Als U dit leest treten vtc innidd.el-s of Lens zich heelt weten tc plaatsen voor de -. I
finale van de HC cup. 50% kain', dat dit.lqlct. Zo moeten we dat zien, Het zou wel- .:.
fantastisch zijn. Halen r+c de finale, dan rvinnen we de Cup. Enkele weken 6eleden .'
liet ik al- weten het gevoel te hebben, dat we het heel ver zouden schoppen. Nou
dat is in ie;.ergeva1- uitgelcomon.
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Ïn iedergeval- is er de Laatstc weken uitstehende publicitcit Scr,reest voor o.rze
vereniging. vrijwcl dagelijko staat. Lens in het. nieuws. ïk ben benieul,rd hoe ilat
straks vertaald 6aat wordcn. De l,.L.L. heeft daar zelcer toe bij6edrdp;e.n.
schitterend toch dle belangotelJ-ing voor zotn sportevenement, geor5aniseerd door
Lens.
Over or6anisatic gesprokcn. fk vil toch een 6root compliment Bcven aan mijn maatje
Henk Hoppenbrorir,rers. Een zeer groot 6edeerte van de org',anisatie io stilzwiji.rend
a'an lIenl( opiledron6en. Hij heeft dit uitstelcend ol8epakt en werkerijk aan aLles
gedacht. I'let het organiseren van het Lens tennio-toernooi kr,rauren zijn kwal-íteiten
aL boven vater. I,laar de I,.L,.L, is toch r,lc1 even wat anderé!i Henk, perfckt watje gedaan hebt. I{et succes is voor ect-t groot clecl zeker aan jou te dankcn.
Zor dat mocht U best evcn vreten. Zorn bescheid.en hlassevent kor,r je niet ellce
dag tegen. UBt il( nou niet bepaal.d lilasse vind, is het verloop va.n_ de nodige .
j eu6dt oerno oien. Dc orflrnieatoren van de (té) vcte tocrnooien $rorden steeds
vaker 6econfronteerd met afschrijvi-ngen van spèl-er6; elfta,Il-en en conpJ-ete
vereniSingen. Doodzonde en jamnerl-ijk. Juist nu het voetbal.duiclelijh weer in de
lift zlt, krij6 je dit voor je liiezcn. i,latuurlijh is het knap r,rarm g;eleeot en d.at
is voor hot spelen van f,oernooien niet altijd even lekker. I,laar. je weet dat natuur-
lijl; niet in December, a1s een en ander rond ;remaakt moet worden. Zonde van alfe
energiè.i die daar in 6epompt is. Al-s dan het gó.ir.i,; van enkele jeugdspeJ-ers t.o.v.
de or6;anisatoren óók no6 te wensen overlaat zakt het enthousiasrne óm tornooien
te or6aniseren r.re I tot diep in de enlcel-s. Jongen6, r.rat uil_]en we nou. eigenlijk? .

Op deze manier. heeft het al-l_emaaL geen zin h6l
Laat nou'eens zien dat er toch no6 wat waarderÍng ie voor het wcrk van d.ie men;
sen, die dat allemdal- voor ju}3,ie plezier proberen te rétielen. Speel je toernooien
met plezier en fa!§ggn uit.Je bent dat ger,roon verplicht t.o.v. je vercni6in6,
uaarJË-fft van-1'èïEl-xunnen we d.aar op rekcncn? Ja d.us ! oud.ers , vrerk^ daar a. u. b .
aan mee. Voor vol6end seizoen J-tjkt het me overiplens zecr verstàiidifu cens te gaan
denken aan andere formules en tevens minder toernooien te l-aten spelen. Zo ga,at
de grap er voor een groot dcel af.
Misschien is de lens eportdag (van vroe6ger) in een rnodern jasje een goed alter- .

nat;ief . Beter een ding goed. dan elk week-end dit soort eIl-ende. I{ie komt er .
met ideeën? Ík r,ril- er graa6 aan meewerkeni Voorlopig zijn er nog de nodige toer-
nooien te speien. 2o16-ervào3. jongens, dat d.eze perfekt verlopen. Volgend jaar
zien v,e wel r.réer. Lens doet in iedergeval- rneer, offil6;;' jullie--- De L,Í.,L ie
daor een berÍijs van. \,Ie staan niet voor niks o:r.de drempeL van de Iiredivisie....
Maar dan $éL met zrn aLlen.

Irans van Di jk.

SENIOzuN ZONDAG

Uitsla en zondas _1.5- .!n e-i.-1.9-B*q. :.

ten6 1

Len6 2
G.D.S. 2
Lens comb.

- Delfia 1

- I,lestLandia 2
- Lens J
-Juv. Valli. toern.

2-2
7-2
2e plaa.ts.

Toernooi Zondall 22 neí t9B8 (te pinlcsterdati)
Nivo toernooi voor B.seïektie. ''' ' .

Opstelling wordt door de trainer bekend genaakt."
wcdstrijden 2 x 15 min. zonder ruEt
aanvang 1O.OO uur
verzamelen !.00 uur ï,ens
DeeLnemende verenigingenl t/esterkwartier-VUC- Te Werve- C.l,J.?oitierc (Irankrijk)

I,lÍvo- Len s-
Terein Nivo ,Sportpark frene Schaapweg Rijsvrijk.

opstellingr l{.Reuver T. Vie13-in6-P, Perreyn-li. v. iJassem-l't. Lui j pcr-R. Dui j ndarn-
o-.1(öneman-F. vrKe6ter-o. Huis-ll 

" 
iloppenbrour,rcr-M. Ko el-emi j -i4. do Groot

F.vrl(nijffr' - ?



De B-selektie traint dit seizoen aLleen nog op donderda8 19 mei en 26 mei om 19.JO unr

ramma maanda e 21 nei l98B (2e p inksterdan

T,enstoernooi voor het 6e
aanvan8 11.o0 uur
verzamelcn 1O. JO uur
deefnemende vereni6ingon :

en het Be.

Lens 6- lens B: Fulf Speed- o.s.c.'en C.o.S'

ProEramma zondag 29, mei 1988.

Postal-ia. toernooi LenG veteranen + Íens 1

aanvanB '11 . OO uur l

verzamelen "1o.50 uur :"

Postalia terrein Groenendaal nabii BuurtvJeg, -i i 
.

D.nlne*"odn vercni6ingen: Ï,ens: Rava- DcLft- Pootal-ia'
Opstelling: P.v.d.Valk- M.Reuver= F.Peters-'J'Kuijpr'rs-P'lieijn9n1 II'Verbarendse

G. Goosen6- A.Bildcrbeek- t rv'tï' Velde-G' v' d'Veldc- J'Ileiiink- J'Huur-
!r man- J.ttrittin6- T.Vierling- T.Iloefnagel-L'veÏkijk" . 'r ' '' '''

).

,Toeríooi voor Lens 5 op het Gouda terrcin
1, i ' .$re6 3r' Gouda. .. .'

aaivan6: 1O.00 uur
verzamelen: 9. JO uur
DeeLnemènde verenigingen:

ZatcrdaB 1'l :lunr.

Groenholrcn Sportpark' a. d.Groenhoven- '.'

Lens- Cardiffcity ('+rales)- Frnchlii (fn6è]and)-,
unio (oudewater)- ?hoenix (En8eland) ' '

ZAAIVOETBAT'

Pro ramma dinsda 24-5-t B

20.45'uur tr'l/ Snoekic 4' - L,eno 2 Tranevaal we ilstri j dnr. PJ4.

Afgelopen zaterdagavond vond cr ee.n Lens-to-ernooi v
OoË" ,rèts"friLlendé reilenen konden de wedstnijd cn t
r,rczif zi5n. fk hoorde; dat het toernooi ecn puinhco

""'lËen 
Ëcheidsrechtcro waren en Lens 5 maar net" J

l""I;f en Ered de Vries wel aant^rezig, en hoei rÈred

zich en wi6t van het toernooi toch nog ecn succes
Frecl Lancel zijn dc helc avond scheidsrcchter gel^'lce

àà ,rooa aan de man is staat er altijd iemand om de

ilc wit daarom namens cle zaalvoe tbal-commissi e Fred
hartelijk bedanken. Klasse iongens ! i

Rene Keus.

oo,''Lnr,. lr en Lens ! pliats'.
oernooi secretàris nict aan-
* trachtte te worden, omdat
ir", u,.u. celulikig r'rarcn rrred
Í,ance} nan àe orgànisatie oli
te maken. Fred de vrios en
st. Zo zíe je maar weerl AIs
helponde hanal te bicden.
Lance1 en Fred de Vries

': ' '-"1''.*

Lens zaaLvoetbal-toernooi voor Lcns 1 en Lens 2 in Oranjeploin''"
aanvatra '1 9 . OO uur
ïïï;;;i,,'íàlio-""" (dÍt scldt voor iedercen'.) - ' .

fk r,ril de aanvoerders àtÏ"g""a "e"'oeken 
tijdig qan de zaal-comrnissie door

geven hoeveel ePelcrs cr mecdoe[.
Gaarne doorgeven aan nl«"".-ii"í. 6o154i) graa6 tusson.17ö;O. en r8.ro uur

P.I(rol (tè] .2155o?) r" :' :

Bij voorbaat bedankt! '. 
.

Rene Keus' ': 
"'

B



zaalvoetbaL.

rk zou all-e lens-Leden dio aIleen op hct vcl-d voetballcn wil-ran verzoeken"om -.j
eens stiL te staan bij het feit, dat er ook de mo6elijlcheid is om daarbij op
doorder*eelcse avonden te zaalvoetballen. IIet zaal-voetbal is een tak van het
voetbalr {ie.dc laatste'jaren razend populair io geworden. Doord.at er stren8ere
regels worden 8chanteerd dan offié1-ve1d, kan hct zaalvoetbaf aantrekkel-i jkèr
zijn dan vel-dvoetbal. Daar ik nu aL een hoop afzeg5gingen hcb, wi1 ih ieder
veldvoetbal-Iid oproolcn om tc gaan zaalvoetballen erbij.
U kunt rekenen op + 1 vredstrijd per twee r,reken.
Al-e U recds op het veld voetbal-t en U Baat daarbij zaalvoctballen, dan betàaIt
U sLechts t. 75t-- contributie per jaar extra.
Dat is geen geld zou ik zeil6en, du6 daar hoeft U hct nict voor te Iaten. Ik denk
dat .iedercen met ecn goedc instel-Iing en inzet bcst een balletje kan trappcn in-de zaaI. U ook! ! !
U kunt .zich tcn aL1e tijde ap.nmeldcn bij de vol_gende pcrsonen: R.Kcus teI.601541
P.Krol tel.215507 .
ïed.ereen. is welkom. Het allermooistc' zou zijn aIs er hele tearns zich komen ,.;
aanmeld.en. Ik'wacht en ih hoop.

Rene Kous.

aqle1da( 21-5-1988....,.::
Morgenst ondtoernooi met Lens-cornb inatio t earn.
zaal: Steenvrijklaan
aanvanB: 19. OO uur
aannczi5: 18. Jo uur
ópstetLÍn6: R.KeuË(A)- M.Kcu6-lt. v. tie rsb er13en- À.de Ruyter- p,Bijlsma'- N.N.-N.N.

Lj\NGS DE.SPORTtrN VAN DD ZM IADDER.

UÍts1an Vrassenaartoernooi Lens-veteranen.

1 Lèns
2 llaosenaar
] Waesenaar
4 ljevJ o

12 punten
10 rr

9t,
B

ZA
ZO

Donderda mei 19BB lens ZO- Lens ZA.1

Voor Lens ZA zíjn uitgenodigd: R. Blokpoel- R. v.Capellevecn- F. Corstanje-
H.Diemel- B.Driessen- M.I'ortman- I'l.Smecí- I(.Janscn- P. Krol-F.L-ancil- D.Sanàers-
E. Schouten- . R. Soebarta-R. v. d. Toorn- J.t'lcltens- J.Zoutcndijk.
verzaneLen iB;r5 .r,-,r.
Na afLoop .gozelli6 samcnzijn met ocn hapje cn een drankje.

Zaterda6 21 mci Devjo tocrnooi ,oo, l,orr. 4.
opstclling tcns 4: .Frio- D.dc Ruitcr-L.l.Iante1-C.Lipman-K. v. d. Stec-E. tpinga-

.Klï:nen- lrl. v.l,Ícrsb crgcn-P. Langkanp-R. v. d. Toorn-R.Blokpoe1-

.MerlJhart- r1..Spq; J.Koulrenhove[.
d voor 19.o0 uur bij D.dc Ruitcr ter.948422.

11

i,
E
n
r
o

sfbcllen vri.j dagavo
verzaméLen:,8.r0 uu

Maanda 2J mei Dev tocrnooi voor Lcne J:
opstelling: M. Osman-Ir. Lanc el--À. Enze-n. Blokpoel- t,l. Kliinen-i. Kouwcíhóvenl 14.Spa-' T.Spa- P.v.d.l{cijdcn-L.Sinko- n. Mcrghart-F.l,lulder-R. v. d. Toorn,- P.Ax-

. afbcllen vrijda6lavond voor 19.00 uur bij ir.Spa, te1.291737.
l,igging Devjo terrein: Oosteinde 291 líoorb:ur3.

9



Vrijdas 2f mei feestavónd voor de selectie van de zaterda

aanvan8 20.00 uur. -'r- :.Í
Voor.het.,volgend seizoen'ri5r, ae Ie 6iiiuatiekaart jè s veer. verplicht' Deli-ene 'die
;;i;;;..;i;8u" ,oo, voetbailen ,o"{"à'zó. sne} noficlijk.een.lasfoto laten maken

en deze aan de e-chterzi jd.e voorzien van naam aan--d.e wedstri j dsecretari e doen',-.

toekomcn. - | i.:| iïi,:;
Geen Ie gitimatiekaart. betekent niet. voetbaLLen. '1 .".,,:
Dit Beidt voor alLc clftaflcn. .i . '

Bli

Het oeizoen 198?/1gBB zit erop. Een seizoen vo1 met tegensla6cn, te vr'e ini5,. spelers I

blessuresr afze6gingen etc. ctc. : ' ' '.:
Naarmate het seizoen afliep weril het al-leen maar moeilijker om een e1tal cbmplee.t

i" f.riig"n, Dankzij dc inzàt van een aantal 'menoen vnn het zaterda68ebenl:n t(o.l- 
.

;;;;;;;,.r4 (zg) tocrr het scizoen afmaken hetgeen 6ePs'4rd gin6 mèt It:1 '" 
.

geschuif in beide el ftallen.
ioch noet ik ook even kwijt dat .àe medewerking van het Zaterdagbestuur verre van

optimaal wae betreffende deze twee clftalIen'
làru tr"u elftallen haddon 6amen zorn 2O spelers' We hebben het gezient,dil^- 'i
;;r;";;; dat veel spolers (hu1de aan he+) twee wedstrijden op zaterdag noestcn

"p"i""l'"" 
a"t ton-altlen'nàg ,oo= bi'i; thui swedetri j tlen. Bij uítwcdstrijden )

moest er maar wat geromne3-d ei geechuiield.worden. Dan nog maar niot''gesproken :

"""r rtàt grote aan6od van scheiàsrechters (?) : r"

IÍet ie te hopen dat het ;";i;;; 
"orgena 

seizoen niet dezelfde fout gaat maken_door

""À'"":"rf 
io. "rèirri* epe.f àrs 

-.àn 
ià 

"n"uí 
elftall-en in .te. zett-en voor dc ,za!-erdagaf de-

J-in6.
Jat ik ben bl-i j
dat het eeizocn 1

Ík wens iedereen (

en vbor de vele ge

VAN IIET JDUGDFRONT

tr{ed6triidpro ranma A:B-C-Juniorcn.

Zaterda 21- -t988 Qícko

u ik gescheid,en ben, mijn tuee kinderen mij niet meer herkenncn t
8?/1988 erop zit ! ,' . -
oot iret zatËrdagbe etuur ) een prettige en zonnige vak-antieti j d-':

blesseerden een snel en goed herstel toe I I

rn

Robcrt Pilon.

veld --

VredeÍ'u6t1aan -
' Pr.Bcrnardl-aan

er Perrëynl "'-
avond 19. OO uur.
n de'jèugdkonmis

samenkomst Lens

Algenecn kontaktpersoon: Pauf v.d.StecnrChopii:straat 10't 2551 SV Den Haag

te1.970154 b.s.8, 9.?16?4 Pc,ter Perrcyn" '.i ' r'.. 1,

Kontaktpersoon: Paul i.d.steen tetz 9?0154 b'8'tt' 9?1674 Pcl-

.tfbellen voor de r'rcdotrijden bij Pa"u1 v.tl.Stcen voor vrijdag
Ín uiterste nood nog op; zaterdagnorgcn op Lene bij iemand va

toi Aetlt+. voor aionàwedst ri j àen t,cLt 9?0154.

s1e

1 1": OO uur T,bnE
1O. J5 uur Lens
17. OO uur Lens
09.00 uur Lens

HMSH toernooi:'
Voorburgt oernooi
L,enstoernooÍ - i

tyratocrnoo i
B1
c1 -
c2

10. rO uur
9.'15 uur

16; Jo uur
.B . oo uur

ZondaE 22-5_1988 ( zie kopy)

o1

1 1 .00 uur L,en6 .C '1 ' - I'en-e toernooi

de Lier

10. 15 'uur

)



Maàndag 2t-5-1988 (zid kopv ) samenkomst Lens

10.00
10. oo
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur

Lens
],ens
Lens
Lens

A1
A?
B1
C?

- Exc c lsiortoernooi Maassluis
- S chevenin6-entoernooi Houtrust
- Exel-siortoerno o i l"laass1uis
^ S cheveningent oernooi. Houtrust

(zoveel mogelijk op <Ic fiets).

8.45
9.00
8. 45
9.00

uur
uu.r
uur
uur

Dinsdae 24-5-1988 lers hriiqcn aanschriivinn)

19.00 uur Velo C 1 -Lens nicuw C 1 Noordweg

t'ioensda 25 -5-1 9BB ( zaalvoe tb:r.I

samen&omst VEL0

18.15 uur

samenkonst hal

-to. ,u uur

sarnenkornst VELo

18. 15 uur

)

19.00 uur Snoekíe - Lens C 1- Z tal Sporthal Transvaal

. nonoàraaà z6-5-1999 ( spcrers .]cr:!;i8ct1.i1o"-.rhl.j "rn6)
19. OO uur Velo B

BÍ j eon4eihe den:

1 - Lcns.nieury B 1 l,loordwe 6

- ópste}lingen zie bij dc kopy van de toernooien '

- oudery'spel-ers 
. 
lees de jeugilkopy gocd rloor. Het is bestist nodi6.

- kom baibeEuen óp vri'jdag f juni , kosten f. 6r-- Zie vorder de liopy.
. ^:. r\'

OVERZICHT /r-B- ei: C-klassers:

.íI 1 ' §peelt op pinksteimaanda6 23 neí een toernooi bij nxcelsior Maassl_uie..
- De te8enstanders zijn: ExceJ-sior r20; BJ! Fair, trjestl-andia en cld thuisclub.

Om,10i0O uur spelen ju11ie je eorste wetlstiijd, daarna oÍr 11 ..45, 1).3O en: 15.15 uur. Prijsuitreiking is orn 16;00 ,rr. voó1 succcs. ." :..
. opotirl,ling; T.Badricr'E.End1iih,Íl.End1ich, J.Hocrni61, l.t.d.Konin6, R.Mahieu,

.t. .
komt tvree maal in actie. Eeret op zaterdag 2,1 Ecí bij IIMSII, waar ju1}Íe .,. mcedoen aan het K.Damsma-toernoci, mct als tegcnstanders: HMSH, VCS,
Scheveningen, Duindorp SV. De sterkte is niet precies bekond, wel is het '

.HI,ÍSH.À 1. Dc wcdstrijden d.uren Z x ZO minuten ón juIlie ecrsic rvcdstrijd
" 'ie om 11.30 uur,

opstelling: lí.Brooshooft. J.Dunant, II.de Ilaas, D.llanique, tr,.dcn Heijcr,
R. Raf faelc, H.Smulders, I?,Spaa.ns, E.Spaninxs, V.Tromp, À.v.Uija-
6aard.en. R.Zanclstra.

I{et'twee-de toernooi",i.s op pinlcstermeanda6 bi5 Schcveningen. Hier mct GDA,
Ce'leritas, Unicqm en VCS. Dorste ucd-strijd,on 1O.OO uur, prijsuitreiking.
On 1-Q.00 uur. Vcel plczier. op bcidc dagen. .

. ops.telling aIs op 2X neí.

speelt ook op twee toernooien, cerst bij.Vcorburg zaterdag 21 ncí;
aanvang van de ocretc Uedstrijd voor B 1-iÉ io.z5 uur. Er r+orden ! wedstrijden
gcspec1dte6enVoorburg,De1fia,Vios,dcnHoornenVCS,
Om "16.75 uur worden de bekers ovcrhandigd..
Pinkstermaandag gaan jullie eamen met ii 1 naar Excclsior Maassfuis. Ook .3 1 begint om 1O.OO uur, en ju13-ie tc6cnstandore zijn: BE Fair, Oranje tlit,
I{estlandia en Dxcel-sior lqaassl-uis. prij suitre ilcing 16.OO uur.
opste11in5..a1s bekend.

speelt het ei6en internationale pinkstertoernooi, met deel.nemero uit Fraakrijk
Duitsland en Nedcrland. !e rvcdstrijden word.en igespeclil op zaterda6lavond . en
zondag. : .l
opstelling afs bckcnd met R.Tettero en I{.Schuu}man.

A2

B'1

c1

11



c2.
,:.

trat

moet op Lyra verscbijnen op zaterdag, om daar tegen Lyra, Quick en RKSVT'Í
'.t.i upeiurr, À"rrt*rrg 1i.lo u;r, en de prijzen wordèí ion-'l6.oo uur ultgereikt,
gok óp pinketermaanda6, de'23e tlus, hebben ju11ie een toernooi, en vteL

bij schËvenir,guo, "urö, tnàt lr e. Tàgenstandérs hier' zijn Scheveningenr..
FoÀtalia, VCS en Leiden. Eèrstc wedstriid voor. julIio: 1o.Oo uur'
eind.c om 16.00 uur. :''
opstclling: F.Altadin, R.Bhàttoer:l{. eI Fourqui, D.dè Kok, P.de Lanp;e,

E.Lau, M.Mahieu, R.I'lczioni, D.S1-ierendrcchtl R'Tur, S'Vinkt
. D.Voskuil, l'1. H. Yeng r M.Tijscn.

een ellendc ! I I

De toernooisecre tari s cn de j eu6clsc c retaris r.rarcn.na af6elopen weck biina r,rocr

vrijgezel .gevreest., HoevecL tclefoonties zij de laatste tteken wel niet.gcpLeegd-*
irebËén om ào toernooicn en de e1ftallen kontpleet te krijgen is echt onvoor stql.baar '
A1s je dan ziet hoe ti6cmakke]-i j krt andere verenigingen wegblijvcn of afuel-Len maar

ooorà1 hoe geme*kelijk Lene j eugdspele rs we6blijven of afbell-en -9g1 kult ie maar

èèn-conclusíe tïekken. oc ti5a.voàr. de.toernooien voor aIle elftàlIen'is r1óorbi'j.
In het vervolg zullcn wij voór de A-en B misochien oopl--jeugd zeer scl-ectief-
te tterk moeten 6aan rnet het aannemen Cn organiseren van toernooien. Ecn fanatielc
elftal (zoal_s Bi en C,l ) kan dan vakcr spelen. Voor de rest moet jo het Saan
;;;;;;"; toi r à 2 toernooien 'r -'- .',.-
tlij kunnen ons nog een beetje troosten met de Sedachte dat het.b.ij ander,e- Y9'- .'

ànïgiog"r, ook-zo is. l.Jij kuinen ons op de borÀt slaan dat tve tot nu toe bij
aIIó tóernooiàn nog opgökoru' zijn at-is het vaal( met veel .kunst en vJ-ie6werk
gcweeot. Maar op dóze- íanier r^rilien' r'ri j ons hel-enaal- niet troosten' ' -

ini i. eigen1.i ji< echt te 6gek dc manier $raarop m.n. onze.toer.irooi.eh.ieuBdsekret+ris
àe a4geloien r,,róken bozíg ài;n geweeet. Dit komt allomaa1 voort uit een 'ofechte
,lurrt_aíltnit bij veel i euedspelórs. . Deze me.ntalíteÍt vrillen. wij echter niet accep-

leren 9n wij . Éeloven 
- 

de 
- fanàtíet<e spelers dat we 6aan proberen deze men!:1jf"I: !

er bij,Íens-uit to t<ii5gen. bc speleis d'ie afgelopen dondcrdag '981ifl?" 
tiidens

.rràt nÍ- toernàoi t,.'2. Jàcco Tintmermans, Ricardo Tettero. Faysal e] I{addi.guÍ en

.l.n,y ài5f.*o worden a.s.maandag 2J mei nieí opgeetold tiidens het Excc'Isior.
';;;;";i: Brian Bruninge die aff,elopen zaterda6, en ovorigcn"6 al eerder dit '

seizoen, niet opknam r,ràrdt dit Àeiróen tijdene de resterende'toernooien niet
muur opiest.Id, Hetzelfde geldt voor Brian Lin6er en Dennís Bal6obind van 

- .

l,eu6 B-à dic wegbleven bij het Voo rburgt oernooi aigelopeh zaterdag en voor Remco

r,rriaoroo en l.Íauiice lloort van Lens B 2 die zomaar we6liopen qan dat toernooi.
ifli ào,,.rru,,taliteit zcE!t l.to.maals kunnen en wi]len wij deze mentaLiteit bij
i"qe ,ri,"t acceptercn t.o.v. óns zeLf al-s vereniging ruaar zckcr ook nict."t'o'v'
vaq de gelukhig vele fana-tieke opelers, leiders en ouders' . I .

uni- ( ecn s onsor L6 evonden J.

rzoeken wij on z.s.m. èèn pasfoto met naam achterop in
.Stcen, Chopinstraat 1O7t 2551 SV Den Haag: ',, .

h, J.Mansvcldr'S.v.cl..Berg, H.v.d.Bergr N.Jagecart IÍ'Tiisen

.H,Yeng, \r.N.YenSr S.Vinlt cn R.Tur'

De animo voor dc barbccue-avond is (nog) niet zo 6root' Aan ae plijq kan het
;;;i;; *"", tig65en. Voor f. 2,50 kriiÉ je: een kàrbonade, kipfilee en drie
;;"i;j;; .àta. vóËs daarbii r'rat istol(bróód, pindasaus en ile in6redienten om te
tarbócuen (houtskàoI , uorà5es en bestck) en dc prils is verkl-aard' De drank
trnnon Juliie op vrl5da6 7 juni zelf aan de bar kopen' tle vorzoeken de leiders

"r--"à- 
tË Ào"" .i ur intlrleËe,is. Jongens, leiders, trainers.en of gren.rechters

,"n i""u itrl2,ei;C1 ,C2 en "D'1 'dié vriilen komen kunnen zich' t/n 29 nei op8even

bij hun 1eiàer of .bij iemand ,*n ào-jcugdkommissie.'I'Jef moet direkt t,2tSO
;;;"*ie worden, Dit Ëedrag is zo iaag gà*orden otndat r,re eón'spon.or '6Sevonden
hcbben. ,:I

De 'barbe cue vr1 vond J

PASFOTO INLEVEREN:

Ondcrstaande sPelcrs ve
te .leveren bij Paut v.d
A-klasser: M.v.Diik
B-kIa66ex§ 3 P. Valkeoburg

on l. Teltero
C-kl-aesers: D. Voskuil- ' l'J



JONG IENS

tlat no komen

in dc volgende Lensrevues.

I,ens 
^ 

1 : 28 en 29 mei Laakkwartiertoernooi
Lens' C 1 ': 28 mei Vredr.:nburphtoernooi

LensC2: 28 mci Vrede4burchto ernooi

rEinde.seizoen: 6toPpeí.. met trainen.

WEDSTRIJDPROGRAMMA D-E-F- junioren

Nogmaale. een verzoek aan allc trainere en leiders van A 1 l/n c 2

vo-or d,eze Jong Lens, een. stukje over de resul.taten, achter6ronden
voor d.é t.oekoms.t ' van hun,èLfta-L en. spelersr. i]} te leveren voor 2ö
van de j eu6dkommissig .

om de. kopy ." , . .

en .vervachttngeE
mei bij ibmand

i...;

.l H'o eronder 
"e

Meer nieuwe

.t:-
en opsomming.van d.e laqtste a{tÍviteiten van d.it 6eazoen,

;

'verder epelen r,re op 29 mei no5; een driekamp bi j Quintus. Met een niguw -B- en 
,.

C-elftaL epelcn we dan tcgen Quintus en Ti6crs F.C. (En6oland)'. 
.

I ','

aàt einae.van het.eeizge;.i6'nabii. De'kompetitiè zit- er nà 16'mei met de

etrijd. Lens C 1 tegen 1186 nu echt op.
Sommige trainers gevea af en loe nog een trainin6. .

óe trXinei^s l.Oo en . Àit !n overlog met ju1lie. Vanaf 24 mei zijn oaze veldgn

Éàrr"ot"",en er. zal dan ook nieï Jneer'getraind worden. m.i.v'. 24 m.ei a,et. , r , .:.

wed-

'echtér

I(ontaktper6oon: Paul- v.d.steen te]- 9?0154, b.E.E. 9?16?4-Peter Pcrreyn'
Afbell"en voor de i.redstriiden bij Paul v.d.Steen voor vriidagavond 19'OO.uur"
In-uiterste nood no6 op zaterdagmorgen op Lens bij íemanà vàu do jet6dkóE4isbic
ïil.r-ée1Zii,--voo'. oïo',à,udstrijàen -te:- g?ot54. '-.-" - ]"-

Z,aterd 21-5-1988 (zie kopv)

í 0.00 uur Lons
. .9.0O uui Lens* t. OO uur Lens
1I.JO uur L,ens

. . 19'. Oo uur véIà D 1 -. l;9ns nieuw D 1

Bij zond.erheden:

i-.. Lonstoernooi
- Lyratoernooi de Lier
- Lyratoernooi de Ï,ier

vrij- - zie bij D 2 en D J toernooi Vredenburchweg 1

veld. 6atne nkonEt lien6

D1
D2
D,
D4

9,10
B.oo
B.oo
0rlo

uur -'

uul
uur
uur :
,,, '1i,

Dinsda 24- r9B8:

1B;OO uur training Lens E1 tE2rEJrFlt
19.00 uur Velo C 1,..: +i"ry. len6 C 1

'Er?

Dond.erdap; 26-5-1988 (spelers worden aan6eschreven);

19.o0 uur Àmeïerdamse D-zaalselektie - Lene D1-7-ta1

Donderda 26. mei(c spelero 'wqrd.en aangeschreïen)

F2t en

same nkotltst L,ons

17r451 uui: -r-
18.15 uurP VELo

samenkomst,i zervrerf

17.J0' uur

' samenkour'st VDLO.l

- 18.15 u r',;.,§oordweg

uct is'tJolist nàd.ig.'-'op6tellingen zie kqpy van de toernoolen
- oudors/spelers loes de jeuSdkopy gÓed door'
- ga mee net het reiojc op J juni: zie verder

_13

dc koPy.

- . i,



Íoernool overzÍoht D_E on F.k1aace.

D'1

D2

D1

julIie épuiun o$'zaïera.f 21 rici het eigen intoruationa]-€ LENs-toor:u.öoi; '

ómdat de buitènlandse op vríjdag vrij. ver'moeten rèÍzen 'nemen wij niet het '

iisico dat zij te laat hicr zijn.' Het'toernooi woldt nu in zijh geheel op
zaterdag gesPeeld. r 'r.'-'" ' - 

'r
Jullie te6enstanders komen uit Frankrijk 2 ploeecn, en DuitsLand 1 pIoeg.
Tenslotte is ook het Leidschcnclamse SEV van de partij. Te11gn dóze plogg. ' ,.
beginnen jullíe het toernoo! om 10.00 uur. De priisuitreiking is ron<I 16.00 uuI
De andere r,redstri jden rian f,ens: 11.45 ïur- 13.35 urtr èi 15.20 uur. - ' ;';'i
Vecl succes, cn oefcn ecn bectjc in Frans en Duits. .I '':
gaat op zaterda6 naar Lyra, waa'r ju11ió smorgene tc6en HonE
i s-Gravenzande D 2 en Lyra D 2 spelen. De eerstu' vedstri§d
jul]ie zijn klaa.r om 12.00 uur.
ópstelt in[: a1s bekend met r^.. Zalagh cti À'. ' Turhogi-u. ' ' ' ]

Àpèelt sàmen ,oi b z uil'l,yro. 'ook' jullic be6ííiieà om 9.oo
etanders zijn:'Zwaluwen'Vlaardïngen, ts-Gravenzande en Lyra. Het eindé -ts . .

e]-et'edi jk D :l ,
Íe om 9.00 .uur en

, J \.,,r,
, L- I ,...

uur, en de "te6cn-

om 12.00 uur.
opetelling: R.Geernan, v.G

. : I,{.1{atcrreu6, J
ï. uzdcm].r.

R.v.Lint, S.Moll' M.Pronht
P,Zecmeijcr, C.Zc1lor,

-^'.: -'.

obi

'.;,

udr R.Ja6gai '

d.Zendc, [Lv.
'R. Kloór i'
Zandvrijk,

,E ,1

Lene D 1 en de Deencup

4 te en 4 voetbal:

Veel aanaicht 5aat cr al-ti jd uÍt 'ncar'dc
Èlinder.worcli cr 6esproken over'de eigenl
eiitollen iri de Deencup'.' I'lie de rubri.ek
gelezen woet dat zowel Lens senioren'1 a
haal-d. Een enorme prestatie 4l-s je ueet
AIS heze'tensretue in de buo rialt. is hct
zich tegen e-Gravenzande hecft vretcn tc
zaterda6'28 mei op het ve3-d v".n llilhclmu
halve fiíal-c tussen 

^DO 
en Quick is e[L g

hci iriet'fral-en, jc- trcct het' irnmers maar
tieke duàeis bóst teleurgestclcl zljni tti
kÍjken op ecn 5eslaagd seizoen. Vo12;end

. : 'r '

:prest3tiés in .de, I{aag§che-Courant-Cup.'
ijk,roèt zo 6Íote prestqtÍes " var , de D 1-
rrBalldderr varl.de Haagsche Courant.-heeft.
Is Lcns D 1 dé hal-ve finales heblcn ge-
dat aIle vereni6ingen hieraan meedoen.
aL bckcnd of Lens D 1 afeélopen dirigdag

plaatsen voor de 6rote' finale oil - ''
s. De tefienstander"is aÏ bekend. De +ndere
espeöIa Étn door i1,DO llewonnen. lvlocht lens
nooit, d.c.n zul-Ien dc §pclers en: de fqna-
j vinden'dan toch dat jlillie terug k\rnncn
e week meor nieuws hierover_.

' .' i -'

.6p
De
ert

12

eelt nee in een pupifleir-àài'en{al toernóoi. van Juventas/Valkeniers. ':.r.
tegenstanders zijn onScveer van'het nir.uo D2/D3. Jirllie spclen tegen r

itiSt<ouin r-"unitàs': en Juventaslvalkenicïs. De wedotz'ijden zijn om 11.J5=
,15 en 13.10 uur. Veel plezier.

ï,ihrÍ eI Ilarldioui, Jacky Sandifort, Abid cI lladdi'óui, ' Patrick v.d.ltàen'en ':''
L-.. ii"*i."-Ott" .à"à""'""*cns ï..,ens,'mee ,aan hct. door. d.e tiVÀ 6eor5aniseer-de 4 legcn- t" ïàiii;ri;Ài"àài.:'»àro J spelero.wisselden el-kaar. iru" ,'iautiija ai'l'oit dcden-'àe

zo 6oerl dàt ze eerste weràeh ïà,- huri, poulè.' Een priàa prest"tie jon6cns. ;.. j

op à7. mei moct94 jullie weer spclcn tegen de vrinnaaro van de anderc poulee'
De'winnaais en: waarschi jnli jk ook dó nummer 2 6oah'alarij ccn. kIèiire: vreck naar ..',
7ài=it i;n 'ro" lte d.oen aai .de.-lanrleli jkc kanpioenschappen. ogfenen'dus t1e koriièndë

r*eken. Bij de D-klassers cled.en ,u ,,àturrf ii X'ààt ;"à. Aariy Olsttroornr' HorÉ" Ver-
hey; Rogei Riemen, l,lichel Izcndoorn en Robert Pronk verte*enwoord.i 6de oqzc -klub.
Er irrerd slochts gclijk gespccld tcgen liBS. Een barrage r,ras nodifl. Lcns kvram met

4-O achtcr, maar-kwair ferug tot 414.'tiolaou maaktc HBS er nog !-4 van. Zij 6aan
door naar à0"'finate-avond. . " '" 

. ,. , ' : 
' :' . . " '' : '1' :.'\:.' ;^' "

41
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Met de spelers van D2rD4rE1 ,EZrEr;1rE2 en FJ vril-l-en we op zonda6 5 juni een
dagje naar de 6rootste opeeltuin van Europa Baan. Deze ligt in Nóord Horrand t.w.in Bennebroek. Een speertuin met vele nogeJ.ijkhedcn voor Jong eiï oud. .....
rill-e attrakties (91 de motorskelters na)-zijn gratis. vertreii ^van tens 9.oo uur.
Terug o! ï,ens + 16.00 uur. Kostcn per pursoàn É, z? r5o inclusièf éé" r.o"Àurpiin
en een bordje patat en een ijsje. Op5even kan bij de leiders of bij iem4^rld vande jeugdkommissie. Er moet wel- dÍrekt betaal-d. worden. van Rob v.scÀaik en"Ferryv.Kester beBrepen vre dat zowat heel E 1 en E 2 mee6aan van hun gcspaard.e geId.
Voor de rest zijn er pas J aanmeJ.dingen binncn. l.Jaar blirjft. de iest???
Lens D J kan he16as niet mee. Zij hebben op d.ezc clag een tocrnooi. Een and.ere de.g
vindcn r,.as nict mogci.ijk. Overlcg mct Cor cn Jorp voJ.5t.

!eb aeisje naar de Linnaeuehofl

PAStrOTO IS INIEIIT]RTN.

ïlainingLensElt nl

Daar on

Op dínsdag 24 mei en op dinetle6 71 mei trainen vre no
Veràamelen on 1?.45 uur op Lens. Daar de velden van
2.1. meÍ zuLlen wo uitlrijken naar een buurtvercni6in6.
Na J1 mei worden aLle trainingen stopgezet voor deze

Tlglo1ns D 1\/nD 4

ze velden niet mecr beschikbaar zijn uorclen a1J.o
24 mei a.s. stop5ezet, fn Àugustus paklcen we de

et Lens E1 tE?tE]rF1, F2, en tr').
s 6esloten ziJn m.irv.
I korrren allemaa]. hoor.
oep. i.

trr.iningen voor D1 l/m D4
draad weer op.

JONG LENS

I'le vra8en aan Martijn Janscn en Roger v.cl.vcldc om z.s.m. èèn pasfoto in te
leveren bij ?au1 v.cl.Steen, Chopinstra.at 1031 Z5j1 SV Den Haag.

Nogmaals verzoeken wij a1le l_oid<.:rs van D .1 l/n T1 orn ee.n stukje te schrijven
over de prestaties van hun e]-ftall-en of de individuele spelers. voor 28 mei
gaarne dit moois inleveren bij dc jeugdkommissie.

gm
Leh

1,le

m.i.v.
lllat no komen

Hieronder even ter informatie het programna voor de komencle tijd. I,leer nieuws
hierover Ín de volgende Lcnsrevues.

27 neí:finales 4 tegen 4 voctbal- op cle ijzerwerf voor ons jl-viertal.

of finale Deen-cup of toernooi bij CDrd (Utrecht)
Voorburgto ernooi
CDI{ toernooi tc Utrecht (onder voorbehoud)
Voorburgtoernoo i
Vitesse Del fttoernooi
Vitessc Delfttoernooi
RKDEO toernotti
HonseJ-ersdi jktoernooi

71 mei:faatste training voor ï,ens If 1 t/n T 1.

zo nel_:]Jcn6
-- Lens

L,en6
lene
Lens
Lens
Lcns
Lens

29 meit rrnieuwir D 1 en rinieuwi? E t hebben een driekanp bij Quintus mct euintue en
Tigers F. C. (Engelanil).

D 'r:
D2:
D3:
D4:
E 1:
1l ).
T2:
Fjz



4 juni: tens E1-82-83-t1-T2- en F] recreatieve dag' bij UeËtlandia-'

l,en6 D1 Nederlandsche kampioenochappen 4aalvoetbal in Amsterdam'

Trainer. E-selektie:

jeugdtiainer bij

5'junilLen6DJo3.ympuotocrnooitàschicdàm.'',.
LenÉ, D2- D4 en E1 t,/m FJ reisje naar Linnaeushof'bi5 voJ.doeïrae be-"."
langstclIing. Zie kopy.

Afgelopen periodc' heeft Gílbert Steqnuijk zrn kontralct als
Lens getekend.
ttij zijn blij dat hij bij ons de E-jeugd ggat traineh.
Z?n opleidín8 staat bor6 voor een goede gevarieerde training.
Precies vaat jullie nodig hebben.

,; l" i

l

16
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DT I,5I\'S REVIJ]T
I,XEKBIAD VAN DE VOEIBATV;REI\TIGING IENS
61ote ;aargang nummer 4t, a6 meL 1968.

Zaterdag a.s. om 'l7.OO uur dé finale van het jaar.
voor hct eerst in de goschierleni§ 6taat Lens in de finare van dc llaag.e courantCup. Sterker nog, nimmer was Lens vcrrler l3ekomen dan de 2e'ronde.
Nu de finalei Lens zorgt voor bekorsensatie. Let opt
Daar moet u ab.oluut bij zijn. r{e ver,achten cun sterke br-auw-witte aanhangmet aIle toeters en bellen. Dn laat je horcn. r'let ecn trvaarfd.e man en dat isde Lens-aanhan6, r'rinnen we wellicht àc cup" Dat zou een schitterendc af6lui-ting zijn van ccn prima scizoen. tJe rekenón echt op U.
De SeLektie-avond is hiervoor verp)-aatst naar 11 juni.
I?.Y"i::l :e:lers,lrainer,bcseleiàins en supporteis cen prachtige voetbaldag enheeJ- veel 6ucce§. Heel Lens is ()r bijzond.er trots op, dat vocr vele d.uizendÀntocschr:uvers de klouren verd.edigd ,o"dc.r. Dit ie puió reklame voor L@6.Daar houden lre hct voorlopig op. Succes!

H.C.Cup Finalc I,ENS-R. V. C .

IIet Bcstuur.

OFFICIEEL

Adreswijzi gingen;
2166 t4.v,Zar,drvi jk, D.jun. Veldzicht 84, 2541 RV Den Haag.
2404 T"özaemir, D.jun. v.Boecopkade ?Zt Z51B pG Dcn HaaB.
2f24 R.w.Chery E,jun, nieuw teI,nr, 6?0204

tel:
te1:

66120,

1o?4?g

KONTRIBUTIE---KONTRIBUTIE---KONTR]BUTIE---BONTN---BOETE---BOETE---BCIETE.--

Sluiting clubgeboulr.

MNDEI.IERKE?SA EKTIE-AVOND.

OV]TRSCH RÏ.JVlNGS T'ORI.IUL f EREI'I .

KONTIIIBUTÏE---KONTRIBUTIB-KONTRIBUTIE---BCE TE---BOETE---BOETE---BOE TE.--

I,Ianaf zaterdag z8-5-r9BB is ons club6cbouw 6lcslcten. Zodra de trainin6s-/wed-
s tri j dakt ivitoitcn vre er_ gaan beginnen is hei club6ebouv open.

Zaterdag 1'1 juni a.s. zal de jaarJ-ijkse med.ewerkcrsavond. wordcn gehouden, ditjaar samen met dc /r- en B-sclektic, i.v.m. de wcdstrijrl om de H.ö.Cup a.6..zatcralag 28-5-1988.
De.medewerkers krijgon-aIrcn een uitnodiging. ondanks het foit dat dc lijstmet zoig is sanen8estcld, kan hct voorkoÀen dat er iemand over het hoofd is
Eozien. lent tl het afgerbpen scizoen voor Lens verdiensteLijk gewee.t en krijgt
u-geen uitnodi6ing, clan bent u zckcr op dezc avond. van hartà wàlkon. Tevenszijn ook de ouders van onze jeugdleden, dic regelmatig voor vcrvoer zor6dcn,
welkom op deze avond.
Aanvang van dczc avond is 20.J0 uur.
l^lij hopen dat het ecn gozellige avond. wordt.

Dinsdag 51 mci a-s. is de raatsto da6 om ovc rschri j viugs formufiercn te r-atenondcrtckenen. I,íaa.ndagavonrl ]O mei en d.insdaBavona if mài is er nog oen laatstegelegenheicl, van 2o.oo uur tot 2,1 .oo uur is-er icmand in tret klut[ebouw aan-
we zig.
Inlicltingen kunt U vragen bij n.Schijf, kf 01?49_42?11 of bij ï.v.d.Berg tet:29?9?8.

2



LENS SENÏOREN ATTEN.TIE'! t'J .'

In het nieuwo seizoen zijn dc een paar jaar geleden afgeschafte 3.'e.gitimatié-
kaartjee weer v"rplicht. Om-Lens niet op onkosten te jagèn hcbbcn rÉ j, hot
verzoek-aan ieder lid om zo spoedig mogelijk cen pas-foto af te leveren bij
ienand van de Seko cif het bestuur. Iedereen die dit vergeet kan dc eerste i '

competitie wedetrijden van het nieuwe seizoen yergeten daar er een''strerigc
controfe van de scheidsrechter zal zijn. Schrijf voor het gérnak even Uvi naam
achtelop de pasfoto omdat r"ij niet iedercen vau nae.mlkennen. De pasfotoro
kunnen bij'de vcJ-gcnde personen ingeS-everd worden: L.Vcrkijk-R.l(eus; lí.v.d.Lín
dg4, A; Bergenhenegouwen, J.l{am of Íemand van het bestuur.

Trainersdiploma I s.

Zowel-Fred Gràns aIs Ton .I s-Gravendi jk behaal-dcn het traindrsdiploma J.VrT.
(Jeugd Voetbal Trainer). Van dc tB kànd.idaten, za6en sLechts J kand.idaten .,.
kans tc 61a6cn voor dit'felbegcerdc'dipIoma.

-t-Len6 i6 lrcer 2 godiplomeerde trainers rijkor.
I{ct zal hct jeugclvoetbal wecr ecn cxtra impuJ-s 6even. .,trled en Tonr van harte proficiat en veel succes mot ju}l-ie trainors- func tie 6
bi j Lcns. 

..

Het Bestuur.

In tèlenstelling tót cerdcre berichten wordt dit feest op zaterclag 11.juni
gehouden. In combinatie met d.e medelerkersavond. zaI op. deie avond het eíndd.-'-'. .,
van hetseizgen '8?-t88 worden gevierd. Op deze avond zal ook de Unicorn-trofeè
uit gerei k!;rvorden aan de epeler die dit oeizoen het mecste Unicorn frofeéL , i.:'-"
punte4, heeft gekre6en. ,. .. : - -

U kunt 'deze avond gerust mót een 1e6e maag op. Lens vcrschijnen, daar U iiöh. : "'
op;deàe avond tcgoed kunt'cloen aan, of ecn barbcque of een koud bUffet of ?2? -

Aan de- spclero.'van d.e B-sclektie vrorclt een eigcn bijdrage gevraagd van. ï.10.-- :

ler porsoont te voldoen.bp de avond zeIf. Voor dit bedrag krij6en ze cen aantal
consumptie en etens bonnen.,

) t.L'Tot zaterdag 11 'juni..

Toen na dc vredstrijd tcgen Quick-Steps dc Loting velricht werd voor de vo1-
gende ronde van de H.C.Cup, wilden a1le spelers, dat voorzitter Ad Corc'tt
2e lclasser.'.lqorbur6 uit de koker zou halen a1s vo16;end.e tegenstander.En dan -'
no6 het liefst rruitrr. AJ-leen dan zou de finate binnen bereik liggen. Dat 6e-
beurde op overtuigcnde wijze en heel- T,ens kan zich op maken vor:r de finale
28 mci a.sl' op hct t'errein van líifh.elmus. Ook een prima 6rasmat, dusr R.V.C,
kan .rekenen op een 'supergemotiveerd. Lens.* A1les wat l,cns is'zaL de Lens-biÍ-
gade moeten steunen. Iln luicliuchtigl .De twaalfde man za1 de II.C.Cup mocten '- .'
Saan verpveren. Geverfde Blauw lr,littc.6czichten, ratels, toctere, zangkoren.,
Al1cs no6 óén kcer de kaot uit haienl Laat je horenl
Het is tevens een aLl-ermooiste afschèi dswedst ri j d die Marco van Delden te6e-
moöt 6aat zièn. Ja,I'larco 6aat het p'roberen in hót betaal-ilc voctbal. Iloogsi-,
waarschijnlijk wordt DSt?9 zijn nieur*e werkgevcr. We gunnen Marco een'schit-
tcrende voe tbe.l-carriere van harte. Twcc jaar l-ang hebbén we hecJ. veeJ. p1e-zier' .,
gehad van.Marco van Delden. Niet alleen om zijn vele; dikruij3.s fraaiorgoals. i' 1

Ook van zijn,hurnoristische, . Ínaar oh zo' positicve instellin6 jcgens Lens, heb-
bcn we met vol-le teugen genoten. Marco we zuIlen jou echt missen..Ook Hella én
Rakker natuurlijk. Het mooistc afscheidskad6:, dat je lens kan biedóh is nog '
eenmaal vlarimen in de finale van de H.C.Cup te6en je oude cluc R.V.C. De goals
zullen we zelfs ilinlijstenrt. Heel l,ens rekent op;je.

1

S e Ie c tlqf è e s t Z o n dag 4.-_9g--_B : s. e ] e..li tle-
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wie had dat durvcn dromen. Lens in de finare van tle H.c.cup? EeB bekroning o!
een toch zeer aucces vol scizoon. L.,ekker gevoel-, je club zó ín de belang-
etelling te zie-n otaan. , . .- : . . j r.

Zeff kom ik de finale niet bijwonen, he3-aas. vakantioperikelèu zijn daar de; ,

oorzaak van. vanuit Zuid-Frankrijk zaI,ik de r+edstrijd. via de teLefoon op d.e" .

voet volgen,. ïk hoop dat Ík de enige afwezige*ben. Iloewel-: II.H., p.S. en p.F
zijn er natuurlijk ook niet. verkeerd gepland. vorgend jaar zul]en we beelist
meer vertrouvle4 ochenken cn de fictevakantie beter pl-annerL..Deze Week staat
de hcle Haagse amateurwereld r.recr op zijn kopi Spelèrs, die komcn en gaan.
Niet-om wgkker van Èe Li6ge4. Je moet net pJ.ezier voctballen bij je. ciliib.
En niet -andero---! Bij Lens zit ciat weJ- goecl. Lens heeft,Bewoon móer té biedenr'
daar zijn we het toch over eens. Kijk naar eona, wat er het af6elopen eeizoen
al1emaa1 gedaan io. Ook voor Ul :

Daar mogen wij Lene-ere best een6 reklamc voor maken. Doe d.at dàn ook ecn6--! ! t
En nu op naar de finale.van de II.C.Cup. Ook.clàt heeft lcns nog te bieden---
Zorg dat u erbij bent! En I'larco, Ín r.rat voor klcur shirt je volgend seizocn ook
speeltr"dat BLauw met t'lit stond je hóó1 nooi. rk hoop; dàt je er vaak"aai terÍg
denkt. HeeL len6 lrcne ik ecn uitstekende finalc-cn voor straks ecn Lckkere
zonuige vakantie.
Lens , echt hé61 veel beter--- Oók vol6end seizoen---!,'-

Frane van Dijk.

FÍNAI,E H.C.CUP TENS . R.V.C. 28 MEI /r.S. TINXEIN íNI,HSI,IÍUS. .. .I

LENS 4 (ZA). HAAGSE SPORTPERS.

ltorige week woensdag'vond het treffen plaats tussen (een aan6cpast,) vierd,e van,
de zaterdag en een tcam samenBestcLd uit werknemera van de .HaagEe sportpers.,. r
voor eens sn .voor ,altijd rnoge duiderijk zijn dat de heren journalieten recht' i

hebben'op hun vaak .krítische uitlatingcn over de edele voctbaLsport. .1,jaít voet!
ba1I.e.p.. kunngn ze en ondanks de sterke opstel3.ing van Len6 4 (met o.a. JerrytrSanchezrr Hoernig, Piet vrd.Valk en Robertrthe,s back again'' v:d.Zwan) ward.., ,I
het toch vrij gemakkelijk 2-O voor de heren van dc per6. , , i. ,
opvo Llend was vooral het kecpersvrerk van cuido Ea11óen die Lens 4 voor een
echte afgang behoedde. A1 met aI r,ras hct ecn leuke wedstrijd en nieschLen een
reden om weer een nieuwe traditie op te starten. :..,r .. 

.. 
. .

Met dank aan Andre Christ en Suzannc Otte voor het barwerk!

ÏNTERVIET''- ,. ,, INTERVIDI'I ÏNTERVIDU .. ÏNTERVIEI.I INTERVÏEI{ i

:--A 1 kampioen, het Eerste van cle zontlag heeft prima 6;-eprcbtecid, hèt 'veieniginge
levon'bl-óeit wecr'heLemaal .öp kortom, het 6aat prinia met Lens.
Toch-io_ e'r,-hct afgelopen seizocn ccn dissoiant lcwcest. Zaterclag 1 degracloerd.e
uit de hoofdklasee 'en moet minstcns 1 scizocn uithuilen in de',1e k1a66o van"'
de HVB': eltc]9 weken 'geJ-ed.en aI l-uidd.O 'tràincr,-ieter i,lbefout, die LoaLs U weet ,naar GxaaÉ l'Ji11en vAC rr vcrtrekti in eeri inteiview in het Binnenhof dclrnoodkl-okÍr. Het. zou niet goed 6aan met .de zaterda8àfde lin6 van Lens. uw rcdak-tie sprak met zaterd.agsckietarls Jan Eam-:--. , - : .' . .,--.- : -. :.." "
ProbLemen
rKi jk.f zegt. Jan..Ham .terwi j1 hi j zich met de red.aktie 'hee1 todpasseli jk in .- '
Itl{at.erloorl bcvindt, dat interview nct Mccfout kwam mÍsschicn wat hard. ovcr, maar
er zijn beet uel- . problemeri. ,IIe t gaat de l-aatste jaren, mecle door het vakvJerk. r.,
wat de Juko:af1evért een stuk bcter met riens, maar op do èèn of-and.ere manier..'' '
weet de zatercla6 niet'mcé te profiteren., rk :tlenk dat daar een. aantal- rcd.enen
voor zijn, vervolgt hij. Natuurl-ijkr.we hebben'temakon met cèn algchele malaisé
binnon, vooral het 1a6ere, seniorenvo ctbal. ..Daar hebben we mee te loven en we
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kunnen al-Leen maar hopen dat dat op een gege

0espit6t op dc zatcrdagafdeling hcbben we to
stroming van junioren. l,lat zien we op het og
ze alLemaal minimaal in de B-selektie van de
dc tien spelers die aI bij voorbaat niet in
zie je normaal 6esproken aI niet meer in hc
l-ers in hct begin van het seizoen hebben vaa
e1fta1 tc spclen, kortom je raakt, in mijn o
lers kxijt.
Stimulans:
Vanuit hct b'estuur zou toch zeker enigr-. stimulans uit moeten gaan om dit 'èpoit.
zakan tc6cn te gaan. IÍnme.rs, als jo dc cc'rclcr Sencemde leden vast kunt houden'.
profiteert dcar cle'heIc vereniging van. tProbeer nou in ecn vrocB stad.ium de
jeugd duidelijk ti rnakcn dat er een 6oed alternaticf is. Een goed. 6evulde en
op redelijk nivea.u spelcnde Zat c rdagselektie hoeft in mijn o8en Secn konkur-
rent tc zíjn van d.c zonda5;se1c kt ic s I

VL.otje: . , . l
tt,le noetun proberen rle Zaterda3- en Zondqgtak wat meer bij elkaar zieq.te.','
brcn6en. Bn natuurlijk, Zonda5 1 is en blijft het vlag6cschip. van de ve.reni- ''
6in6, we moetcn er allecn vcor zorflen dat cle Zat crdagafdeling Seen houten vlot-
je wordt iq het, kielzog van .dat vla6geschl?,naar..beneden wordt getrokken.

.Op de vraa5. wat. er volge-nd seizoen gae-t veranrlercn antwoordt Jan Ham: 'rrKiik.r .,.
*rat Èie spelers betreft is er nog niet veel initiaticf gcnomen. trk vracht met..
spanning <Ie.]1e mei af. Da.n kunnen'rve zien wat cr ; we5gaat en bijkomt. l'lc 'kri.jgen een nÍeuwq.trainqr (Hannie van Spron6enrred, ) en vc hebben vanaf voI."
gend Beizoen 1 SeKo. Dat laatste kan aan dc organisat ori sc he kant in ieder 6e-

'val- r*at verlichting bron6en vant ook de Zaterdag kampt met een chronisch gg'..'
brek aan kadÈr! .' . :" :-
Of en- in. hoeverre cle verand.cringen ook verbeterjngen zijn zal voLgc'nd s-eiÈóeà
moetcn bLijken. :Zeker is dat:; wi-I .T,e-ns een vollvqardi6e zaterdaBafdelin8 be-
houden, op. de ecn of anderc manier een betere doorstrominS van jeu6dledcn 5e-
replisccrd za! moeten worden. l'Jat dat betreft, is er,door bestuurr, kommissies...'
en'trairrer "oï Ou"aol werk to.verzettcn. ..r"a: , 

-,, 
.

TNTEIVIEI'I ' II'ITERVIEI.J ] . INTI'RVIEl{ TNT]TRVIEI'J INTERVÍEI^J

ven mornent 6aat verand.eren. Toe-:,"
ch vooral een problecm met dc door-
enbl-ik: À-juniorcn vcrwachtcn dat
Zonclag terccht komen. NeBèn van
èèn van dcze selekties kunnen komen,

t nicuwe seizoen terug. De afval-'
l< toch geen zin om. in ecn 1-a6cr
gon onnodi6, 9c'n groot aan]taL 

.sn1;

SENIOhNN.ZONDÀG

PrograÍ_rma z ond+.g_ 29 mei r9BB.

Postalia tqernooi L,ens vetqranen. + Lens 1

aanvang 1 'l . O0 .uur . ,' .
verzamelen 1O..JO uur.
Post_a1iat e rrein §loenendaal nabij Buurtweg..
Deehemqnde veren-igingen: Lgns- Rava.- DeIft- PostaLia
Olstel1ing: P.v.Éï..VaLk- M.Xeuver- fr.Peters- J.l(uypers- P.I{eijnen- ll.Verbal.cndse

G.Gooscns- À. Bilclerbeek-L. v. cl.Velcle- G.v.d.Vclde- J.Heijink-
J.Huurman- J.tJitting- T,Vierling- T.lloefna14el- L.Vorkijk.

Toernooi v-oor Ï,en's ! op het Gouda terrein Groenhoven Sportpark a.d.Groenhoven-

Deelnemende vereni gingen 3 Lens-CÍrrdÍ ffc ity (vlate s ) - Finc hIi i (Eneeland ) - Unio
(oudewater)- Phoenix (Engeland).
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T,ANGS DE SPORTEN VAN DE ZM LADDER:

Uitslag do nderdag 19 mei.r988.
Lene ZO - tèns ZÀ 4-O

Uitslag zaterdag 21 mei Devjo toernooi
1e Lcn6 4 Pioficiat.

UitsJ-a6 maàndag 21 neí Devjo tocrnoci
1e Lens J Proficiat.

Vrijdqg.2? mei feestavond voor dc scfoctÍe,tcr afsluiting van het..seizoen.
Mochten cr ondanks de vel-e uitnodi6lingu'n nog menscn zijn di-e rvij vergeten zijn
en zich toch vbor de zaterdag hcbbón-irrg"zui hij of zij is' van-hartJ vrelkom...

6

- Attentie voor a}le eLftallen:
Denken julIie om de pasfotors volr dc Ic 5itinatiebcwi j zen. Dit Ís vorpJ-icht.
Geen le6itimatie betekent niet voetballen.
Dc pasfotors kunnen bij de volgcnd.e pcrsoncn ingeleverd worden: I,.Verkijk- R.
Keus- l'í.v.d.ï.,inden- A.Bergenhenegouwen- of bij - J.Han (MeLiB Stokclaan 1846 ,

..22;+t.e.c Den Hlas).. . .'! . . 
;

Dondeïdag 19 aei Ís de wedstrijd ï,ens'ZO tegen Lells ZIt ge6peeLd. Ik, en nu''-i
vertolk ik ook de 6tem van cle spelerÉ vad d.e Zaterdag', vonrlcn het cén gès1aag-
de wedeïrijd iiL,zeker volgcnd soiuo"n voor herhal-ing íatbaar. Na afloop van '

de wedetrijd was ook a11es irrima gere6e1d. Dit was Lens ,en zo hoort hct ook.
Bt!'ankt aan al1en dic zÍch voor deze weclstrijd hebben in6ezet. Hulde. ,.'"

VAN: HET JEUGDFRONT.

Alseineen. konta\tpereo""' 
llïlr];ï. BISïËi

tledstri ramma A-B-C- un10ren.

Choliriotrao.t 1O1i2551 SV Den Haai4.'
$.e.k9?t674 Peter- Perr',eyn)..,., :

g?16?4 Pcter Perroyn).
oor vrijdagavond 1 9.00 uur.
j iemand van de jeugdkon-
0154.
veld samenkonst Lens

Kontaktperooon 3 Paul v.d.Ste.en, te:.. 9?0154 (b.a.g.
Afbellen voor de wedstrijdcn bij Paul v.d.Steen v

ood nog op zaterdagmorgeD oIr Lcns bi
61314. Voor avondwcdstli jclen tel: 9?
5-198B

In uiterote n
missie tel: 6
Donderdae 26-

Nieuw B 1!

":

Zaterda zB-5-t9BB (zie
_t opy ).

11 . 15 uur
í0.00 uur
10.00 uur

R.Hoogeraato- P.Pronk- E; Rietvefd- D.v.Zetten-
Ch.v,d.Geest- S; Claudernans- DiHeins- R.Jansen-
man- R.Tetteró- R.Tur- l,r.lq. Ycna.
(zio allemaal ook 29/5 triS quiitus), : ,;

19.10 uur RK^W - nieu$, l,ens A1 Heuvelweg 18;15; nni.-
lproo uur VeLo B1- nieuw Í,cns 81 Noord.wcg tB.OO'uur'

.. _' ,: l ,,',.. 
_

&SLAJ, D.Bijlsma- F.el lladdioui- R.Tettero- M.Brooshooft- H.de Haao-
F. den Hei jer- E.Spaninxs- B.CiièIii- M.Partorèdjo- Y.Pehlivai.r.5 : .'
B. Rumohleurong- M.Schuurman- P.Valkenburgh en M.v.Dijk. ..: '

tens
teus
Lens

1

I
2

A - start Laakkwartiertoernooi J.v.Beersstr.
- Vre denburc ht oe rnoo i Viedenburàhweg
- Vrc denburchto ernooi Vredcnburchwc8

.M. v. CrooíeÍrburÉt
'J.Spaans- N'.Schuurj-

,"'. ;

samenkomot Lens

1O.OO uur
.. 9.OO uur

9. O0 . uur



Zond,ae .29-5-1988 ( zÍe, kopy)

11.00 uui io,iu a
10.J0 uur níeuw L
1O. JO uur nieuvi' L,

Bi zonderheden:

LeEa, À 1i s l-ui t
'tierr
'1en u

, LEl aJ-

. samenkomet L.,ens

1 - vervotrg LaakkwartiertoernooÍ
ens 81 - quintus drieÉmp
ens C1 - Qïintus clrickaup

J.v.Bcerssti.
Kr.riqtsheul
Kwintshoul ,:.

9
9

;ó
1o

uur
uur

- opstellingen zie bij t oernooibij zcnd.erhed.en.
- zie kopy: barbecue-avond- HC Cup- Jong Lens-.j ..
Toernooibi j zondcrhcclen A-B-C-iuniorcn.

Pas foto
.:

inleveren..
-t'

t-..

et'voetbïi.scizoen af met ccn twce daagstoerno oi bij Laakkwàr-
ecn internatíonaal tgernooí nlet:r Ínaar a11cr.r.".al sterke elft"l I ..dc re5io. Proboer maar zovcr mogel-ijk tc kbmon. Iiet programma

zö mel_ (z x 2o mÍn. ) andère ul-e

h
G

it

10. JO uur
11.15 uur
'l J.15 uur
14.45 uur

29 neí'(2
11 .0O uur
15. 15 uur
r6.r5 uur

aanvang
Lene À1 - Ri j sr.ri jk
Lens 41 - Scheveningen
lcns A1 - Spartaan r2O

ji 25 min. )
aanvanÍj cler kruisfinales
6rote finale i Lens A 1
pri j suitre iking.

I,aakkwartier
Vios
Rl(íVV
vuc

De volgënde spel-ers worden op beide dagen vefl,racht: T.Badrie- D.Bijlsma-p.tsijis--
maí E.Endtich- M.EndLich- R.Garskamp- F.el'Haddioxi- J.floerni6- M;Koniàg--R. oj.',
.hibu- 

G.Steenwijk- R.Tettero en J.Timmermans. --,'tJ.

Lens C 1 : Baat op 28 mci naar Vredenburch 6amen met C 2. Vier kortc vrqclstrija:l-
den van 2 x 10 mÍnuten togen | s-Gravonzande SV- Groen l,Jit r5B-
Voorbu5g en Vredenburch.
On 't6.45 uur is cle prijsuitrciking pas. Dus nccm lunchpakt<ótten en ..,
gezelschapsspclcn mee. Do opstcl-Iíng: I.Í.Bor6tcn- M.dc Brito- Ch.v.d. ,

,Gecst- S. Claudemane-D. Hc ins- R.Jansr:n- À.de Jon6- D.Lamcrs- l{.iut. .;
,.T. Spaan6- N.Schuurman en R.Tettero. ., " i

-ook ju1Iie gaan naar Vredenburch en treffcn d.aaï a16 tegenstgndero:.,-
IAS- Vocrburg- Vredenburch en t s-Gravenzantlc. Een verzoek van de "' :-

.: l':

Drickamp vcor nieuw B,l en C1 bi j Quintus op zondag 29 mei.

Lc'ns C 2

lcider. Kom allenilal- op do fiets of neem ecn strippenkaart mee.
Na afloop 6aat dc 1eíder clirect door naar de HC-Cupfinalo. Zove
is het ook niet. De opetel.Ling: E.Allaclin- n.Bhatioó- II.el Four
D.de KolÍ- P.de Lalrge- §.Lau-_ ll.l,lghieu- R. Me zj.ani-D. SLierend.rech
R.Tur- s.Vidk-' D.tàshuil-- ti.ir.Íeíg- ti.N.yàn6 cn -I,t.Tijgen.

.,. '.i
r.r
qui
t-

Samen met Quintus en Tigcrs IC uit Engcland 6aat het flnieirwefl Lens,B,l 1C,1 ,D1 
-en

E1 cen drickamp houdon op d.c vel-den vc.n Quintus in Kwintsheul. De behaal-de
punten van al-Ie drie de vereni5ingen word.en bij eLkaar opgetcld en er is voor
elke vcrenigin6 óón prijs. voor lens r.rordt hct extra zwaar.omdat wij a1 net riè-l -..niouwe samenstellingen spelen. De ond.erstaantlc spe]_ers l,rorclèn verwacht:

Nieuw Lens B í: R. IlagerpLats- E. RietveLd-P. Pronk- R. Tcttcro-J. Spaans-N. Schuurmàí-,
S. Claudemans-Ch. v. cl.. Gcest- Iï. Jansen-I,ï. v. Croonenbur6-b. v. Zetten-
Il.N.Ycng en D.iIeins ; .

Neem zelf aLlemaal Lenskleclin6 mec.Leider: F. Grens.
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Nieuw Len6 C 1:

De wedstrijdèn duren 2 x 10 minuten.

Baltecue:!ryo4d o! J juni.
On 15,45 uur is rle pri j oui treiking.

.. í..
Voor de duiclelïjkheid vermeldcn vri j nog 6én keer de prijs voor deze barbecue-
avond op vrijdag J juni op LenB. . .' ?i :
Het is inderdaad niet te geloven rnaar de prijs voor J stokjee sat6- 1 kaï'bonade-"
en l,kipfiJ.6 ínclusief pindaoaus en stokbrood is slcchts f .2r5O per pcr6oon. ,

De Qrank kan dan zolf nog aan de bar gelcocht worden. Voc»r deze prijs verr.raihted'
wij de heJ.e À-B-C-jeugd op L,en6. Dc animo bij tens 82 en C2 valt echte! $reer
tegen. op6cven kan t/n 10 moi a.s. door f.2r!O te betalen aan je lcider/trainer
of aan iemand van de j eugdkornrni ssie. De spelero van D2 kunnen zich ook telefo-
nisch opgeven omdat zij niet meer spelcn (terr 97or54). ook de leiders en
trainers verwachten r,ri j natuurlijk. \,le verwachten ietlerean om 19.Q0 uur op Lore.

H.C.Cup finafe.

Il.de Brito- D.Lamers- A.de Jong- M.fzeudqàr.n:.B.OLsthöoin-. .,;r,.-...
J.Pronk- R.Pronk- R.Riemen- Iï.Vcrhey- R.iíubben- t..íibounar6a- _

'--;- ,.r ,.

t^
Wie west het nuinog niet. ,À.S. zaterdag 28 mei zet Len6 Zondag senioreu I de
kroo!. op hun seizoen. Net Been kampioen geíorden zijn ze vaÉtbcsloten oÍn de
HC Cup voor de íeus van RVC vre6 te kapen. Toen ons :l 1 de kanpioenswedÈtrijd
tegen Tonegido èpecldc wat de hole selektie bijna aanwozig. llij vinden dat de
hele jeugdafdeling a.6. zatcrdag om 17.00 uur op het l'Iilhalmusterrein aentezi6 i
moet zijn om Let'o 1 te steunen. De heLe Haagse voetbalvrereld zaL er zlJn dus
lgrat zienldat Lèns een goedg vereniging is. Gedraa6 Je korrekt en schreéuw en
zing lens 1 naai de overwinning. l/ilhelmus speelt aan, dc lVestvLictwc6 t.e- Voor-:;,,1'
bur6 . Tot zaterda

Jon€ Lens.

L.,ei ders 4.6.1're9
vinden het leuk
uiËèbhion zijà
1Íjk;op inaandag
mís6ie.

Pasfoto I e.

Onderstaandc
sturen íàar

'J, I :,' ,

B-klaisere r 
'

A-klassere:
C-kla6ser6 !

g.

kend gaarne de kopy voor Jong Lens inlevcren. HeuB ó1Ie jongens
lom icts ovcr de'preBtaties van het af6elopén Ecizoen te 1ezen.
cir jeugdepelèrs die zelf iete will-en schrijven. . InLéveren uiter-
i.l0'met a.s.bij Paul v.d.Stécn of"iémand. andcrs vàn de jeugdkorn-
L.i
I
,
II ;. .-' :

!'
spëIers vraflcn wÍj dczc vcck óén paofoto in tc leveron of op te

Paul v.d.Steàn, Chàpinstraat lorr 2551 Sy Den llaag. 
,

-l .- i- '.
I

P.VàLkehbirr8h- J.l{nnovcld-s:v.d.BcrG-'M.v.d,Ber6-}l.JaBesar-}l.Tijsen
en à. Tettero
M.v.Dijk. ".' i .-

( pas foto, ove r6chri j ving6 formuli er + aanmeldinl;gformul-ier )
D.VoekuiL- t/.H.ïen6-,1{.N.Yeng- S.Vink en R.Tur:.

I.IEDS TRIJDPROGRAI'II'ÍA D

Kontaktpersàon : Paul u. d. stcen te1 : 9701 54(b. E. E.Petcr Perreyn 9?16?4).
Àfbeflon voor.wedstrijden bij lauI v.d.Steen vocr vriida6avond 19.OOm'ltr. .In '"t:..
uitorste nood uo6 op àaterrlafirnor6en 9p teus bij- iemand van de.jeugdkomíissíe.
telt 661314. Voor avond.we clstri j den t-eLz 9?a154, ; ." .. .!

B

t:



Donderdà 26- -1968

Vri dà )r-

19.O0 uur Amsterd.amse D-zaatselektie' - Lens D1-7-tà1
- n1èul^r'.LenS U1 Noordt'teg

17.10
1 8.0019.0O uur Velo D1

Opstclling 'nieLtr D1 :
e, v. niJt--ó; Vèrhey: P.v.tl.Steen-J.Sandifort-E.cI lladcioui- J.Hoefnagel-
S.lloèfnageL- J.Koppendraaier- J.v.Diemen-.R,Otte- Glv.Verseveld- B.Stap-
R.Chery- Y. Basdo5an- P.Sinke- A. eI Eaddioui.
(zie ock driekamp Quintus op 2p mei)

-1988

samenkonst

ijzerwerf.
Lens

samenkomst Ij zerwerf"

eamenkomst Lem.s

1?.oo.uur L,en6 E-4-ta1 4 tggen 4 fínalcs 16. ]o uur

De voi8ende spelers worden en l?Jö uur bij rle Ijzenrerf verwacht voor dc
finale:
A.ef Haddioui- I',el Haddioui- P.v.d.stcen- R.otte en aLe'rcoerve J.sandifort.
VeeL succca ! I I

Zaterdan 28-5-1988 (zie kopy )

10. O0 uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

10.
10.
11,
13.
10.
9.

Lgnc.
Een6..
Leas
ï.en6
l,ens
Lens
Lens,

/ D 4 combv

-.

D 1., CDtl.toernooi lJijk bij Duurstede 8.Oo
CDtr'I toernooi . l{iik bii Duurstede B.OO
Vo orbur 6t oe rno c i Pr.BernardLaan 9.00
vitesse DeLfttoernooï Detft - 12.15
Vitesse Delfttoernooi Delft .' ' 12.15
RKDEOtoernooi Nootdorp 8.45
Honselersclljktoernooi'HonseLersdiik8.SO

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

D?
D)
11 I

E)
8,2
F1

00
3o
à l:.

15
00

Zondag 29:5-1988 (zie kopy

11rlo uur níeuw Lens. D 1

11.r0 uur nieuw Lens,E 1
- Quintusclriekamp
- QuíntusdriekamP

)

Krvintsheul-
Kwintsheul

samcnkomst Lens'

1O.70 uur
1O. J0 uur

17.45 uur

- opstellingen zie bij toernooi-bí j zond(. rhc den
j zié kopy: reidjè Linnaeushofr HC-Cup- Jon6 Lens- paafoto inl-everen'

Dinsda 1-5-1988

r8.óO uur laatsto training voor IIí -E2=E1-F1-F2 en F3

Bii zonderheden

Toernooibi j zondelhe dcn D-E-F j euí{d.

Lens D1 en l,ens D2:

LenE D 1:

Baan op 28 mei 6emen naar'CDi'l in lriik bii .Duurstede. 'Het 
-:. ..

spreekt voor zioh dat vle oudcrs vragen om voor het ver-.
vóer te wil-len zorgon. Dc' vel-d.en l-iilgen àan de Lckdiilc..op ' j

sportcompl-ex l4arienhoeve' De prijsuitreiking is on ? iiui"'
De opstellingcn: ' '. 

.

P.BoÀch- i'I. v.Dienen- E. den Kei jer- t.Heins ( ?) -M. Izendoorn-
B.Ol-§thoórn- J.Pronk- Il.Pronk- R.Riemen- H.verhey-'H.Vre-
d.emanà R.Iíubbcn. '' ''':

L.,.Abounorsa: M.BuyteLaar- J.v.Diemen- J.IIoefna5el- S.Hoef- "

nagel' J.Kóppendraaier- S.l"'lerencia- J.v.d.Seijp- P.SÍnke-
D.Vijn- D.Zandstra.- h.Zalagh- M; v. d.Ber6.
ook driekamp bij Quintus op 29 mei. .,fii

i 6aat.naar Voorbur6 toe cn hopen op ouders dio willen en
Ërrrrren rijclen. Vijf wectstrijàen spelen jullie.van 2 x 10 min'
Vier in cle poule te6en GSC- Voor burg- VVP 9+ Quick-
steps. Daaria een finafe wedstrijtl. Einde 16.00 uur

Lene D 2:

Let op D1 + D2z z\e

D4 combinatÍc'

o

l,ens DJ



De opetell-in6 is

Len6 Ei en Lens E 2l

Lens E 2:

Len6 F 33

Iul.Koca- D.Mabajoje- T. Ozdenir- T.v.RossuÍl- A. turkogl_u-
R.v.d.VeLde- M.llelbergen- C.Zel-l-er- P.Zecneijer- R.I(Ioor.
R.v.Lint- R.Geernan- S.Mol- M.l,laterreus.
l,eider: C.Zeemeijer... _ ...'

speJ-en op 28 mei bij VÍtessc Del-ft, Deze vereniging speeltin de TH-ruijk dus,niet op d.e Brasoerekad.e. Vier-weàstii j Cen
vau 2 x 1O min. Dc prijzen wordcn om t6.4! uur vdrdeeLd.' l(zie ook_ driekamp bi j Quintus o! 29. nei). 

. : ... ,:. -De opstellingen zijn al-s bekend.- ..

gaat naar RKDEO too in Nootdorp. -lLl1e teame hebben de naam van
een EK-deelnerner 6ekre6cn. Lcns F2 hect fre6t Duit;Ia,nd en speeS.t
eon r+edstrijd of zes. Ook r,rordcn cr spellctje§ gcdaan. 

^f- 
-''

wachten maar. Om 1J.OO uur is het ;11 afgclopen.. Do opstcllingis: A.Akkabi-N. Àkkabi- S.Buitenhek- Il.Hagc-J.dc Jon6- F.Kamp-
fraat-X.Marten-C. d.e Rooy cn D.v.d.Steen. . "

gaat voor het laatste toernooi naar Honselersdijk toe en l' :

speleo daar te13en Vel"o-OrnaB-lM en Honselersdijk. De prijs- t.
je6 vrorden om 1J.OO uur vcrrleel-d.. Succes en de volsende opelors
verwachten r.re: A.Blom- M.v.d.Donck- M.DÍjkgraaf- D.de lIaao- I
J.Kop-'R.Meèuuriese- E.Mol- A.OoÉterveerv M.v.d.Voort en " ,:'.
E.t,lolstoimer .

Driekanp .voor 'ni euw C1-D1 en E1 bi.i Quintus op zondag 29 mei.

Een driekamp iril zeggen 'd.at

B-C-D cn E el-ftaL te6en eIk
twge wedetri jàerL B/C 2 x ,O
elkaar otrigetel-d cn er zijn
wij spelen aJ. met.de nieuw
Nieuw Lens C1 : M.de Brito-

Lene, Quintue'en Tigere FC (Engeland) met ecn .
aar in het etrijdperk konen. ïeder el-ftal- speelt

clrie verenigin6sbekers. l,enÀ'hceft 'het extra zwaar uant

D. L,anere-,l. dd JonB-II. Izendoörp I B. Olsthoorn-J ; Pronk--
Il. Pronk- X. Riemen- ÏI. Verhey- R.lrubben-L. Abounarsa- M.v. rl.Ber6-
P.Timmermans. Leider: E.Coret Neen zelf allemo.aL ï,enchledihg:me e;

I.lieuw lens D1 : D. Verhey- R.Geernan- J.saridifort'- P.v.d.Steen-Fikri è1 Ha
J.Eoefnagcl- S.lloefnaBel- J.Koppend.raaier- J.v.Diemen-p.S
R.Otte- G.Versev
all-emaal- T,enskIc

l.lieuw Lens E 1:I'i.Daamen- M.Guen
P.Rocs- P. Campo6
A.Akkabi- Ir.Kampfraat en R.Marten. Neem zclf all-emaal- L.,enek1edin6. mee i "

Xeieje l,innaeushof op zond e 5 .iuni .

Deen-cup: IIC Cup dus schminken

cld10u1- .,

iuke-
em zelf ',elcl- A.e1 Haddioui- R.Stap en R.Chery."'.Ne

ding mee.
oun- F.eI HaddÍoui-R. v. d.HeÍj dcn- L.Peck.;
Ponce- J.Buis. A.v. d.H.:uvcl- R.v.d.Post-

. v. Hl Jn-

.Sen-
P

zotn dertig spelers hebben zich opgegcveD voor het reisje naar de grootste
specJtuin van nuropa. Dcze Iigt. in Noord Horlancl in cle plaats Bennebrook. voor
de tÉijfelaars óen goed bericht. voor 2 juni moeten wij preciee het aant4I deel-
nemers op8ever. Tot en mct ]1 .mei kunnon jull-ie dus no6 inschrijven. De prijs
bedraa6t f. 27 t5o voor ccn buéreis, óón dà6 in_aË opecltuin-en iru""o ae-miàdagpatat-ijs en wat drinkcn. lÍe'vertrekkcn een uui l-ater d.w.zl om 1O.OO uur vanaf
Lene. l,la.koJuen ook een.uur l-ater.terug t.r+. oà J?.oo uur. I,li1 je mee 6eef jc tlan
op b-ij je 1ei4er.of.bcl Paul v.a.Ëteen tc]-. 9?ö154. Het is vooi al-1e Ipeleis van
D2-D,-D4-E1-I,2-Ij-D1-F2" en {7: .

lt

"Tien mÍnuted vcior einèetond Lens D1 nog met 2-o voor. l,Iat kon er nu nog iniÈgaan??
Toch 6pee1t Gravenzaade de finale van de Deen-cup. l{at wa6' iedereen bij Lens te-'
leurgeeteld. Tereèht natuuit-ijk r.iant de 2-2 viel echt in de l-aatste second.e en de
verlen6in5 wao.no6 maar"net be6onnen en D1 6tond net 3-2 achter.
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Dit is delaatstc LENSrcvue van dit seizoen.
Eind juIi, begin augustuo..kunt U het eerste exemplaar van het nieuwc seizoen
verwachten. Zoals gebruikdl-ijk komt er aIlcen noÍj een rrJon65 Lens rt uit.

DE LENSRBVUE
VIEEKBLAD VAI'I DE'VOETBAIVERENIGING IENS
61ste jaargang nummer 42, 2 juni 1988.

OFT'ICIEE],

LEI.I§rcvue

De foio's (van-zowel zaterda6-a1s zonclagscnioren ) dienen
r,rorden opg;estuurd naar:

Seniore n oekre tariaat LENS

P/a Lonnekerstraat J0'
. 2541 ÍÍ Den HaeB.

KONTRIBUTIES

Er zijn nog een a-anta] l-eclen die de konbributie over het seizoen 1987-1988 niet
vo11ecli6 hebben voldaan. lrlij verzocken deze leden díl zo snel- mogelijk rccht tc
trekkeÈ, zodat zíj en r,rij met een schonc Lci het nieur.rc seizoen kunncn starten.
Inlichtingen over de achterstand kunt ll verkrij6en bij I'levr. Ï.v.d.]]ert'; tel-:
29?9?8.

JaarverslgLgen

Een clringend verzoek aan al-l-e sckretarissen van dc kornnissies om cle jaarverslagen
zo opoedig mogelijk in te leveren bij het algemeen sclcrctariaab.

Aan het eind van hot seizoen.
Vori6 jaar schrecf ik op het eind van het seizoen: r'laten we, ondanks de te6en-
slagen, positicf aan het nieuwe seizoen bcginnenir.
tle hadclen Benocg tegenslag3en Sehacl zoa16 degradatie en 6emiste promotie. 

.-

Maar LENS hceft zich prima hersteld' Ons lstc heeft een prachtige 2de plaate
beh&aId cn A 1 is gepromoveerd
Hel-aas hceft onze Zat erdag-se1e c tie minder Bcluk Sehad maar ik ben crvan overt
tuÉgd'dat ze terug zulLen kornen.
Tevóns wil ik al-Ie mèdewcrkers bijzondcr bcclanken voor al hun inspannÍngen in

t;t.:tf,:ili:ÏniÏl'lÏ";"rectieavond kom ik híer no5 op reru6, ma.ar-voor.àegenen ,

die nict aanwczig kunnen zijn: ongelooflijk bedankt oonr a1 Uw hu1p. Hèt is vaak
een ondankbare taak en om clan toch rloor te gaan vind ik trkl-a6selr. IIet spreekt
vanzeS-f, dat ik ied.ercen een zonnige en 6lezonde vakantie toewens met voel pler
zier cn ontspanning, zodat wè ér in het nieuwe seizoen lreer tegen lcunnen.
!{ant vergeet niet, ILEI{S is een vcreniging die het meer dan waard is!

Ad Coret t
vo,.rzitter.

IENS, SENIOREN ATTENTIET ! !

ïn het nieuwe 6eizoen zijn de ecn paar jaar geledcn af1;eschafte legitimatie-
kaartjes weer verplicht. Om Lens niet op onkcston te jagen hebben wij het verzoek
aan iedei 1írl om zo, spoediS mogetiik .ean pas-foto af te levcren bij iemand van
dc seko of hct. bestuur. fcdereen die dit vergeet kan de ecrste compctitiewed-
strijden van het hieuwe seizoen vergeten d.aar er een stren8e controle ven de
scheidsrcchter zaI zijn. Schrijf voor hct gemak even Uw naam achter op dc 1ne-
foto omdat wij niet'iedoreen van naam kennen. De pasfoto's kunnen bij de volSende
personen ingeleveril wol'den: T,.Verkijk- Il.Kcus- tr .v.d-.Lirnden- A . BcrBenhenesoulren-
J.l{am of ienan& van het bcstuur.

1

zo6 oed no e1.i kte



voordat ik aan de gebruikel-ijke_ smeekbecre ,ga begínnen voor nieuw barpersoncelvoo" het komende seizoenr.6raàg. een bedankje voor aI het barpersoneelr/de bar-medewerkers, die er toe bijgedragen hebben dat icdereen op tijÀ-zi;" natje énzijn droogje kreeg. Nog eon paar avondjes en het eeizoen is weer teneinde.Voor het volgend seizoen heeft r^li1lem iliinnen te kennën gegeven dat hij gccn .barclienst mecr wil- d'oen op wocnsdacravond. voor hem zoek ik dan ook een ander.ook zou het mii. niet srecht uitkomËn a1s cr mcnson zijn die "r oo t]l"ulï-"rrrl"achter de bar willcn staan of in d.e keuken vrilren hellen. Hcttiro;rt echt ni.cte1k weekend. Verder ruens ik ierlercen 
""n 

prutti8u vakantie cn. vecl "r;;ï "r;:;:, ,
Renó v.d.Steen tc1: 45584.

BARGEBEUREN

De laat et eLENS-revu c.
Alwepr de Laatste *normarerr r,ENS-revue vàn dit seizocn. volg-.nrle week ploft l
Jong IENS nog in.urv bus. en clan zit het cr op. onclanks.clat uw reJ"tii"-.àt"àit, :seizoen-r,rcer veel plezier hceft bcleeft aan het rnaken van ,lo ,u;;;-;;r;; ;;' .toch voJ-gend seizoen graa61 wat nieuw bloec1 in dc pJ-oe6 hcbben. ncoft u intorouuolaat het ons dan even r.retàn (l,tarcel Jan6cn, tcf: àtZZög): --- ---
Rest.ons nog u oen schitterende vakantie tóe tc ,enson en r,rij hopen u *rorgàod" 

t'

(red' )

HC-CU? HC-CUP - 'Hc-CUp Hc-cUP . HC-Cup Hc-cup., EC-cUp.

RVC-----een. rrcà erlte oot t

trHet xsstrl van de sterksterrr luidde de kop boven het,vcrslag o"n ae'Hà.6="5o-i . ,'.:Courant afgelopen maari_dag. En inderdaac, à" stersier.RVC, wàn f;,;;"";il;;rà"a; .-:
fi-naLe de ferbegeerde Haageche courant-óup. n"im aríeàu iÉ""à-- r i I i"" e"r.t""';"t .
voll-e teu5en van één wedstrijd die alres in zictr trad. spannin6,'goea voetbal àà
!oe)-!unten. Het be6on schitierend voor. r,El,rs. À1 in de .\ri5 t,to:*i.iu,.,t soreerd.eRichard v:d.Hoek door de nVC -verd.ecli ging. Dc nood.rem r.rcra 6ehante;;; ;;;;;-M;"""van Delden zijn, naar ratcr-b1eck taitsic doelpunt "o"" r,o""-r.oi maken. Ruineen kwàrtier'had RVc nodiB om enigszins iot zichzcl-f tc komen.'Daarna l.ur am LENSondel,zr',are druk tc "!"11 :" RVC Èrccg u",. oaotoi:!à"à. tà"""i:-i":ài..'pïïr-Ëà"": .
bleok ook het-verschil.ih kracht, rerviis'r"lvc ae b"iL tna.p i; d;.;i";È-ri;l-;;,-.houden, moest LENS zich beperken tot rrair-e hcns aan dekrr. Het ."irorrïi à"ii i t"gebcurde dan ook. Tien minuten voor r.st schoot RVC r er r,Íark r,,,otte zi jn ploegl<nap nanr 1-1. r.rElrs harl niet .cens tí jd om zi jn vrond.cn tc fikken. Nog geen mi-nuut l-ater verraste oscar vicr.Lr.ar viicnd cn vijand croor cen sralom in het RVCstrafsc hopgebicd tc be8innen. tot ieclers vcrbazing cindi6de 

"i5rr-Àroro, pas toende RVC doel-man hcn onzacht net het hrilhcl-nucterrefn in ".;"""tiig t"à"rrt:. " -rraèi-'t 
.'l-ag dc ËaJ- op dc stip. Ditmr'ar ,"" ;;; ;;;-iuitcla.ar d.ie vanaf c1f metcr IENSop -.een voorspron6 zettc.

Na-de rust bl-cef lvc het betcre va.n het spel houclcn. 11 na tien ninuten kwarn het. ''
l::ir:ll^l"lf',,*^i,: I" een voorzct venar dË ri"[à"il""ï-tïï.rà.".ïË" rcmpè].aar - ihoog boven de LENS-vcrdedigin6 uit en koptc cle Z_Z_ in de touwen.Lang iiocht LENS no6 ruiken'.aai nu" "àriÀieia. en aan eventué.re straisctropie.r-l ' , 'scrie' zeven minutcin voor tijcl echter sturterae de bal uit een vrije trap teSende hand van de voor Thco.DikÀtra in5;eva11cn Rene van Bemmer-. Er ua. geen sprake , -,.van een bpzettelijke 'handsbar ,ou, à" ";.;is;;;"Ír;; í;ïil;""àrilïr", v,ees reso!-}r.ut naar d.e -stip. .Hot vonnis over I,ENS uerà.6evc1d. .vanaf de d"u" ;;;uË;i ja'"i:-
eerder gebruiktó elfmcterstip. Dc restcrenCc -minuten 

gin6 LENS nog _wcl op zoek.naar de 6elijknraker (zer-fs Robarto vÍrn EB [in6 mce ""i" ïo"o"j meiar verder daneen goed 6chot van }lartin Lcijencrekker twam--ire[ nict. Na afloop konden zowel hctdolgelukki6e RVC als hct toch vreJ- telcuri;estetde r,ENS tcr:ugkijkan op ecn 6randi-
,oos Gcbeuren. Beide ploe6qcn maakte rcklaàc voor zor,rel het voctbal a16 ook voornun verenr-g].nB.
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En dat is iets r,raar we best trot6 op mo6cn zijni
l.lat LIiNs betreft nogen lre stelfen clat, ondankÀ het verlies, cle HC-cup-finaleeen mooi_e aïs1uitin6 van cen 6eslaagd scizoen was.. Do LENS hoofdmacht heefthct afgelopen seizoen aan three hoofàprijzen mogen ruiken rr."rpin o"u" rrap en HC)maar nistd beide kercn dc boot. f,fe ui5n ", ,r,r.o overtuigrl d.at ,het ruiken)hon6eri6 heeft gemaakt en wat dat betr;ft sluitc'n *u oou n..r, ti5-a" advertentievan onze hoofdsponser UNICORN in cic IIC ven afgelopcn maanCag:

JAMI'ÍDR LENS
VoIGEND JITAÏ NoG, BETER

(rce' )

HC-CUP HC-CUP HC-CUP HC-CUP HC-CUP UC-CUP HC-CUP

BEMOjedernÍemce

- vol13ende wcek zaterclag, 1'l mci, ecn |;rancioos ncdcwe rke rs/se lcktie fc.,st .
- op dcze avond wordt ook cre uNïconit.lerqs voetballer van het jaar trofec uit-gcreikt.
- Iians van Domburg verloor af8elopcn zaterCa6l f .,lOOr__ aan we cldcnschappen.
- A16 rechtgeaarde LIINS-er had hij ar- zrn muntjes op dc blauw-witten 6ezet.
: Later bloek dat hij cigenlijk geen írlsc had hoc hoog clat RVC wel niet speeJ.de.
- op, rle y"+'g"I ontvin6cn wíj vakantie8roetcn van ons aller piet dc eagtcr vanhet zonnigo Menorca.

SENÏOREN ZONDÀG.

Uitslag zater 28 mei 1988

RVC 1. 5-2 tr'inaLe Haa6;se Courant Cup
'- lcns 1

UitsJa gen zondae 29 mei 1988

' Lens 1 - Postalia toernooi
Lens ve t cranen -Postalia tornooi
iens.5, ., - Goud.a toernooi

'1c plaats
2e plaats
Je plaats

'Iopoc o<:rders seizoen 1 98? 1988 einrl-score.
J4 doelpunten
2f doeLpunten
22 doel.punten
21 doclpunten'
21 doelpunten
2O doelpunten

L,ens'l

Lens 2

M. v.Delden
rF. Dissel.dorp
I(. Spoel6tra
l.J. Bertene
H.l(ooyen6a
A.Kuypcrs

Lens 1

Lens I
lens J
Lens 5
Lens 2
Lcns ö

- Begon dit seizoen sterk. Had naCc winterstop een zwalcke periode waard.oor de' a'chterstand op velo stceds g:rot'er werd. cooioc au raot À tà 
-w"à.i 

"i 
jaor t.ir".

op.de IIC-cup. ruaar 'pas in cle final-e hoofdklaoecr RVC net J-z rverd vcrroren.Volgend seizoen nÍoet cen kempioonschap tot clc mogelijkheden bchoren.

spe.gld9 11s enig schacrulu team van ecn Jc §3.asscr in dc re6.1c krasse it.li.v.s
een prÍna seizoen. som6 mct aanvulling vqn A-klasoers r.rcrd. oen vcrdiensteriSte
4e pooitÍc edhaald. volgend seizoen wàrai''op min:.riàai a"r"rià" tiasso"iog. -
gerekcnd.

1



Lens J

Had dit Seizocn cnkelc'mutaties in het eLftaL r+at in de rcsul{atch zichtbaar
wercl. Redde twee wedstri jden'voor Éet èinOe van de kompetitie het behoucl 'van'.
r]e' res. 4e klasoe. B. K.N.V.B. I'Íét dc komende aanvulling van o,a. A-jeugcl .moet
een'toppositic wcer mo6etíjk zijn..

lens 4

Speelde een dranatiech seizoen. Pas in de voorlaatste wedstrijd werden de ecrste
punten 6ehaald. Hier geldt hetzelfde a1s voar het Je. De door deSradatie uit de
hoofdkLasec verl-oren gc6ane positie zal ,komend seizocn zekcr weer wordcn terufu
6èrr-onneD.

Leno 5
l,ras een gedoodverfde kampioen maar nu hct wegve.llen van hun topscoorcler werd hct
makep van doeilprirntcn' mocilijker uat cnkcle nedcrla6cn: tot gevolg had. Voor hct
k.omendc seizoen wor«Lt gerekend op het kampioenschap wat met de aanvulling dic
k'önt mogelijk moet Zijri. . I

Iens b.
ïsseen elftai'dat al jaren-kampt met een gebfek aan ecn goedc kcLpcr wat iir'dë
tegcu goals tot uitin6 t<omt (91). De Sekö is opzoek naàr eèn goede doelverdedi6er
Ha.i1dè in'de kómpetitie t punten trat ecn evenpring is van verledcn. jaar aIleen
dedeh ze dat,nu óp ei6en kracht. Ooh voor'hun geldt cïat vol6end seizoen een hoge-
re positie op de ranglijet mogelijk moet zijn.

Lens 7
Is ecn elftal waar de gezeLligheid voor op staat. Dc resuftaten. in dc kompetitíe
werclen na de wedstrijd onder het genot van een biertjc we21gespoe1d. oolr vool dit
team 6e1dt dat met goede aanvullinfu een hogere fositie op de ran6lijot moet wor-
den Behaa1d. _r

Lens I
ilT^pioun6-e1ftal van verled.en seiàoen. Begon cle kompétitie boed (4-3) zakte
d.aarna vre6 en kwam weer sterk terug nadat de keeper van verLeden jaar weer 6ing
voetballen. Voor het nieur,lc seizoen moet ook voor dit clftal dat een loge posi;
tie mo6elijk moet wezen.
Hieronàer volgen nog de einclstandcn van het af6elopen scizoen.
Op zondag 24 juli be6int dc A-selektie weer mct de eersto trainin8. : ,l I :'
Dit is dc laatste f,ens-revue van dit kompetitic^iaar, de'volgende za1 eind'juli
r.rcer in de brievenbus verochijnen met tlaar in op6enomen het oefenprogramma van
Lens 1 t,/m B. :-.
De Seko wonst ie-tlereen In pretti6e vakantic toe. i , i .'
Tot vol6end se izoen.
Eindstanden Lens 1 t/n B seizocn 1987-1988

Je É1-aeoe B I(.N.V.B. Res. 1e klassc K.N.V.B. "Ree. 4e klassé B. K.N.V.B

1. Vefo ))-7n 1. D.H.C, 2 ?2 1. lÍilhelmus 1 ' 22-15
HermuE D s2 22 e o2.

tr

6.

a

10.

Oliveo 22-22

l,dnc èè-Zö
t'lippolder 22-26
Delfia 22-25

D!.\r!o. - 22-21
G.iD.S. :.22-?O

R. t(. D.lI. O. 22:19
H.v.Hol1and 22-18
Postd.uiven 22-18

. Papendrccht2

. 1,en6 2

., \.Ii1he1rnus2

. Unitas 2

. u. v. s. 2

. tie stfandig

. NeptunoB 2

. de Musschenz

1
4
5
6

7
o
9
o1

)
1
4
5
6
7
B

9
o1

22-27
22-25
))_)7
22-22
22-21
22-20
22-18
22-18

Den Hooru 2 22-27
wc 3 22-26
cDs 2. 22-26
oDB 2' '22-?2
ScheveningenZ 22-20.
BAVÀ 2' 22-1?
Lens ] 22-16
Docos J 22-16
nKAVV 4
Iï.v.Ho11and

vLo6 22-17 R.K.À.V.V
Sparto 1l

)

4

11 .
12. S cheveningen22- 1 7

)?-4 q

22-6
11.
12.

22-14
z2-12



!, Fu!l- §pqe@-§ZíIS 22-40
Postduirren-\Sàos 2

1. G.S.C..". , 20-)3

A.\l .Y :?"ttir22r31L í'
eruhurcda?,r-.-42i28 !i
c. B z2=?A t:
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20-27
20-24
20-23
2C-22
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20-4'
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E;enAar
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. JJens , .J,,t i zl-22 (S-SA. R.K.
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4
5
6

7
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9
0
1

2
1
4
5
6
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9
oI

Delft 2 eS-oS 22-27-
Spo.orrai jk C&-Q r 22-2?
Paraat 2 0_§-íl t. 22-26
Schevenin6.ge!.5 22"25
ConcordiaS{'":óS 22-24
SchÍpluidqp:.àS 22-19
Delfia 3 'r--i 22-1§
Gr.W.IM\C 2' 22-15

D.ll.O.7oír .:\ 22-25 . 8.1-.15.
H.B.§.-5),'i e 22-21. es-.(rh.
D.rI.o:.6i..t à 22-23- ts-SE.
vqqdéÈbu,r'irli8 ee-ez' rjs.s6.
ltu]LspeÉrdt ti ZZ-Z| 0 F.-sB.
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D.. H.
D. V.
Gr. \.J

Írrchipel 2
T,ens 4

o 5 22:18
2?_-151
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. Bl'&Éid 4lrar t,4 22-20. . 8. Voorbur6 ! 22-ig
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1. S.Ir.P. 2 i'r'": 20-31
)

l!

5.
6.
7.
o

o

11 ,

2.

L

6.

ö.
o

10.

D.Z.S. 2. r.1:i.: ,t:
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1.
2.
3.
4.
q

6.

8,
o

10.
11 "
12.

22-r8
22-31
22'3t '
zz-28
))-)i
)) -),
22-17
22-1?
2z-16
22-11
22-10
))-1

2..

4,

6.
o

o

10.
11 .
1)

EindÈtanàen zaalvoetbal
Je klasse C' Re6.2e kladsé C 

'''

llc 6. +e kJ.a66o -t'

1. Oranje BÍauw2O-]6
2. Cromvliet ' .20-32
l. osc 20-29
4. HPSV zo-27
5.'Rava ' : 20-26
6. Venibo 20-20
?. Lens 6 zo-14
ö. HIISH 20à11
9. Snoekíe 2O-1,

't0. vvP 20-10
11 . l,littebrug 2o-o ,

12. Arentsburg 2O-o

22.;16
-22-29
zz-zo
22-.25
22-22
22-21
22-21
22-20
?2-17
22-16
)2-4 q

22-14

res. 1e klasse D

Lens 2 22-42
-E;speranto ' èë.-t2.
tr'C TheBomber s22^21 '

Vredcnburch - 22-2?
Vonibo 22-25
Snoekie : 22-21
Laakkwartier 22-21
v.v.F. 22-1?'
H.D.V.. - . 22-16
Charnpions 22-16
Klikspaan 22-14
Dos '75 , .. 2_2-1 .

D.È.s. A.v.
I(öh1er Ass.
Jac .

Ado :
Iens 1

ÉËTïàTe sport
Qu Í cl<

Rodas
oràas.
de Ja6er6
D. V.J.
G.V.V.

t lt nava 20-13
Z. len6 ) èo-)Z'
,. 6:ï.c. 20-24.
lr. Köh1er:'Ass - 20-20
5. Sert l,Iieleis?O-20 

'

6. Dss Arn.vyn 20-'19
7. Quick - 20-18
8. svs rZo .. eo-18
9-. Snoekie 20-16

10. .iïdo 20110
11. Orna6 2O-B

Res.2e klasse D

1.
2.
1.
4.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

1.
2.

4.
t

6.

9.
10.

20-16
20-13'
20-25
20-24"
20-22-
20-19,
20-18
20-15
20-14
20-12
20-1

crr t m rÍl

Silvn Boys
0sc
Horeno
Rava
POG

Snoekie
ï,ens 4
xogp-t stroes
HI.ISH
Esdo
Celeritas

BTC
ADÍO
Gymnova
Ra.va
/.DS
l,ens )
ffiËfrnto
Vénibo '

KSD
osc
Laakkwartier

20-31
no-1)
18+o
20-24
20-21
20-19
19-1?
20-15
2o-14
20-9
20-2
20-o

TANGS DE SPORTEN VÀN DE Z.I,I.TADDER

Vrijdag 2/ mei uas het dan zover, afsluitin6 seizoen t87-'BB voor do seLcktie(ZA)
en vele genodigden. Tijd voor het organiseren van deze gezellige avoàd i,rab amper' '

aanwezig. I"laar toch door grote inzet en veel tijd investering van verschillcnde .I
ncnsen wao het feest tot in de puntjes geregefd. De versiering in het clubgebouwt
het koude buffet, d.e voorbereiding voor de barbeque, de muziek, het tas 6roots.
Klaese mensen. Tijdons.doze avond werd via speechee en overhandigen van kadors
afscheid genomon van Jan Zoutend.ijk cn Peter Meefout. Jan hangt zijn vel-dvoetbal-
schoenen aan de tril-Ben en Peter wordt de nicuwe trainer bij Graaf Willem II Vac.
ÀIs l-aatste maar .4iet als minste wit ik de twee I(eusen bedanken voor de bediening
achter de bar. Renó en l4arcel, klasse. :, . i
Verde} no s al-Ion die aan het sl- van deze avond hebben mee rkt bedankt..

Eindstanden Za.ter{ag 1-2-1-4.

Zaterda8 1 @|""4"G. I
1 HPSV
2 Sempcr Altius
J Dorr
4 Duinoord
) I,iaaldrvijk
6 Takdier Boy6
7 Tc l,trerve
B svcw
9 VCS

1O V.V.IÍoline

21-14
zt-)z
22-25
22-25
22-24
èè-è)
22-21
22-21
22-21
22-15
22-12
22-11

, KI,ID
4 semper ALtiue
J Monstci
b .lll J SWaJK

l sclieveningen
2 DSO i'

11 Sportver 1935
12 Duinoord

7 0rna6
B Leno
9 Te Uervc

1O I 6-Grav. §. v.
11 Lens
12 RAS

6
Lens l gedegradeerd.

Res. Jc klasse D



Zaterdag J

'1 -v. v . 'Marine .

2 Sportter.1975 '-
] Loosduinen
4 I s-Gravcflziinde

6 Takdier Boye
7 PJc.S'.;:-'
B Die Haghe
9 Hohselersdijk

'10 rs Gfàv:S.V.'
11 Vitesse Del-ft
12 Lens

)) -2,
22-3t
)) -)o
))-)É,

,'22-21
, 22-20

22-18
22-16
22-10
zz-ó

Zaterdag 4
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.K.
tdor!
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P
N

D

À
L
v

1

2
3
4
5

o

7
B

9
10
11

do

n

oo
uno
mar Dcep
cn6 "
. v . Marinc

20-12
2C-28
20-26
?o-2,
19-20'
19-2O
?o-19 -.

20-77. .

20-x5 .

2n-o
20-?

Lene 3 gede6radcerd.

SelektÍespelere er ontbreken van clc trainini.;spakkcn en tcnuc van het 1c en 2e
de nodíge za[cp. Va"n het Eerste ontbrckon o,a. , traininlsbroeken en jacks'fiet
nummero 6-14 .cn 15.
Van het..tweede elftaf ontbroken 2 trainin6sjack6 en ! t iainin'gsbï'oeken.
t{ilt.u z'o vrienhel-ijk zijn d.eàe zo srret mJgËriJ'l( in te leveren zodat ze wecr '

gelrassen kunaqn r+oiclen. Het nieirve seizoen hcbÉen we deze ook vrèer nodi6.
Bedankt alvast.

-;i1í . .r-
Attentie voor aIl-e el-ftaIIen.
Denken ju11ie om de pasfotots voor clc legitimatiebewijzen. Dit wordt verplicht.l
Geen legitinatie betekent nÍet voetballen. De pasfotoís kunnen bij do volgende
personen inge3-everd r,lorden: L.verkijk- R.Keus. l./.v.d.l:indenr'A.Bergcnhencgouwen of
bij Jan.Ham (tÍe1ei6 Stokelaan 1846, 2541 GC, Den Haa6).
Dit wd'é-'rle l-aatstc Lensrevue van ,.Ie 8at errlag-a f cleling voor wat betreft euiroeo -
'198?-19;88 voör r,re mc't vakantie gaan. rr( ,r".rI u o.r-rno d.aarom cen prettiBe, zonnige
en uitfieiUste vakantie toe en tót vo]-gend seizoen.

VÀN HET J]IUGDIRONT

n9 8.
o.G

. i-. :

Al gcme enkontaktperso on : Paul v.d.Steen, Chopin6traat
9?0154 (b.s.g. 9?16?4 pcter perreyn).

1Or12551 SV Den Haag. tel:

Restaktivitciten A-B-C- junioren.
Zot'het voetballcn zit cr -op voor c'tit.seizoen. VolgenCe wcek verschi.jnt Jorig lens
waarin we tcrug kijken op'hct af,iel-opcn seizoen en v:oruitbl-ikkcn op het sci-
,oen ö15/ö$. - |
Nu vermel-den wij a]-leen nog lrat restaktiviteiten of vrallcn r.rij ju11ie on vrat tc
doen. Lees deze kopy daarom even aancl.achti6 door. .. 

-,:

Dc barbecueavond van vri .i dagavond J iuni.
zoars wc al mccrdcre kcren in dc Lensrcvue lleschrevcn hebben'sruitcn wc a.s.
vrijda6 J iuni het scizoen met clo h-B- en c juniorcn af net een alweer traditio-
nele barbecue-avond. Op vorzoek docn dc spclers van tens D,l hieraan ook mee.. .---
l'le verwachtèà ieclereen die zi c1:. oprregcven heeft om 19.00 uur op Lens. Neem vrcl-
t.zt|O.mce als je nof niet betaalC hcbt. I(ri jg; je opcons alsnog zin om te barbe-
cueí maar liob ib je nopl niet op8egeven bel- claà snel naar Paul- v.rl.Stecn (tci-:970i54)
Dit kan r,og, t/n clonderdagavond. ïerlcreen wcct ooh al dat de clrank zelf aan de bar
gekocht moet rvorden. Kortom a1le ingrcdienten voor de barbecue zulIen er zijn.
Vol€iens ons hebben de onderstaande spelers/l-e i dcrs zÍch opgerqeven. Sta je er op
mae-r kom je niet of juist andersom geef dit dan cven door aa.n paul v.d.Stecn
tet 970154.

7

i.)

I r_ ,'



A1 J.Hoerni6- R.i'lahieu

M.Broo6hooft- J.Dunant- H.de IIaÍr6- F.tlen Heijer- R.Raffaele- R'Spaan6- E'Spa-

ninxs- V.Tromp- À. v.líi j ngaarden lei.der: À.de Groot'

B. GucIu-R.Hageraats-J.l'lansveld.- M.Partoredio- Y'Pchlivan- P'Pronk- !'niet-
veld- B.Rumahlewang- l'Í. Schuurman- A.Tikai-.rr - P'Val-kcnburg- J'lloststrate- '

B1

A2

B2

c1

D.v.Zetten- E.Coret en M.el Àssrouti
M.v.d.Berg- S. v. cl. Be16- M.Tijsent
l"l.Borsten- I'Í.cle Srito- Ch"v.d.Geest- S.Glaudemane-
A.de Jong-À- D.Lamer6- t'J.Lut- J.Spaano- R'Tettero-

D.lïeine- R.Janoen -
M.Tijsen- N.Schuurman

F. Gren6 j
D1p.so""},-\.I.v.DÍemen-E.denHeijer-T.Heins-l4.lzendoorn-ÀB.olethoorn.

J. pronk-. R. pronlc- n.tt.i"."r,- HIVerheij- II.Vrc.deman- R.lLlubben- {:Y.Diemen'
A. ' s-Gravendi jk .

Overige eters: P.Tinracrmans-Il.v.d.Bcrs- B.lennings- l{w'Pennin5s- P'v'd'Steen-
P.PerreYn- I'l -Nan-G. v. Rci isen '

Pasfotor s inleteren:
Ondanks rneerdere ver
stuurd naar Paul v.d
het laatste verzoek
geen komPetitievoetb
gp de barbecue-avond'

B-klassere: P.Valken

C-kl-as6eI6 i
aen en Romano Tettero.
\,1.N. Yeng.

zoeken hebicn on<lerstaande 6pe1er6 nog Eeen pasfoio'opge-- '

.Steeu, chopinstraat 1013557 sv Den ilaag' Dit is voorl-opig

. Zondor pa6foto eu"" euíaiÉ kompetitipkàyt.Je' oi!-u:::I:-i:
al voor luffie.te[in september. Dus snel íneturcn o-t "t.ï:"n"

burEh- J.Mansveld-S. v. d.Bcrg-M. v. d. BerE-N ' 
Ja6ciar- ltarco Tij-

Evenal_6 voor5aande iaren gaan we in de naand juni iccr fókter vootbalïen in hot
-zuiclèrpark. De speetweià"";ii à" kinderboerdeii5 ai" in de_winter a1-tijd wordt '.'

"rÀ"i.ïàrà 
in "uo 

il"Uoon is cle plek waar, we gaàn spelen. AlLe.ieusdledenrS'eidérs'
trainere maar ook cle ouders zijn van rrarte weÍtom oi de donderdàgdagen 9-16-21- e\

JO juni. Geuoon ,"t p""iiitie""*.t"r, naar leeftiid én lekher wat voetballen. Het

ie niet verpJ-icht maar Íiewoon om toch 
"o'S 

,"tltÈ"Joed. \'Je beginnen om t8.JO uui"
Later komen of eercler ,oË5g""" is mogelijk' Ook de nieuwe leden zijn v31 harte

nel-kom.

Voetba]-len in het zuider arlc

Tagsen en kledin inLeveren.

iJedstrijdpr ogramma D-E-F- unl-oren

Er zijn nogal ttat e1fta}len bij <Ie

trainingspak of een voetbaltas hebb
In de voetbatJ.oze periode- worden de

zaarnheden. AI1e spetrers vrorden dan
spulJ-en van Lens in te leveren oP d

jcugtt die via een aponsor voetbalk1eding t €en

en Eekreacn.
;; :;;ii:;-;ltijd insenomen voor herstelwerk-
ook verzocht ofl a.6r vrijdagavond J iuni de '

e barbecue-avond. Niet vergeten d'ue ' -

: 970i54(b'G. e- 9?16?4,Peter Perrevn)' '

Paul v.d.Steen voor vrijdagavond 19'OO uur'

"r, 
op t u"u bi.j iemand van cle jeugdkommissie

: 9?0154.

J

Kontaktpersoon:Paul v"d.Steen tel
'Afbellen voor cle wcdstrijdcn bij
uiterste nood no6' oP zaterda6morg
661114, Voor avondwedstrijden teI

In
tet:

ö

Jong l,ene

Dc lciders die no5 niets hebben ingeleverd over hun elfta1 kunnen dit uiterJ-ijk
a.s. vrijdag no6 doen op de barbecue-avond' !9r< ae jeugdepelers of oucler-s- d'ie-

iete wilien schrijven kunnen dan hun kopy kwijt'
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e.,Qo
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uur
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!'3

uur
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recreatieve da
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rocreatieve da
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g in Naaldwijk
g ia_ ltlaaldwi jk -

g in Naaldl,ri jk
g in liaa.ldr,ri jk

'l 2. 00 uur
12.00

12.O
6,.00
B. oo
8.oo

ZonclaA 5-6-1988 (zic kopy

O. OO uur Lens
O.O0 uur Lens

- Olympustoerflooi ín S chi e dam
t/n F) reíoje Linnaeuoho f

)

1

1

uur
uur

30
4,

D3
E1

B
o

18. Jo uur zuidcrpàrk
Dondèrdae 10-6-1988 (zie kopy)

1B.JO uur voetbnLLen.in hct Zuidcrpark.

Bijzonderheden

- voór opstcllingen en byzonderheden zie hicionder.
Olympustoernóoi voor Lens DJ

Voor ju11ie een reisje naar Schiedam. \,le "hopen dan óok clat er'wat ouders zijn
die wilIen lijdgn. .Het programma rras nog niet bekend. l,le1 weten we"dat het een
awaar toernooi wordt wat om 16.00 uur iq afgetopen. Maak er een leuke,laatste
{Ag"yan van het-seizoen. De volgencle speJ-ers rvordcn verwacht:
Iens D3- R.Goerman- V. Gobind-B. Ja6ga.] R.Kl-oor- R.v.tint- S.IIol- . M. Pronk- M.lJa-

. terreus- J.v.d.Zande- M.v.Zandwijk- P.Zeemeijer- A, Zalagh- C.Zel-ler-
leiclers: .J.Pronk en C. Zeemei j et.

Een da6je L.,innaeusho{

Op 5 juni ishet dan zoveï. De spelers van E1 t/m FJ dic zich opge6cven hebbcn 6aan
dan naar de Linnaeushof, de grootste speeltuin van Europa. Om 10.00 uur Etaat de
bus voor op ï..,ens. I'Ie verwachten icderccn d.ie zich opseleven hebËcn ofi 9.45 uur àp
l,cns. IIeb je nog niet betaald doe dit dan voor let vortrek. De, prijs íé f, 27 rr0.
Tus'sen de middag krijgt íederecn ecn portie patat, een ijsje en raat te drinken;
Voqr de rest moeten julJ-ie dus zelf voor versnaperin6on zor6en. Noen voor dc zeker-
heid o'ok een regonjack mec. ïn Neclerlancl weet je hot irnmers nooit. Do attracticE
zijn gratis op de mo t orskej-terbaan na. De bus is on + '17.00 uur weer teru6 op Lens.
Vra8en, bc1 clan Paul v.d.Stcen tel: 9?0154. De onderEtaandc pcrsonen hebben zic-h,
opgeeieven:

Len6 E1 : ï.Basdogan- 1i.cl Haddioui- F.cI iladdioui- R.Otte-P.v.Rijn- J.Sandi- ' l
fort- P. v. cl. Stecn- G. v. Verscvelcl, leiclers R. v.Schaik-R.Garskamp.

Lene, B2: R.Chery- lJ.Daanen- F.eI He,ddioui- R.v.cl.Hcijden-L.Fcek-P.Roos- R.Stap
, : D..Verheijr J-ciders: I.v.Kester en lonneke.
Lcns El: D.Bcijcr6bergcn v. Hene gr.'uvren- ri.Souaio
Lens F1 : V.de Groot- R.v.d.Post-;l.Ramhiet-S.Rnmhict- À.Sen.

Lens F2: S . Buitenhck-l'I. Hage- C.de Rooij- D.v.ri.Stccn, leid.ers:P.v.d.Steen en
I'l.v.d.Stccn.

Lens FJI A.Blom- ÈÍ.v.ti.Donck- ï?.l"leeuwis6c- M.v.d.yoort, Ieidcrs:IJ.Blom en
l.fi,r. v. tl. Voort

overige: L. v. d.stecn en S.v.cl.Stecn.
Sta je er nict bij mcar wiI je alsnog mec of anrlcrsom bcl dan uiterl-ijt donder-
dagavond naar Pau1. v.d.Stccn t,cl:9?O154.

9



IIet Lens D1-?-ta1 gàat aIs kanpioen van Den Haag meecloen aan de Ncclcrlandse kam-pioenschappen zaaLvoetbar. Dit toornooi vrord.t gàhouden in Amstera"*: »"'"p"rl""
riertrekken. mct. ccn.bus vanaf'dc Ijzerwerf aI o; 6.fo uur. Dnthousiaste sulporterskunnen achtcr de b'us aanri.jden. veel- m'cer nieirws over dít toernooi is niei'te, - -vertclfen omdat r,re van de UVB nog nict. veel moer vernomen hebbc,,n. Jon6ens, wij
l{ensen juIIic in ieder 1;eva1 veol succes toe. De voLgu.ncle spclcis víorclen ver.."wacht: P.Bosch- M.rzendoorn- I-I.verhèy- R.Riemen- !.pronk- T.Heins- E.Éicn IIeijèr-B.Ol6thoorn. ;"

Nederlandsche kam oensc happen zaalvoetbaL

Xecreat ieve dag voor Lens 8.1 ,E?-,n3 teJtl?-:L-t1.-

Lens E1 :

ICn6 -E;Z:

Len6 [r:
L.,ens F1 :

Lens tr'2:

Voetballen in het Zuidcr park 
"

op zaterdag 4 5uní Saan ju11ic naar trlc.stl-andia in Naa.L<lwijk toc. Daar doen nie.rnacaan een spel-l-et j e s- dag 6eorganiseercl door de Nederl-c.ndsc Katholieke Sportfedeiatie.Er tuordt 5especld op Íiras mao.r ook in dc ha]. Nq.um neast het ori6inclc Lenstenuedus ook llyrnschoonen cn v.-,e tbalscho onc n mce. De spelcrs van El ,12 en F3 zijn ;;12,Jo .our kranr en dlspclers van El ,E2 en EJ om r6.:ó ,rr. - 
tiË 

- 
verra"irtcn wetdat iedercen op tijd op Len6 eanvrezi6- is en dat cr oucero zijn die ons wíLr_envervoeren. De opst r;1Iin61en zijn:

Y Basdo8an-ri.el- Haddioui-rr.cr Haddioui-R.otte-p.v.Rijn-J.sa,nciifcrt---
P.v.d.Steen-G.v.Versevelcl-Leirler.,s:R.v.Schaik en R.Gaiskanp. : i,
R. chery-i;. Daanen- M.cuenoun- rr.cI Hacldioui-R.v.d.Iteijden-L.peerr-p.Roos-
R.Stap- D.Vcrheij, leicler: I.v.Kester.

'D.Bcijcrsber8en v ' Hene[c ur,ren-p. campo a ponce- u.Fidan- R.v.d.Geest-
i\. Ja6pia- À-Ozcclik- N. ózdómir-,,i. S oirare , leiclers J. Ho erniii--l"Í. Brooshoo f t.
E.Akar- J.Buié- V.de Groot-,\..v.r!..Heuvel- R,v.d.post- A.Ranrhict- S. Rap.-.hict- A.Sen, Lciclcrs: ji. v: d.IIeuvel-C . Buis. '." - ;..- ..
À.AÈa-bi- IrT irikkabi- s.Buitcnhek- ít.u,tg"- i..ro Joo6- lÉ.tta"ten- c.de Rooij-D.v.d.Stcen, Leider: p.v.cl.Steen.

Lens FJ: A.Bl-om- tÍ.v.d.Doncl(- M.Dijkgïaaf- D.de IIaa6- J.Hop- !.l,leeuvrisse- E.Mol_-.
- ri.Oostervccr-l,i.v.(l.Voort-E.llolsheimer, IeiLlcr: Vl.llom

Vier tegen vier vootbal ' .,

{eiae9 zijn.onze E-spelers er niet in6cslia6d ' om 'tr.e vrcck nàar z'cist te winnen. '

ondanks hevig vcrzèt blcken drie proe6en sterrler dan cle onze. Jammer jon6Jcns,
maar er zat echt niat mecr in cn het is mooi clnt ju1lic zovar zíjn g"Èomàn, Ío
de D-klasse krij6;en julIie ccn hcrkansinll. ... :

ïn juni 6aan we zoals clk jaar 1ekker uat voetballen op
van het 

^ 
Zuiderpark.. Necm de in6;ang bij de kinderboercleri

Vanaf IB.JO uur zijn ruij daar àp àu aónOcrrlafen 9-f6-2,de partijen na.ar -lceftijcl. Àlle jeugd.lerlen maar ook dc oyoctballcn zijn van harte t/e1kom. IIet is dus niet verpfi
Later komen, eerdur stoppen a1l_cs is mogelijk.

Sportkamp.

Nog 1an6 niet'aIIe deel-nemers hcbb'en de vra6enlijsï tcruggestuurcl naar' paul-
v.d.Steen! Chopinstraat 

.1O3 12551 SV Den Haag. I,Jíj verzoekèn alsnog net spoed -clochuiterrijk voor ] juni dit te d.<.: en aan on.ierÀtaa.nde ouclers: c.Ze11àr, G.vlvcrse-vefd' l'i.v.zandr'ri jk, R.v.c1.lleijden, U.Daanen, T.v.Ilossum, R.ottc, J.v.cl.Zand.e,J + I'1. Pronkl L.Poek, A.rtl<kobi, R.Chery.
Voor de 63oede orde hieronder no6maals clc vra6enlijst:

dc grotc spcelvroidc
j aan do Vre esvri jkstraat
cn JO j uni . lrlc vcrdelen
uders' dÍe willcn mc o-
cht maar weI 6et*oon leuk.

10



Naam deeLnemer:
vcrzekerd : part i culier/zi ckenfoncls
naam verzekering.qmaatschappi j :
nummcr vcrzekerin6:
Ileeft ur,, zoon al- een diproma gehaald op een eerd.er kamp var dÈ KltvB? ja/nee.Mijn zoon kan goed/mat íg/niet, zuemmen.

voor het vervoer zijn wij afhanke3-ijk van oudor. die de deernemers wil1en brengenen of hal-en. Daarom verzoeken wij II nu ook onderstaande vral4en tc beantwoorden.
r1

-i
k kan welnict voor hct vervoer heen zor6en.
k kan r+e\/niet voor het vcrvoer terug zoi51en.

Het aant
, bedraaflt

al j ongens

lr'Janncer e! ouders zijn die hun zoon dircc
kamp wiJ.J.en brengen of na afloop vnn het
een ancLere vd.kant i ebc.st cmmin6 dan willcn
het aanta.l benocli6de huto r s.
Gaarne hieronder vcrm'elclcn of dit van toc

vrat ik kan ncrne[, mede 6e1ot op dc, 6r:ote hocveelheitl b.]ga6e,
personen.

t van een vakant iebcst ommin6 naar het
karnp direct mee r,rillen nemen na+r .. - -rvij dit ook graag r.reten in verbanal met-

pa.ssing is op Uvr zoon:

Mochten er verdcr nog
wandelen, medicijnen,
mefden:

Jonil Lens

Loiders S ortkam

bijzonderhcden zijn met betrckking tot Uw zoí)n ( slaap-
dieeet o.i.11) dan verzoeken r,ri j U om d.eze hieronder te ver-

Il{o. niet arl-e leiders hebben hun kopy, ecn jaarverslag over hun team, ingeleverd., ..caarne-dit 
-toch 

nog d.àen bij paur v.à.steenl z,ocrat wij vol6encre week een kom-pretc Jong l,ens weg ktlnnen sturen.

Vroeger wae dit geen probleern. l,ciders genoee. I,iu b1i jven we op vier leiderssteken. Dit.ie eiBcnl ijk te we ini 0 voor J1 spelertjes, Het liefst hebben we er
nog. tvree bi j. t/eIke scnior of ri-klasser wiI van 11 l/m j6 juli mee naar Zeist.Interesse?? Bel-: Paul v.d.Steen tel: 9?0154. Àlvast beclankt namens de jóngens.

11
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DE LENSNE1ÍUE

I,iEEKB],AD V;TTIJ TT VOETBiILVËRENTGÏNG LENS
61ste ;aargalng nummer 43, 9 Suni t!88.

I

JONG ],ENS: HOUDT IENS JONG.

Het is gebruikelijk dat cle laatsta L1lNSrcvue van het seizoen spcciaal gericht
is op onze j erigdaf deJ-in6, leiclers mnar ook rle jeugdkommissie kijken even tc-
rug naar do prestaties yan-de elftallen en het randllcbeuren binnen onze jeugd-
afdcling. fevens kijkt de jcugdkomnissie nog even vooruit met cle bekéndmaking
van de nieuwc (voorlopige) j eu6dtrainings-selekti e groepen die,in sàmenspraak
met de trainers samengesteld zijn. Oolc lrorden de traininlJsti j den vobr het nieule
seizoen bekend gemaakt,lKortom een leuk boehwcrk om tc lezen voor vre allemaaL
van ecn welverdiende vakantie gaan genieten. I ii , .

Ga ex míiar ccns goccl voör zítten.

Ondanl<s dat veel vereni§ingen moeite hebben om het hoofd bovcn uatcr te. houden
lukt het bij LENS on het j eugdle denaantal te laten stijgen. Door het organiseren
van open dagen, aktivitàiten in de vakanties r,e t sJ-apen op LENS maar ook d.oor
Bewoon.zoveel- mogelijk tc voetballen probcert de jeu54dkommissie ten eer6te de
eigen, jeugd het zoveel mo6elijk naar de zin te maken. Daarnaast hopen we door
het uitnodigen van veelj jeugdi6cn via d.c scholen, cle wijkbladen maar àekér ook
via onze eigen jeu6dledbn er nieurve lerlen bij te krij6en. Dit lukt zoaÍs eerdcr
gezegd best aardi6 maarlaan de andere kant kost ctit erg veel tijd en energie
van de mensen die dit allenaal wil-l-en orl4anisercn. ltls er dan nog voldoende kader
over is om de overi6e ziakjes in dc 6aten tc houclen dan is dit allemaal bcot l 

"te doen. Helaas is er bij LENS cen schrikbarend tekort aan jeugdkader,. De jeugd-
konrmiseie is met .vier pèrsoncn sterk ondcrbczet zeker a16 je zo aktief wilt zijn
als wij de laatste jarbà proberen te. zijn. Ook het leidcrs cn traincrsbostand
voldoet kwantitatief maàr ook kwal-itatiàf niet .geheel 

aan de norm. Kortom op dií
momont wordt er een te ftrote belasting neergelegd op de schouders van de jeu6cl-
kommissieleden want aIÈ er BcLrn leider is moeten wijr,bij ouders gaan bcdclen of,
zij het will-en doen. l,ukt het niet clan draaicn wij er weer voor op. EigeDlijl( '

hebben vre hier dus met'een t e genstri j cli6heid to maken. r\an de cne kant doen wij
on6 b.e6t om er jeugdJ-cdèn bij te krijgcn terwijl wij op dit moment wètcn dat we
er eigenlijk te rueinig kader voor hebben om ze 6;oed tc bc6cleiden; \'Iic tri jvoor-
beel-d.wekel-i jks ziet hoà Pcter Perreyn op zaterdag vanaf B.OO uur tot zorn
17.00 uur bezig is weetjdat dit niet a1 te lang voI te,houden is en dat dit vra-
gen ie om moeilijkhedcn. Je vergeet ihmers altijd wel iets. Vcel steun van de
overiSe j eugdkommisoi elèden hoeft hij hierbij niet te verr,rachten wa.nt d.ie zijn':.
a1 noodgedwon6en leiderjbij een jeu8de]ftal. Kortom een onhoudbare situatie die
echt opgelost moet wordón. Vandaar cen oproep van Ce jeu6dkomrnissie vari ï,ENS om
je aan te meldcn aIs j eÈgdkommi ssi eli d of a1s leicler van een eLf.tal. Seniorenl
ouders of A-junioren diè intercsse hebben kunnen vrijblijvend cen 6estriiek aan-
61aan met cle j ou6rlkommi sÀi e . I.íaak evcn een afspraak màt Oàrard v.nei;sàn tel:
551244 of met Piul v.d.Éteen tu]-: 9?0154. $lij zullen dan van onze kant uit ver-
tellen rvat wij van het ;jcugclkader verwachten bii LENS. I'Ie zijn beneiuwd, naa?. <

Een terug.,bIik.

hct aantal reakties en
I.

De resultaten in de kom

lloudcn julIie op dc hoogtc in de L,ENSreecs v.an au6ustus.
I
Ipctitic.

De leiders hebbon ,u .rolro"ht on allemaal- een stukje te schrijven over de prcs-
taties van hun .el-ftalleí in hct afgelopcn soizoen. Toch vond de jeu6dkommissie
het nodig om ook van ell( elftal- wat positievc en negatieve aspectcn t'e bel-ichten.
Dat doen we dan ook. Lairg niet ierlerecn zaf hct met alles èens zijn maar vri j heb-
ben het toch echt zo geLien. I'tisschien kijken' cle leiclers' er ook'.andere te6enaan.
Vergelíjk ons ovcrzicht màar ecn6 mct de menin6g van cle leiders het is iihmcrs
los van efkaar geschrevén.

I
It-
I

i -1-
I

I
I
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IENS

tENS

IENS

41 :

.

A2.

81 :

Halverwe6e het seizoen kroop de onrust. wecr in het elftal. Spelers
warea net a1s het jaar ervoor ueeÍ meer met zichzelf bezig dan met deprestaties var het team. Gelukkig werd dit optijd recht6eàct en kon
het dikverdiencle kampioensschap dan toch bchaalcl wolden. t{o hopen datjuI1ie er nat van goleerd hebben. De jongens d.ie na.ar Ce acnioren gaan
treneen wij veel succes toe. I,lij hopen ju11ic nog lang op LïiNS te zieri
voetbaLlen in vrelk el-fta1 <ïan ook want bedenk wef dat niet iedereen in
ï,ENS 1 of I,ENS 2 kan gaan voetballen. De keus is aan dc trainer. Die'
heeft ju1Lie dit seizoen aI (te) vaak in d.e senioren maar ook in.À1
zien opelen. Verveel je je op de zaterdag worCt rla.n jeugdleider van
een LENSelftal of kom cens kijken naar de fedstrijden van LEI.IS A-regio-
naal .
Begon in een tc zwakke pouIe. I.Ía hoger te zijÉ ingedeeld r,rerCen de eer-
ete twee wedstrijden verloren. Daarna lict 42 zien vofd.oencle kwaliteit
te hebben om hoog mce te kunnen draaien in deze klasse. Àl_feon de mcn-
taliteit van sonmi5;c epelers lict nog r.Ielecns te vensen ovèr. 'Voor de
jongens die over 6aan naal dc seniorcn verwijzen wij naar dc laatste
al-inea van het stukje bij IIIIIS 

^1 
. De rest zal moeten proberen erjn , . ;

pJ.aatsje te vèrovercn in LENS À-regionaal. : i

Ïs het LEI'lSelftaI uaar bcslist de neeote inzct is Oeweest tijdens. de..
wedetrijden. Om dit cL.n heel'seizoen vol te houclen is 6rotc klasse.
Janmer vras het dat zoveel ltansen onbenut wcrCen gelaten and.cre uas het.
woord de6radatíe dit seizoen absoluut niet nótlig 6eweest. Ju1Lie speeL-. den je op eigen kracht cchter veil-ig door,bij de.topp3-oegén ook dc pun-

. ten te pakken.Ook vuLden ju:L1ie A1 , A2 eu 82 regelmatig aan., " ' ..:
No8maals kl_asse I

Begon het' seizoen goed in cen lage poule met (tc) weinig te6cnstand'.
De h,ogere indeling was e cht er.--fune6t . De meeste spelers waren nièt. bo-
reid om er echt voor te wciken. of om er voor te gaan traincn. Hetr
gevolg laat de 6tand op de ranglijst zien. Dit was bcsList niet nodig,
geweest., We hopen dat jutlie vo169end seízoen wat fanatieker aan de'.
slag gaan en verwachten eigenlijk ook wat meer belangstelling. van d.e

- oudersr : ' .i.i
Dit is .zonder meer het LEi,lSel ftaL wat d.c meeste wedstrijdcn heeft ge-
6pccfd. Ze begonnen in ecn telage pou1e. De hogere inclelíng begon met
vier verliospunten. Dit koste ons C1 het kampiocnsschap. Uit de laatste ,

twaalf wedstrijden werden 22 punten gehaakl. ldat alleen bcter lnoet kun- -
nen is het omgaan met el-kaar. De l-eiders voel-dcn zich Vaker poJ-itie-'

. a8ent. en durfden julJ.ie zowat nict all-ecn tc' laten i.n een k1eedlokaal. ,.
Kom op jongcns ,dit moet echt veranderen. r. .

I{eeft een. redclijlc seizoen docrlicrnaakt in oen lagc 'C-pou1e. fn hct be-
.gin.had dit el-fta1 <ïuidelijh te weinig spelcre. Yanuit andcre clftellen'
werden 4c steeds aangevuld. I.ladat Bl4T C1 opsehcuen werd zÍjn ze met de'

' overgeblevcn Bl'lT-spel-cr6 pa6 in ccn va6tc samenstcl-Iing gaan spelen.
De resufta.ten bl()vèn gocd cn rle BI.IT spclcrs pasten zich goed aan. ïn
de toernooien werden zo stccds .lerde. tíat tegen viel vras evenalo bij
LENS,82. de trainingsopkornst en de be1an6stellin6 van de óudero.
Iíeeft"in onze ogen een prima jaar doorgemaakt. Er zijn best meneen die'.
vinden dat het ao6 beter had gckund maar is clat'niet al-tijd zo? Natuur-
lijk had D1 best hcger kunncn cindí6en, natuurl-ijk had D1 best de finafe
van de Deen-cup kunnen spelcn rnaar dan moet- er altijd. hct wbordjc tralsrr
achter komen. Aan dat rralsir (agressiviteit cn taktiek) gaan wc cle ko-
mende jarcn in de jeugd van LENS r+erken. Gaat dit lukken dan kunnen lre
waar6chijnlijk van veel opelers van dit clftal no6 vecl plezier bcle: ' ;

.Oh ja, als kampioen van Dcn Haag lreld.mee6edaan aan de Ncderl-andse .,

kamp io en s chappe n zaalvoetbal.
Zij behaalden daar een eervolle 5e plaats. r - . ;,. ,

LENS 82:

TENS C.1 :

LBNS C2:

LEI'IS D1 :

i.

2



Ln{s D2: un eersto poule a1Ies. Na de winterstop volgde een ho6ere inde
k daar ging het goed,maar toch werd een kampioensschap niet

gehaald onclat Lbosduinen in de beslissende wcdstrijd de zenuwen beter
in bedvran6 had. Zonde jongen6. tiat rve niet zo leuk vonden wàs hct ge-
drag van sornmifc jongcns ten opzichte van e]-ka.ar op het vcld Ínaar voor
al- in het klcedl-okaaI. Probcer .lit vol-gcnd seizocn tc verand.eren.
Kendc weini6l nèdorl-agcn <Iit scizoen. lla rle wintcrotop wonncn zo affc
wedstrijden ini hun nieuwc poule zodat ze ongeslagen kanpioen ruérden.
Taarten en limbnadc werden er bij gesleept onder aanwezi6;heid van veef
ouders" l'lede dbor cle voortre ffcti 3tce inzót van ju}lie Lciders hunnen
jutlie teru6 t<i;t<en op ccn gcslaagd ocizocn.
Dit elftal werrr. Latr:r in het seizocn ÍTeformëer<I. I{ct fukta helaas niet
om een vaste làider voor dit efftal- tc vinden zod.at wc julIie nict in
de kompetitie konden inclelen. t/at ryel een voor<Iecl voor jullie wae dat
jul-J.ie nu'a3-tijd thuis speelclen. Er licpen ook best rvel rcdeli.jke spe-
l-e rs tusoen maar er is ecn vaste feicler voor nodi6 om er ccn echt
team vrin te maken rlie iedereen op zrn plaats lrijst. He proberen dit
;:lË:"iritl;::hlï:1."ï:ï::ri;"i"à:8iï". ", ccn keuze mo6elijkheid'was
voor de vereniging tussen elf of zcvenvoctbal. Wij kozcn voor zcvcn-
voctbaL. Lckkeiö kleine velilenl kleine cloeltjes dus vecl doelpunten en
het belangrijkète lekker vecl bal-kontakt. Vo16eíö seizoen speelt iedere
vereniging zevónvoetbal- zodat cle sterlcere vercnigingen weer bijelkaar .

komen. Nu wae het zeker Ín de eerstc tien r+edstrijtlen zo dat E1 vaak
met dubbele cijfers won. Pas na de herindeling vrcrd het r,Jat leuker.
Ook in de tocrnooien rsas E'l vaak succesvol.
Bestond voornan\e1ijk uit eerste jaars E-lí1aa6cr6. Ze warcn nogal hoog
ingedeeld omdat er best wel aardige spelers bij zaten. De trainings; ,

opkomst bij dit team lict cchtcr nogal wat tc wcnsen ovcr. Kom op ou-
ders dit hoort !er ook echt bíj, Dc resultatcn r,raren zeker op het' eirld -
van het seizocl bcst gocd. Toch zittcn cr nogal wat epelers in dit
team die het vàak te gemakkelijk opnomen. Zonder inzct kom je echter
ncrgens en zekór niet a1s je vo-l.gend seizoen als I,ENS E1 verder mocit.
Had Seen l-cider die er ieclere week r,ras. Jerry e n l'íartin haddei op de
zaterdag hun eigen voetbalaktiviteiten. Gelukkig vraren er altijd veel
ouders bij die,bereid r,raren orn het over te nenen. Ideaa1 vras het
zeker nict. i.lai heLcriraa.l- tegcnviel was de trainin6sopkomst van dit
team. [,Je probeerdcn zowel de vrijdagavond als de woenÉdagmiddaG. De ..

opkotttst blecf sl-ccht. Volgcnd seizocn mct hopclijk een vaste Leider
en een betcre trainin5sopkomst zal het besliet betcr gaan.
Bcstond merend.dels uít ouderc rnini-weIpcn. In poule FJ r.taron zij bó-
sList clc sterkÉtc. Volgend seizoen naar dc r,relpen (f). nen probleem
wordt het ontbieken van een keeper. Jongens kijlt eens goecl o1: school
of bij je .in dè buurt of cr ner6ens cen keeper rondloopt. De l-ei-
ders hebben erizonder neer ecn leuk ploe6je van gemaalct. 'i'Ie hopen dat
ze daarmee doorgaan hct komonde seizoen.
Wat oudere minirs cn r,rat nieuvre minirs bi jel-kaar bfiikt toch bcst te
kunnen. llat eerl enthcusiasne 6in6 er van jullic spel uit. §oms lckker
6cpingcJ- dan..wéer mooic kombinatics. Dat moct kunnen op dezc locf-
tijd. De train j.lnplsopkomst van dc mceste jongens was 6oed tc nocmen.
De opendag levdrdc. ons ccn zccr jcuSqdig FJ tcam op met ccn zccr fana-
tiekc leicl-er eri een hechte groep ouclers. "Daar sommige jongcns toch. wcI
erg jong warcn'mcar we1 gre.ag bijclkaar wiklen voetballen was het vor-
schil met dc ndeste tegenstí:ndcrs toch vrel- er6 groot in zowol fyoiek
als voetballend opzicht. Grote ncdcrlagen vielcn cr aan dc lopende
band. De ouderd hoorcle je cl-aar vrcleens oricr k1a6en. De jongcns zijn
de nedcrlagen dchter vrij snel ver6otcn. De vooruitgang bij dc rnecste

Vion in h
ling. Oo

LENSspelers is lechter er6 $root tcn op

LENS 
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LENS E,3

LDNS tr'1 :

LNNS . F2 :

LENS FJ:

zoen. Daar 6aat het orn.
zichte van hct begin van hct sei-



zo dat wa6 in een vogelvlucht- cen terucblik van de jeugdkommi6sie op hct af-
gelopen seizoen. Een seizoen alat zich dus kennerkte door hot karnpioenschap en
àe piomotie naar de A-regionaal van IENS A-1 zóndor de.próstaties van de ove-
ri6à clftallen te kort ie doen; Hierondcr la.tcn.wij vóor a1le jei.rgdteams de

eiidstanden vari d.e komÈétitie zien. 0p6emerkt dient tc v,Iorden d.at LENS l2 f/n F1

in een voorjaare en najaa:rsreeks hebben gespecl<I en dat dit de rcsultaten zijn
van de najaarsreeke. Ook kan je zien dat niet alfe teanis de .kornpetitie uit-
Be6peeld tràbUen. Vanaf 'l mei werden allecn nog weclstrijdcn..Scspceld tot het
kampioenqchap vergcven was. . ..
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Elftal
l LooSduinen D'l
2 LENS , D2
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ZÏEN JU]Jí]E T{E .OOK ZO

ju11ie. . .

lens kan met haar jeu6d, een prima toekornst tegemoet zíen. Zotn conclusie mag
je rustig trekkdn na eeh seizoen, waarin ovcr hct al6emeen goed tot uitstekónd
gèpresteerd is'. Ook de rbehoorli jkc aanvras van jeugdlàd..r geóft vcel vertrouwen,
voor d.e toekbnst. Daar lwordt L,ij l,ens ook hard aangcwcrht. De jeugdkommiesie
en dc technische 6taf, londer de deskundige leiding van Dhr.John v.d.Lubbo, ver-
ken volop.aan ju1lie voc tbaltoekomst . De vooruitgan6g was afgclopcn.scizoen aI
duidelijk merkbaar. Dn 'dat r,,i1Icn we bij Lcns verclcr 6aan uit.bouwcn. Daarbij 

.hoort zondcr twijfel ook cen stuk disciplinei Daar zal met nad.ruk aan gewerkt
gaan worden. De meder+erkin6 van de ouders, maar vooral van jullie is daarbij"
enorm belangrijk. Bij L,!ns is bijna a1Ies mogelijh. Er r,rordt, z6ór veel gedaan ,

voor ju1Iie. Het cnige wat daarvoor wordt teru6verlangd is voetballen met orde en
fatsocn. Lens ie cen vefeni6ing, uaar: dat nog altijd vanaf straal-t en daar rvif-
Len we onder 6cen enkelL voorwaard.e afbreuk aan- d.oen. ." . ,, ,l
Buiten het vo e tbalt e chnische aspckt, is dat onzc bc}angrijkste opdracht.
Er worctt op juIIic vollL medcr.rcitirË À"r"f."ncl. Zo, tlnn. 1.1aan we met zr n aflen een
paar weken lekker op vakantie.En voor vre het in d.e gaten hcbben, etaat het
nicuwe seizoen ,"u"-vooL cle cleur. Selektico worclen àan békond gemaakt en etftal-
1en samengesteld. BedenL clan 6oed, dat cr maar el-f opgcstelcl .kunnen r+orden. Zitje er niet bij, probeerj dan op een sportieve manier te.knokken vocr je plaatsje,

. Zijn dc anrbities er niet o$ ontbreken je mogelijkheden? Dan lekker 6cze11ig -

'voctbalfen bij T,ené,- eep k].ub waar je Àet heel- .iee1 plezier 3'e favoiiete "lortkan beoofenen. En daar ilaat het uiteindelijk toch om. La.at dat dan ook blijken ..

t.o.v. cle traincrs, lei4ers en all-c mcnecn, dic het zo bol-angrijk vinrlcn, dat ju1-
Iie plozier beLevcn.aan'het lidmaatschap van onzc cl-ub.
En daar ben ik er één van.

5

Le»s net even betcr, zeker voor
Frans van Di jk.

i

I

I



Leo en I'louter,
Het was voor ons een,.grote verrassing voor de bl_ijk van waarclcríug die wij van:jul-Iie hebbcn 6ekre6en. De bloemcn 6taan prachtig in de vaas, clë wi5n za1 heer-
lijk.zijnrmaar de 6rootste verrassing wa6 het persoonlijl< aanclenken r d. perr..'.
ning.die ook de opelers hebben gehad. Zo toch noli een tastbare herinnering.,.
Bcdankt \lout cn leo' 

dc rr,asvrouwen en o1;ars. 
j

IEl.lS A 1r

T.,ENS 
^ 

1- VUC A 1 daar wsrd dit scizocn rnoe af6esloten a1s taatsto we'cistri jd bij
het toernogi op Laakkwartier. IIct ging hier an Je Je/4e plaats. Dezc' werd., in
een zeer vriendschappe Ii jkc wedstrijd, met 4-2 6ewonncn clor-:r VUC A 1.
Het seizoen zit erop! i Dat rnras hct ecrste wat ih dacht, zittend op dc schou-
dero van Rob Haasjcs (trainer VUC) cn loidcr vc.n VUC (wicns naam mij even is
ontschoteD! ). \Aect je nog \íouter?! tEi{S A t hoeft hct ilocf dit seizoen bereikt.
Namerijk: prornotie naar do rc 6i onal c-klasse t ! ! I,la <le voorbcreid.iqE in augustusi
waarin LENS À 1 vreselijk gocd voetbal liet zien, wist iederc'cn al- te vèrieLren
Cat LENS'wel- even kaml:ioon zou worden. Dit bloek'dus niet helemaal- het gcval te
zijn. Velo-LENS !ra6 hier cen duiCclijk bewijs van met zíjn 1-1. En zo zóuden er
no5 velc'wedstríjden volgenr dic zcer mocizaam wcrdcn gcr,ronnen. Maar daar staat
tegcnover, dat er weL oíertui6end puntcn vrcrdeo gèhaalil tegen resp. VUC, Sche-
veningcn, Delft en Lyra. LENS heeft tcgen deze ploegen ].aten zien de terechte
kampioen. te-zijn, (Het vervrondert mij lrel- nog steerls, clat hct eigenlijk maar één
keer g;ebeurde bij J,yra, dat sommigc. :spelers met .elksar op cle vuist (bijna)-gingen.
De druk was op dat moment toch ook behoorlijl< groot voor veel spglers. Maar. het
Iag niet,alleen aan de druk. I{ct vras we1 duidelijk, <Iat sommi6e spelers niet, echt
met el-kaar konden opschieten in het ve-l-d ! i . Daar komt ool< no6 bi j, dat er op., rlyeel momenten te makkel-ijk over geclaËIFwcrd ! tDit wa6 niet hèt 6óva1 aIs er
tegen ploegen uit hogere klaesen geopecld moest worden of tc6en hooggeplaatste
uit dezelfde pou1e. In die wedstrijclen kon men duideJ-ijk a1s toeschouwer zien
-hoc LENS A '1 kon voetballen. LEI\TS A t heeft bcst wel wat kwaliteit in huis. ' ..
Dit blijkt vrel uit het feit, dat er veel spelers (hier noet vdlgend. seizoen een'

I

eind aan'kbmen) op zondag net 1 t/tn 4 rrètben meegodaan.en echt 'niet overdreven
te kort.kwamen. Uit A 1 g&an er 6.à / spclers beginnen in clc A-selektie ienioren
Zondagr'die tcvens de kwaliteiten'hebbcn om.zich ctiiirin tc spelen al-s ze daar
vreseJ-ijk ha"d voor lrcrken. Het is dc laatstc jaien niet ::reer 6ebcurd, clat er'zoveel- junioren'over6in6en 'iaar 

ci.e A-selektie senioren Zondag. (ïk moct zoff ook
uit gaan kijkenr,anders word ik dacleli jk nr. 18 of 19 eil l,loutcr 4Z ot 43 ut.' '
Zal toch wel- niet l,loutjct?) '
Hoc'dichter het eincle ian do cornpctitic wcrd Rcnadcrd, hoc mcer clc spanningèn
omhob6,5in6en.N1devledstrijdvÍc-r,Bt.ls0-o,,,iascIesiandbovcninl
LENS',- 21:.16, .._ .'

SCI{E\TENINGEN 1g-1O .: . ' - :. '.

Een wcok l-atcr was clc confrontatic tusscn Schcvenin6cn- lfUC. Deze weid met " .

4-1 door Schevenin6en fucíronnen en oen week l-atcr ,unir"n- VUC en SchevóningerÍ .:
hun voorlaatste weCÈtrijrI. Dit gaf clè voJ-6ende stand'met nog èèn rlreOstrijd td '
0aan :

'LENS 21-36 - ... ':vuc ' , 21-i4
. SCHE\TENINGEN 21..34 

,

LENS A 1 r,rocet de laatÀtc wódstrijd. tegen Tcne5idó thuis 6e1ijk spelen of iviunen.
Hct was duidclijk, rlat I,ENS dczc wcdbtrijd net vecl zenuvren te6cmoet zab. Mon

_zag dit in,het beg;in van cle vctlÉtri;|d tcrug. Dc.O-'l vócrspróng van'Tonegido' was '

'.:hier ecn duidelijk bewijs van. I,laar aLe in zoveel- wed.edri jclen wexd l,E'lTS _vÍcer
wakher Beschud, 6ooide èe spanningcn van zich af en bcgon cindcJ-ijk wceq tc
voctbal-Icn. Hierdoor werd hct 4-1 voor LE[{S. Docr cleze oricrwinning mocht LENS'
zich kampioen noemcn. Het was ook vroselijk l.euk om te zien hoevecl mensen er ',
hebben gekeken en die hct focst tlaarna in de kantine hebben mee6emaakt. Dit was
in éen woord3 Kla66e !lll. ïk wil, daaron ock alle mcnsen hartelijk danken die
aan dit 6ucces. hcbben noe5ehoLpen. (De taart was niet voor niets Bemaakt dit
seizoen ! ) .

-6

Bedankj e
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Tevóns wif ik aIle A-juni
bal of dit nu bij LtrNS (,tr
maar naar je zin hebt. Ei
Zaalberg en Patrick v.cLZ
Edwin Coret vril ik ook b'e

iwc
rJn
.t

I

I
I

vaak gewoon A-junioren
En als laatste wil ik
in de re gionale -kl-asse

A-2 en de grijze h

oren 6elukr,rensen en cucces wenoen met hun verderó voetl
iever wel) of bij een andcre vereniging is, als je het
natuurfijk Wouter Frantzen, Arthur dc Groot, lÍarcel-

wan die mij dit seizoen grandioos geholpen àebbcn.
danken voor hct afstaan van vele B-klassers, omdat er
gbleven of geblesseerd ,,raren !

ts-Gravendijk heel voel- succes wenscn komend scizcen

Leo van Ri jn.

aren van de Ie ider.

Toen Leo van Rijn oon nJt eincle van het scizocn mij vroe6 on saÍnen mot ttoutí
Frantzen de A-jóu6cf vooi cen jear te 6aan begoleidàn rca6e,:r,lc ik enthousiast. ..

IIoeweI ik de meeste spel,ers van de. À-jaugd nog niet kende leek hct míj er1; leuk
om een jè'-ar mot een sterke, sportíeve groep op te trekken.
Nu oen jaar later heb ik besloten om er voolrlopig maar r,reer mee te 6toppen. Het
waarom zal d.e l-ezer zeIt' maar uit clit stukje moeten ha1en. Hieronder volgt in
ieder 6eval een beperkt.chronologisch vcrslag van het afgelopen eeizoen. 'l'Iel1icht
dat ik over aLle gebeurt enissen 

^ 

ncg ecn een thriller schriif.
Tijdens tle slechte zomei van 1987 deelt teo van Rijn mij mede dat niet ik maar
[Iouter Frantzen ]-eider dal- zijn van A'1 . Ik Ëen af6evallen vanl,Ie6e mijn Lengte;
daarnaast hceft lJouter den [rrotcrc auto. Vervolgens besl-uit ik mij gehoc] op
A2 te 6torteu. Een verzrjek ok hoger ingedeeld te worden dan A 1 wordt afge-
wezen door de j eugdc onmr'ssie.
Na een intensieve voorbdreiding vol met trainingen cn vri endschappeli jke wed-
strijden bLijkt A 2 met !dc volgcnde opelers zich te moeten gaan waarmaken:

Àchterhoede: I

;;;;;;.;;;;t (krein, mJo" ,toppur, spreekt als een van dc weinisen bínncn À-2
ABN); gaat hel-aas naar àVC.

Vincent Tromp (stevig, {echnisch, maa} traag; heeft als pl-uspunt tlat hij a1le
otanclen van. het betaaLrlö voetbal uit zi.in hoofd weet)

Ramon Raffaclle (het nilts ontzienclc schcermes uít Italië; vinrlt clat hij altijtt
6e1ijk heeft, ) 

|

Martin Brooshooft (zijnlachternaam zegt vecL ovcr zijn vaak nict te voI5en op3,

bouwende aktieo; aan do'bar een kanjcr).
Ricky Spaans (terug vanl een zware blessure en lSedurende het seízoen,groeiend tot
één van- cle uitblinËers I 

I verzorgt daarnaast ae iI1ega,}e toto binnen !ÉtlS).

Richarcl Hartman (meedo6fntozc back; stoptc na tte rvinterstop met voetba:L: nooit
meer wat van 6ehoord). I

Miclclenvcld: I

Danny Hanique ( mcest kleurrijke speler van A 2; enorme techniek, schitterende
passó erbewe gingen cn cch goecl schot; altijd tc laat).
Enrico ltaffaele (mooie iroornaam; al-tijd ruzie met dc schcidsrcchteri Sroot6te
vrienrlen zitten in de JTIKO; succcs bij Azurri.
André van Wijngaarden (luào"aon schieten hier tcl<ort; do Ínotor van het elftal; het
beest van rte Hàagse veI'[en: de bL'ste aanvocrcler clie t§Ns ooit tqehad hccft).
Harol-d Smul.cler6 ( geett lnaar ei6en ze6gcn geen rr'toer om voetballen, kuam dus wei-
ni6 trainen en 6tond grhog ,nu""rrc1 janmer clat hij met een bleseure mocst afhaken;
maal(te toch een paar mobie goals).
Voorhoedc: I
Fausto den Heijer (keur{i6e spits, ietvrat 1ui, maar erg veel scorendl te l-aat lid
Geworden van LENS; heeft altijd het laatstc woord).

?



Harry de Haas (al-ia6. de rat; niet op zijn bekkie geva1I'en; kJ-assespits en kan
nog, er8 goed..keopen ookl moet. nog Íets groter:,wórden.dan vror.d.t. het ccn [-an jer)-

sneIlc, boys uit de selektiei ze6t niet .r"uï, *.o" aI6 hij
n A. 2 begonnen, ou ijzeioterk in ,1 ,t te cindi6en. )

La4ge tijd tussen A 1 cn ,t 2; m,.i, een van de talenten

Rob Mahieu (een va
r,rat zegt....; rust
Rica.rdo Tettero (

n d.e
igi
hing

uit- de LENS-jeugd, echter met taLent al-l-écn.recl je het niet; il( bcn jaloers ..

op zijn traptechaiek).
Edwin spaninxs (viel na een sterke start terug naar :i 2 cn scoorcle daar rnenig
fraai doclpunt; gaat liever in de rust naar een popconcertl gaat pas het veld
op a1s hij zeker vrcet dat zijn haar goed zit) FiniÉhte stcrk. - - . .: 

,.

Nog tijdens do voorberciding (ol 22 augustus) rnaa-k ik mijn eerste fout door 
.in de rust (Etand 4-o) .rar, ào ,,ródetrijà tegcn VeIo een piemie'uit te Ioven, ,rindicn'de dubbere cijfers gehaald vrorclon. Het hr:1e scizoen heb il< de spelers"

van A 2 niet racer met zo vecl inzet zien spelen. Enfin ih wa6 lreer y. Z5t--
armer.
De start van- cle corupetitie .is fraail zelfs A 2 wordt niot vergetcn cl.ooi cle'
sp.onsors. Drogistcrij xustenburg van dc Diorensclaan stclt voor iedere speler
ccn fraai'è eporttas ter besbhikkinlg on ComforÈ-tapijt maakt het mogelijk dat' '

dezelfde tenuee aLs ï 'l kunnen Í,orden aan6eechaft. Via'trainer Leo van Rijn '
Loop ook ik er in een traiàin6sjas bijna a1s cen echte coach bij. .. .; ..

AIs de kompetitie begint krijgen we van de JUko de opdracht moe onze rveclotrijden
met zo groot mogelijke uitsla6 te winnen zodat we hoger kunnen worden in6e- . .,
deeId..Hoewel het aanvankelijk strocf 1oopt, lukt het on6 toch om via enkeLe - ,.'
grote ovenvinningen in een hogere poule te komen. In pouic /L-4 zull_en r,re dan ..,.

op l'trcstlandia na te6cn al-Leen no6 rnaar A 1 e1ftallen spelen. Een.hele opgave

De start val-t ook nict neel d.e eerstc wcclstrijdcn worden thuis verloren tegen..
later.hoo6 eindigende elftaflen al_s Vorburch (f-4) en HDV (O-r). Lan6zaam maar
zekcr heÍotelt À 2 zich. van kampioen Bl,ÍT worclt bijvoorbeeld gouronncn. voor de.
winterstop Etaan ue o.b.v. vo.n het aantal verliespunten bij dc bovcíste drie.
}Íaar na de winterstop gaat het helemaal, fout! .' ..:
Hoeve1 er zich voor de winterstop al- een aantal inciclcnten voordeden (steeds
dczelfde spelers lrorden er door verschiLlcnde sche iclsre cht ers uit6estuurd).
Dè irritaties nemen toe en ac e cïóïËffi-ATï j vo n niet uit , rvaard.àor de basis ''
van A2 te emal uordt en er puntcn trc6gegcven moeten worden. Naast schorsingen'
en ,r+eg]-opere (licharcl Hartman) ontstaan er cok blessures (Jeroen: Dunant, Harotd
Smulders) :. . :,; rf
Ilet elftaI ondergaat nog cen kleine opleving nadat dc nieuvre aanvoerder André
v.lv, met harde hand het elftal- tot de ordc roept. Maar ooll zijn organisatie
talent bè6eeft het door negaticvè 6ecst d.ie in hct e1ftal sluipt. Dan l-ijkt '
er no6 maar één din6 beLangrijk, en rlat ie de wedstrijd zo negatief mogelijk
te beeindigen. Gevolg; veel- scheldcn, schoppen cn s1aan. De" terl loze. g-cvalilen -1..

zaI ik niet ucer vermelden, de betrokken 6pe1er6 zijn er genoeg voor gestraft.
Het Írhoo6tepuntÍr van het seizoen 't987-1988 voor de leicler van A 2was ongetwij- '

felcl de actie van een speler van BTC tijclene ecn , vricndschappelijk wedstrijdje
tussen BTC 

^ 
1 en LEItrS A 2. foen een aktie van een Lcno-speler de gonoendc BTC-

spetrer niet beviel liep hij naar de clu6-out om van een eupporter een pístool
(later bl-eek het een alarmpistool te zijn) tc pakken en tlaarmee <Ie LENS-speJ.er .,,
te bedreigen. Ecn midd.a6 orn nooit en gauu te vergeten.
Het resultaat op de meeste tocrnooicn was 6oed tc nocmen, met uitzohrJ.cring
van het gedrag van somrnigeí op
Opvallentl was vcrder dat juist
werden gespeeld. En aan die we
Terugkijkend, hou ik er toch c
gelachen enr .,, A '1 werd kamp
A 2, die altijd maar trouw ble

do toernooien van Velo en RVC.
te6cn de goede tc6enstandero de bcste wedstrijden

dstrijden ricnk ik graag terug.
en voldaan gcvocl aan overi ik heb toch er6. veel
ioen. En dat is ook ecn bectJc dc verdicnste.van -
ven traincn..

Rest mij de ouders te bedankcn voor'hun hulp en inzet bij de veLe wedetrijden
van A 2; verder dank aan da B-klasécrs rlie zo vaak mocston inval1en, dank aan
aI die ziel-Ígc schcidsrechters, cn dank aan Marcel cle Groot.
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Complimenten voor Leo van Rijn, ecn kampioenschap het lijkt zo makkeLijk....
Succes voor ju1LÍe alJ_dn volgend beizoen, tot ziens.

i
i ' Àrthur de Groot.

LENS B 1 SEIZOEN 'Bz-'BB.
Hoewel- het niet de gewo'onte is wil-de ik dczc nabeochouvring opcnen met een kri-
tische noot. I

81 was dit seizoen ecn l6ezc11ig-cl-ftol dat vrijvol altijd keiharcl. werkte voor
een goed resultaat en dit oolc behaalde. IIet vras tevens eon van de weini8e elf-tallen waarin.de spolers elkaàr accei.rtecrden, elkaar in hun waarcle lietàn. Dit
el-ftal- vuLde ecn seizoen lang À2 en li1 aan en in clc toernocj.en r^rercl ook B2 aan-gevuld. A1s nou zoÍn soort'elftal- vraa6t om in witte kousen te voctballen of omdc toernooien in rosc shirte tc spe3-en probecr clan eens tc begrijpen Juko, r.raar-
om die jongens dat wilièn en dat het nict is om jurlie rh.rars te àittu, want ik
zou zelfs het tegenoveqgest e 1de wiflen bewcren (iluiten,zwartc pioteni) Korn ctanniet net het arguàent dat je er niet bcter van gaat voctballlen óf .lot hot d"
cl-ubkleurcn nict zijn! egrijp nou eons da-t het voor zoÍn elftat lrkickent is omin mooie sokken of, opvallende shirts te spclenllr. Dit heeft 6een moer met be-ter voetballen te makenl maar met hoe jeugclspelers zich voelen en hoc zo eruit

. will-en zien. van korenblauwc jansen & t iLanus-shirt j e s gaan zc niet_ mcer met' hun borst.vooruit lopenl. ze rnirr"o speren in kleclin[ dió nu nooi is en niet in
ouderwetse ronrneL (kfeuren). De jeugdkomnissie heeft een zwaar seizoen achter
de rug (denk ik) maar mbet zich volgend je.ar proberen te verplaatsen in jon6ens
van nu cn niet in. jongbns zoal-s ze zcl_f waren (15-Zo iaai 6eleclcn).Hoe goeà 5u1-Iie het ook bedoefen. Iriat minstens zorn grote tegenvalter wàs, uas dat de Juko
nadat re8elmatig spefers zerf (initiatief) vroegen on ecn reisje of eeïr paar .'. 

__

dagen weg, niet ii-GffiT ïàForn dit te ver'ernoÍi 5 kor,. Ik schri,5t dit st;kje " :omdat dc relatie tussenl Juko en jcu6dspclers dit seizoen een stuk olechter is
geworden terwijJ. dit nobit ju11ic bedoelin6 kan zijn geweest. Een kleine attentÍe.
een keer een flcsjc a1s, je voor niks naar een toernooi toe gaat of een keer
'n broodie zou ecn stuk'schelen want allecn cen trainingsaag in d.e herfstvakantieis natuurlijk veel te wèinig voor dit olftal_l
llu het positieve gedeeJ-tc en. clat is ui-teraarcl in een prcttig verlopen seizoen
het beJangri5kste. Oe s!:elers:
Ramon : Technisch uo., ireel goecle keeper, hecft punten verclicncl roor 81 , Ver-

betcrd kan vrortlen sprintsnelheid cn cluurconclitie clit is ook voor een
kceper i.v.m. óoncentratie heeL belangrijk.

David : Een degelijke {rerclcrliger die" nict enel ofgeeft. Verbotercl kan worden
zrn l-oop- en tiaptechnick. IIccft een goede uodstrijdmentaliteít en een
wcreldopa. 

IJaco : De meest constànte speler van B ,l , terecht gehonorcerd met een uitno-
diging van F,C.Dcn llaag, Verbctsrd noct worclcn je sprintsnelheid on je
traptechniek mèt ]inks.

Basri.. : Ook a1 een conitante voetballcr die meer kan dan aIl-ccn een spit6 uit-. ".: . schakeLen. Een'zecr ctegelijka voctbalLor zonder echt zwakke punten. Maar- : moot ook beterjmet l_inks leren schictcn.
Patrick: ï.s ook al ccn irij complete voetballer, cen van de weini6e tweebenige

B-kLe.ssers. Jelnat!.eeI is dat je jc te stcrk betrokken voelt bij clke
beslissing van!de scheiclsrechtcr en er clan ook op reageert. Je weet
het ze1f, a16 je dat niet mccr zou doen ben ik benieuvrcl vic er vol6end

:-rr jaar linkebackl_'.. in /r-rcgionaal spcclt.
Yurt I l(wam nieuw bij,Len6 en is met sprongen vooruit ge6aan, heeft nog even

in 82 gestaan íaar is nu waarrlevol- voor B t (ih vínri a1s back maar
wect gok dat jij daar andcrs ovcr clcnkt). Jamner dat je pas dit sei-
zoen bij Lens bent 6ekonen.

Johnny I Is bcgonncn in.B2 maar hij heeft zich in B1 geknokt cn zaf moctcn blij-
. vcn knokken omiop dit niveau te blijven voetballen. Maar als je <flat doet
'ben je door je ltechniek een waardevolle kracht voor het elftal-.

i
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Maurice:De Regisseur van 81 heeft in tegenstelling. tot meuig Feyenoorder weL hct... oveizicht en. de pa66 voor de 6oàt. net iilammcr aai ;e. niet mcer. d.omi.r
nante spelers om je heen had uant dan had jc de cliepó pass af kunnen
wisselen met kleine brecdte passjeo. (Jantje peters heeft er tonnen
mee verdiend).l,laar dit zaI volgend jaar in ri_rcgionaal weL het 6eval zijn
en dan kun je nog beter voetballcnl

Michel- :Kan een heol erg gocde vekl.vo e tbal-re r worclen. Je'moet vofgend jaar 6oednaar Ton luisteren dan gà je met spiongcn vooruit. Ik hoop jc volgencljaar in .A-regiorraa3. te zien, doe je best.
Peter :Heeft een perfecte mentaliteit, rvcrkt altijd'ars ccn paard, lJat je moct

leren is om het ovcrzicht en cle rust te ber.raren cLs je aan wecr èen enor-- me sprint begÍnt. A16 je dat 1eert hccft Freil cen hoop plczier.van je..
Adjai' :Is cc'n voetballer van het uitstervenile ras n.L. een éótrie linksbuitènj. Iieeft een versncl-1in6 en een aantal oo8strcLcnde acties. Dit jaar hceft

. hij veel blessurers 11ehad omilat tegcnstc.nders via Àrljai 81 r*iiclcn uit-. schakelen met 6rove acties. Vo).genll jaar zijn niet alle ogen op je 6e-richt en word jc denk ik'ccn van dc vcrrassineen va.n A-regionr.Àf.- ,
Erwin :Heeft van a1lo sperers rle meeste progressie gebàekt. Jc kunt not; bcter l

. dat weet ik zeker en ik weet ock clat je fanatiek en ambitieus 6ónocg bent
onverdertekomen.Vee1succesopue1IcepIaatsCIenookinB1.

Benny ' lrs 6aande het seizoen otecds beter gaan opel-cn en is aan hct eindc van
: de coopetitie. en in de. tocrnooien'eèn van d.e betere spelers van dit "elftal-.

Knok je .volgend jaar in rl-regionaatr d.at zou echt grote k1asSe iijnt !

Hoogtepunten dit jaai waien o.a:
=- de overwinning op BLauw zwart cn op D.\Àr.o. en het gelijke spe3- iegen ,s-Graven-
I zande .

- rrJ(ickenrt wedstrijd: voor bcpao}-le spelero Rijswijk- Lcns. . . :..- Dioltelunten: dc r,redstrijden tegen Vredcnburch. t ;

- 3c6te tegenstander: Westianclia ii;a"r,s de uitweCstrijd. . -' 
', 

."
--Mooiste goall Erwin tegen Blauw Zwart" r . ,

- Snel-bte 6oa1: Benny'na 1 minuut to6en D.:,J.O
- B_elangrijkste goal: llaurice Schuurnan tcn rs-Gravenzando. 

.

--Slechtste tegenstander; Vioe tijdens rle uitr*eclstrijd, : _.,.i. j. r :- Enige hattrick van bet seizoen: Michè1 te6cn Quick,
- Betere vootbalfcrs in promotieklas: spits van tíestlàndia, mirldenhalf D.t{.0.
- Be6te wedstrijd van het seizoen: (competitie) D.rJ.0. uit.
- Lelijkste voetbaLler in promotiekl_as: midclenhalf van L.,yra.
- Iodc kaart: Saeri thuis tegen r.,lestlanclia.
- Mazzelgoaltjc: Johnny te6cn rs-Gravcnzandc uit.
AI}e C-klassers bedankt voor het inv:rlIcn. B.klassers vcel succes met de nieuwetrainers; prettÍge vakantie en tot in augustus.

. E<h*in.

Een reactie.
Eet. ecrste 6edeerte van het vcrslag van Edvrin coret vraagt natuurlijk on een
reaktie. Die. geven r.rij dan ook. AIs je je opgeèft al-s Lid van een vereni6in6 weetje in welke kLotren d,eze vererriging speelt. rn rle boeken 6t€iat dat l,ens ÀpeóIt
in korenbl.auwe kou6cn, een effen wit broekje en een korenblauw shirt met rond.e:'i
witte kraag en manchetten. iletis clus niet zo verstandig om als.erftar eerst
witte kousen te Gaan kopen os rosc shirts om d.an pa6 aan de jeu6dkommissie te
gaan vra8en of jc daarin ma55"spe1en zcker als je van të voren weot hoe'de jeugd-
kommissie daarover denkt. A1s ,ríj één elftal toestemming 0even voor zoiets dan-
roopt binnen de kortste keren el-k jeu€idteam er anclcre 6eklecd bij. Als .er clan ''
eens bij andere elftalLen meegcdaan moet worden wat nogal eens voorkonit rlan krijgje dat bijna elke speler (nct als in sommige senioron-eL ftallen ) met ecn andel
tenue loopt te voetbaLlen. Dit willen vrij voorkomen en wij vinden dan ook dat
ieder Lenelid moet beschikken over het juistc Lenetenue. Voor d.e eerste el-ftallen
worden er via sponsors vaak tcnues beschikbaar 6este1-d. l,li j gaan clan'uit van
korenblauwe kousen, en een effeo.wit broekje al- d.an niet va.n.de Epon6or. I.leestol
gaat het al-Ieen om shirts.
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Daar l.rij best begrijpen dat er mooiere shirts zijn dan het. ori6incle Len66hilt
r,,ijken vre daarop dan ook àf. le shirts die Lens A1 en A2 nu hebbcn proberen v,re

ook zovecL mogelijk voor il1 ,C'1 en D'l te krijgen, omdat we toch vinden clat Lcns
herkenbaar moet zijn. Vani ons mag' d.it shirt ook best het ori6inele Lcnsshirt
worclen..Daar moet het bestuur echter over beslissen. Het is èchter naar dc
vraag of zorn shirt.Iang irerkrijg,baar is. Jansen en Tilanus i6 er cchter al ja-
ren(ze1fs 15 e 20 jàar geleden a1). Over do reio van B1 kunnen wc vrij kor'b zijn:
tJele'pogin6cn hebben we ohdernomen r,rant juiet 81 vonden we ecn eqht team rvat je
gcrust lleg kon laten 6aorr! t, overlcg beÀlotcn we 1i-czien hct fim;ifr;-aspect
waar je ook.meo te maken hebt niet met llulosportrin6 ueg tc gaan. De reis zou
zotn. f.1OOr:- mogen koeteh. Dan ben je aangcvlczen op ccl1 vcrcniging die dc huis-

best voor jullie gedaan. Ilclaas is het niet gelukt.

vestÍng an het eten wiI vbrzorl;en en betalen. I.Jc schrevcn ecn advertcntie ín het
ï,imburgse en Bel6ische vobtbalblad, we belden daa.r o.:k verenigiggen op en we
benaderdc dc H.V.B. IIefaa6 zonder succe6. Door de toernooien lrarcn rvc aan Jata
gebonden na 2] mei. Eindelijk leken r,rc cen club in l,loord Fre.nkri jk 6evonfl.en te
hcbben maar dozo ketstc ai op het laatstc nomcnt. tlij hcbben duo zeker vel ons

IIet faatste kritiek punt j
aIs ze bij ecn toernooi a
d.an 'al-s leirlei ecn kon"sum

é doen we nog sncffcr af. Natuurliik i
hnkomen waa-r ze níet worden verwacht.
ltie weg6even en cle kosten verhaleÈ bi

s B1 teleurgestcLd
Natuurlijk ma55 je
j d.c j cugdkommissie

als je cienkt dat dat nodifu is. ]trchter a1s de jeugdkomrnissie ied.ere keor aJs ze
teleurgesteld worden een lionsumptio zou moeten nemen dan zou L.,ens bijna failliet '

zijn cn uij constarrt dronken. Daarnaast merken r*ij nog op clat de jou6d- B selek-
tie- wat 6c1d ter beschikki.ng hecft om ngast het voetbalfen wat aee to doen.
Een-brooà5eofsoepnac1eltrainin8'afentoeeenf1esje.Detrainer/J-eicler

Nogmaals rvij zijn er zcke! niet op uit ger.reest om de ve"star.dhouding tusscn
dc .B-jeugcl èir dc jeugakominissie tc vc'rslechtercn. Verre van dat ze1fs. lli j hobben
via de L,ensrevue" vaak l-atbn weten trots tc zíjn op dc inzet waarmec Lens 81 liep
te vbetbe.llen. I{elaas io het tret zo clat er íeàI en some oieterecht vccl- van de
,,re.ini6'e j cugclkommi6sicleden vcrwacht wordt. Zoals in hct voó*ror-rrd van dcze ;'

.rong ionÀ aÍ ttiltt zullch wij ols dit zo cr.oorgaat ons aflcen moetcn 6aan beper-
ken tot het 'èchte voe tbal fiedeeIte. De nevcnaktivite i ten die we nu nog zoveel
mogellijk orfuaniseren zul-J-pn ctan als eerste komen te vervallen.

I

i De j eugclkommissie.
I

rENSE_e.' i :.
voctbalseizoen '87-tgg was voor 82 niet zo gcslaagcl. Hct begin g;in6 allcs naar ',
wens want we vronnen aIlc i.rcdstrijd.en dus bfokon r.ra tc -1aag in6cclecld. Na de
herincléling 6ing a1J.es mib we verlorcn veel-. Dc mentaLiteit zakte ook. Ik 6a .q

geen namen noemen ieder voor zich r*eet vel- wat ik bcdoel-. Bij D.1.i.0. all-es onder,'
willen laten lopen.met vrapcr. Irlcgbli jven zonder af te betrf en'. \'le 1 konen op da ,.,, .'

verzamel-tijcl met p man nahr Schcveningcn en dan tc6()n het fietsen .op zien en dan '

halvertle6eafhakenzodat!ropIïoutrustnogfoverzÍjndusteweini5.
Jullie vergeten ilat voctblI met 1'1 Ínan wordt gespeeld. IIet vcrvoer naar uitwed-."
stri;iden vras heel slecht,f toch vril- ik de wcinige ouders bedanken die iedere keer
toch 5ereden hehben. En in het bijzonder miin bróer die hceft niets met I,ens. te .
maken, maar was er elke wleek uít en thuis met zijn auto en ats ik wcrkcn mocst
was tri5 zelfs rle leidcr" 

I

Kees bcdankt ik denk tocli ook nemens de jon{,;en6.

I ,u leiclcrl J.v.d.i3erg' .i.:

rEtq5c1. I :

I.íaanda6avoncl 16 mci, or,au't"o, tien voor hal-f nc6en. De allcrl-aatstc competitie
weclstrijd was gespeeJ.d., cn, zoirls 6ebruikelijk dc. Iaatste tijd, gcr^ronnen. In ecn
vaet ritmc van zaterrlag r maanclalj, zaterdag werd de ccmpetitic uitgespecl-d. Tussen
cloor speelcle C,1 op dc wóensdagavondcn ook nog cenE zaalvoetbal, met wisselend
§ucces, en af cn toe een 'vriendschappeli jk. dueI, waarna toernooien op hct programma

stonden.
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En stceds waren de shirtJes weer schoon. KLcine. Dennis sjouwde ze r,aar huis, en
mevr. La.mers deeC, net medewerking van wasmachine en clroogtrommel, cle rest.
Om het niet al te gek te maken specLclen vrc in dc zaal in hct rood, natuurlijk
me t blaur,rc kousen.
Op zaterdag I augustue was dit^ voetbalfeost bcgonnen mot de cerste training.
De.deelnemcrs lraren:Arno, Dennis, Saschar Ear1, Mikc1, Niels, Jim, Dave, Ramsee,
Hocsein, cn Bachid, Afgebeld door Mario en Charles, de rcst was op vakantie.
Na ccn praatje van ^Tred vrcrd er vooral met baL 6otraind, en na zijn ei6cn trai-
ning.kwam Gilbcrt ook ncg even mccdoen, en kcnnis makcn.
Via traínin5;en o! maandag, clinscla5l, woensda6 en d.ondcrdag werd'het zaterdag,
De. eerste ocfcnwedstrijd tegon lJifhefmus 6ing niet docr, ondat cle Voorburgers
te wainig spclers hadclen. Trainen dus maar, en I'{ikcl en l"lario werd.cn geleend
aan D1 .
I'laancla6avond 1O àugustus d.o ccrste oefenwe,lsiri jd, bÍj HLISII, mot fteleende
D-kl-o.soers en ccn [clccntlc l]-l(l-asser. Het was geloot itr f O-ó voor'L'ens. Donder-
dag werd ín dc stromende rc6en met 17-0 van GDA gelronndn, en via nederla6len
te6cn EeijenoorC, Sparta en Exel-6ior, en ccn.gel-ijkspel te6cn Ve1o, sloten'we
af met cen opniouw rcgcnachti{:e' ovc'rwinnin6 bij Gona.
C1 moe6t be6innen in poule 5. Te laat: natuurlijk, sraar aIlcen via klinkende
overwinningen kon het ongelijk van cle HVB aangetoond r,rorden. I'la vijf wedstrij-
clen hadden ue tien punteir, en een cloelsaldc, van 46-1,. Gcnocg om tc iprqmovercnr
naar poule 4, met betere tcgenstnnders.
Dc celstc tcgenstancler rrras óevjo, cie }atere kanpioen. In ecn slecht 6cspcelde
vrcCstrijd v,crd lrrct J-O vcrloren. Niel"s mocst hct veld uit, en Lens nct 1O spe-
lers vcrder. Tcgen Duno vras Nie1s 6eschorst, cn vie'Ien I'tichel- Yzendoorn en
Barry O1ethoorn in. Opnieuw een neÀerlaag, na ecn enotionelc wedstrijd,
Nu1 uit twee, zou dc IM toch gctijk hebbcn 6chad? Die'vraag sto;1d centraaf
in dc rust van clc clerde wcCstrijd., uit bij .HI,lSiI. Na .ecn rommclige cerste helft
Iöidde HI,ISH inet 1-O. Gelukkig vótgae net Éerste1,' en werd clc cindstand J-1 jin.
gns voord.eel, dor;r cloelpunton van Sascha, na mooie paEscs van Jim en Nie1s, en .

I{ans Verhey. Er volgden overvrinningcnr o.a. op koploper Dcn lloorn na cen onrus-
tige nacht op LENS, en meclekoploper \,lippoltler, Cie op cigen vel.d met 7-0 geveegd
-werà. All-een op vijf tlecember zorgde C1 voor ccn onae.nÉienane surprise. In een
ijzige koucle werd in-een ijzig slechte wedstrijd rnet 2-1 verloren van, HBS C2,
Toen was al- te verwachten clàt clit het )<ampioenschap zou lcosten. InÍners, Devjo
l,Iippolder en Den H()orn hadden hal-verwepie hcel weinifi verliespunten, en zij
maakten, toen, 6een fouten teg;en, byv.liBS.
Na een paar fraaie vri endschappeli j ke potjcs in januari, oncler andere overwln:
ningen op Vredcnburch, RKAVV en QUICK, ginfcn rrc verdcr met ile conpetitie.'
Tot 16 mei no6 12 weclstrijdenr. mct al.s resultaot 22 punten. Slechto tegen
Den Hocrn (O-O) en levjo (3-7) levertle C1 een punt in. Vooral- tegen Devjo zljn
er in verdedigend opzicht behooi.lijke fouten 6emaakt, terwijl Den Hoorn een.
nederlaag verdiend had, maar Lons scoordo nict. ' :

Devjo hron op het r1aat.6t twcemaaL van llippolcler,' en wercl kampioen, met olechts :

J verlieepunten, drie minder dan LENS" Achteraf kan ik maar één concl-usie ..';
trekken: kampioen worden.was dit seizoen eehvoudi6 6er.recet..^
Echter, het 6aat bij C1 om andère zaken, zuals een stukj e . ( vo etbal ) opvoecling r... .

6rbeps6edrag, indiviclueel 6edrag, spclplezier, cn vcel voetbal-len, oÍn veel ; '.
tc Lercn van taktiek en techniek onder druk.
En veel [evoetbal-d. is er, Naast toernooien en zaalvoetbal zijn er !J wedstrljden
6espeeldr een prachtig aantal-, waarvool we nogmaal-s PauI v.rl.Steen bcdankenl
I'Ie l,ronnen JJx, speeldcn 7x gelijk, en verloren dus 1Jx.
En stceds r,ras de 6roep r(;rctigr men vrilcle ook 61raag voetballen, wat voor
GiLbert en mij nat!.urLijk heerlijk.werken was.
Een woord van dank ie op zijn plaats aan Dave de Jon11, clie steeds weer met de
v3-a6 langs de lijn probecrde ecn 6ocd kontakt met cle scheidsrechter te krij6en. -
Soms wab er een kl-eine storing;r" en liuam het signaal niet correct over, maar over
het algcmeon3 bedankt Dave.
Voof de statistici hiet twee basisopst cJ-lingen , om te vergelijker:
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Eerote wedstrijd,29

l,aat st e. wedstri j d,

augus tïs, uit tó6en RKAVV C2
Arno
Ramses

Don nyan Dennis
Jim Niels I'lario

Charles Sa6cha \{il}iam
'16 mei

(Miki rvas rescrve).

, thuis tegen HB§ C2
Arno

lTíe1e/l''iarío
Don
Romano

Charles
Jím

Dcnnis
I.larr-o/ I\ re-t.6

Er is no6 veel,
trainingen, en hct
6roep ouders dic a1

Roberto Mikel Sascha (líiuiam was reserve)
I

heel veel meer tc verteflen over dit seizoon b.v.over cle
gcarJg va.n somrni6cn in de hl-eeclkamcr, b.v. over rle grote
ti jcl. 'iaanr^rezig rras, om tc ri jrien, te ki jken, en cornmentaar

tc levercn. Met hen samenwerken vras over hct algcmccn lcuk, a1lcen hcb ik- trle 6oms

6Jestoorcl ean het comnendaar op oche iclsrec hters.
Bijvoorbeeld over Be16ië, r+aar het gczellig was, oolt dankzij de ouders, en de
bus van lex Glaudemans, .die steecls op tijcl tcr plckkc r,rae. Kla.ssc.
Bijvoorbeeld' ovcr de problemen op het disciplinaire vl-ak met enkele spelers.
Golukki6 lijkt het dat <Ic 6ekozen oplossingen succos gaan opl-cveren, waar'de
spelers en Lens vol6encL'scizoon pLezicr van kunncn hebbcn.
BijvoorbeeLd over de geblèsseerclc spelers, líaarvan Rarnses de l{it èen heel trieet
voorbeelil van is. Na cen jaar zonder voetbaf haci hij er l{ecr zin in, oir'rria
vriendjes kwam hij bij LcnE. In cle voorbereirling bleek het cen mobrd6oscr te zíjn.
Altijd positief,. goed sfleIen<i, en gezeíjend mct feuk humor. Afs l.aatste man'
6af hij iust, en aanvaltrend vertrok menig bruikbare pass van zijn voet.
ÈeIaas, ecn zcer'langdurige knicbfcssure, veroorzaakt cloor groeiploblemen,
heeft hem vanaf eind scptembcr buiten spel gczet. Triest., voor hcm, en voor
C1 . Mocht het wecr goccl gaan met zijn knieën, clan hoop ik hem op Lens te zien,
waàr hij vof8ens mij in korte tijd cen basispfaats in ecn.er:rste elftaI zal
bemachti6ien. 

Iïets korter op LenB, maa'r met hetzelfcle knieprobleem3 Robert van cler tsurg.
Spel-end in C2, ma"ar op weg naar C1. Ook hcm hocp ik ooit rrccr bii Lens in actie
te zien. Dan.Martijn tij'sen, met een 6ebroken hand, cn t/ill,iam l,ut mct zijn enkell.
Verder nog wat kfeine kortdurende ongcmflkjes die omzettingen nocti6 maakten.
Bijvoorbeelcl over d.e spdlers die naar Lcns zijn 6ekomen, cn clie het uitstekend
p;edaan hobben bij hun ni'eurve' club. Sascha, William! Dennis, hrno, en wat later
Roberto. Met heel veel c''nthousiasme hebbcn zíj'C1 ecn pretti6 6ezicht Se8cven.
Bijvoorbeeld ovcr cle oucigedicnden Jim, Nic1s, l,like}, Romano, Martijn en Donnyr.
die cle nieuwelingen prima opgcvangen hcbbcn, zorlat het ecn hechte 6rocp is 5e-
worden, die ooh buiten hct voetbal met el-haar bczi6 is.
Er i6 nog. vcel- mreï te rlerteLl.en. t'lie daar in 65eïnteresseerd is moet dctC1 slre-
cial-r màar lezen, ilie dri speters ínmidclel-s oi: cle afsluitavond 7 juni hcbben
6ehad. II,lij rcst slechts clc opmerkin8, clat ik hctecn 6;clrcldig Ecizocn heb ficïondcn met
een hele enthousiaste vdetbalploeg, clic zich staeds beter is gaan 5edra6en.

Fred Grens.

T.,ENS G 2: tweede plaats.
C 2 behaal-rle clit seizoeJ eon knappe 2c pl-aats in de kompetitie (?ouLe 15).
Al-l.een het C 1 tearn van Dynano bleek rluicteLÍ jk te. sterk 'voor deze afCeling en
wcrd rnet ruiàc voorsprong kampioen.
Eerlijkheidshal-ve ríoeten we bij die 2e plaats wc1 opnerken dat claaraan ook door.
een aantal C1- en D1-epelers iÀ tilgearàgen, Voora]. in de eerste helft van het 1

oeizoen zaten vre door blessures"en ziektes nogal krap in de spelero, lraardoor
C2 regelmatig moest worden aangevuld.
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Na de r+interEtop kon C2 6elukki6 permanent worden aangevuld met J spelers.van
BMT, dat haar eigen C-team moest ophcffen. Naast de'kàmpetitie speelcle C2'
met t'riooelend succes een aantal- avondwecletrijcljes en nam het deel aan B toer-
nooien. Of het Lot ermee speclde, wetcn we niet, maar op a1le toernooien ein-
digde C2 op de clerde plaats. Heel opmerk'él-ijk.
Ondanks de goede resultaten en het sons best lcuke voetbaf-, kenCe C2 ook een
aantal zwakk'e punten. De meeste spelers kwamen nooit of nauwelijks trainen,
hoewel dat bij sport bedrijven hoort. Sesef dat clat vooi cle pa.ar vrel trainendè
jongens en voor de trainerÉ niet l-euk is. Ook kr,ram het vcel te vaak voor dat
jongens te laat of hel-emaal niet afbelclen, trs.nneer zè voor een wedstrijd ver-
hinderd waren. Ook kan dc instelling van een aantal spelers in het vel-d veel
beter; minder snel- de moed opgeven, mincler sncl de Echufd. van eon fout bij een
meclespelcr zoeken, maar bij jezelf. Tenslotte, maar daar kunnen de spelcrs
niets aan doen, vond ik als l-eicier het verbijsteren..l te moeten constateren
hoeveel ouders er kennefijk 5ecn enkelo interesse hebben Ín clc sportieve hobby
van hun zoonl all-een rnevr. Tijsen en rle heer Jrllaclin hraren onze vaste sïpporters
en ook mevr. de Lange kwam rege},ratig kijken. De overi6e ouders hcb ik nict of
nauwelijks 6ezien.
Ter afsluiting een korte schets. van e1lie épe-1-er:
Rachid Meziàni:
heeft a1s veldspeler een l-euke kapbeueging in huio, maar moct beter. l-eren.t rap-
pen; als halfspeler ook aan ,Je vertlcdi6onàe taak denken, Rachirl wilde.altijrJ,
wel keepen a1s we weer ecns geen echte hcièper hadclen, rnaar keepen ie cen apart
vak. Hij kreeg daardoor niet terecht van zijri medeopelers d.c schuld van tegen:.
doelpunten. De Erootete fouten vrerclen echter meestal daarvoc,r door anderen in , "
het vo1cl gemaakl. i

enoties (a1-s hij kwaad is) iets meer
Pascal 4e Lan$e:
trap vastr Ec-oorde d.iverse malen van
àIa Koeman inechuivenl rrschuift rlan
l-aatste'man iol het resultaat laat z
Stopt volgcnd .scizoen met voetbal om

komt vo1
overj op

eerst alo keeper later als vel-dspel-eÍ. ' Ie
en goecle trap, maar móet nog wèI ïee] aàn
eren nincler snel 'mct -ijn vuisten klaar' '.

'i

en, trap vast; moet fllleen probercn zijn -

in bcdwang te hourlen. ''.I.

grote afstàr.nd;'uil a1s laatste man vlak '

vaak tc ver cloortr én tergeet clat hii dàn'-
ich raclen. . i

te Gaan hockeyen. Sucies. . - -'"

ffia-m-Zl1'a-rverwege hot sèizoen bi j;
in het veld. e"rg enthoueiast, heeft e
zijn baltechniek schaven. Moet ook 1
tè staan.
I,larti n Mahieu:

, moeiJ.ijk te passerPli ma rechtsback

Hoesein eL Foulqua:
gens zijn leider Als back het bost uit cle vocten, denkt daar zeLf
eelt hij echtcr eens op een airclcre plaats, dan gaat het toch niet

ànders
zoaLs

het moet.
l/ai Nip YenEl:
IïS;óieÍTenB): kwam na de winterstop van Bl{T over'. Is zccr sne1, lekkcr f-o1, ,

rnoeiLijk te passeren en heeft cen goede tïap. Een elftal met 11 spelcro rne t
zijn Ínzet, wordt elk jaar kampiocn. Kom volgend seizoen twec keer in de wcek
trainen,d.ankunjehetnogverschoppenbijLens.
l,lai Hon'ï
( r'kleine yóng ) kwan met zijn broer van BMT; heeft clezeLfde fclhcid van zijn
broer. Is bovenclien zeer vrendbaar en heeft oen prima baLbchandel-inB. Hetzeffde
advies: kom twcemaal tra.inen in cle week, da.n ben je voJ.gend scizoen o4getwij-
fcld een stcunpilnar in C1.
Denn Voskuil:
nummer drie die overkwam van ts},ÍT. t/aa.in C2 een trapvaste laatstc mah. l"Íoet
nog leren koppen ( naar de bal bl_ijven kijken) Gaat verdcr bij .GDh.

Rishi Bhàt'toe:
voetbalde dit seizoen voor het ecrst. Ging e1.ke wedstrijd met, Epïongen. vóoruit.
Zeurde nooit, tas er altijtl; de ideal-e teamsporter. ,.,t -- :

Dave Slierendrecht:
was ei6;enlijk nooit tcvreclen met d-e pl-aats waar hij rnoest spelenl in de vcorhoe de
spelend, scoorde hij of hclemcal niet of juist driemaaL in één uedstrijd. WeJ.licht
dc grootste [C Den Ilaag-supportër van LenE, hetgeen helaas oolc aan zijn taal-
6obruik is te rnerken. t!,



Edwin Lak:
íaÈ geen Land mee te
epelenl stak daÉ vaak
sport is en dat nict
kunnen spelen.
Robbie Tur:
nummer + van Bl,lT'. IIee
even fiakkelijk. Probo
den, dan ben je nog n
snelheid te kort. 'EenStefano VinI<:
nummer 5 van BI,1T. Had
heel enthousiast. Sco
mocht daarom de be]<er
Bqbe4-. v.-È Bu-rg:
klan [it GËfzoen met

jou. lJe hopen dat het 'ergste
6ustus een nieule otart bij

LENS D 1 SEIZOEN 'Bz-'BB .

iLen a1s hij eens een keer gecn linksbuiten mochtb eze
'Ielter1-ijk geen pooi uit. Bedenk clnt voetbsJ- een team-

all-b 11 spelcrs steecls aflemaal op hun lievelingsplaat s

I
I

ft bcn zeer goede balb'.'handeling en schiet met beide benen
er- lraker je lichaam tusscn te5lenstander en de baL' te hou-
oeiil-i5ker van cle ba} af te krijgón. Komt aIleen nogJ veel
advies: korn voJ.6cnd. scizocn trainen.

I

hct wat moeíIijlc in hct team. Voetbalde echter r0tijd
ordL in hct tocrnooi bij L,yra een prachtig; doelpunt. En ',

in' ontvangst ncmcn.
I

wciirig voc tbalcrva.rin5 op Lens. Gini; stceds bctèr Epctrent
maar had de 'pech clat hi j i op het r,loment Llat hii vocr C1 in rrthe pi.ctureii v4s
langdurig 6ebLes6ccrd raàkte. il.llcen janmer rlat je je na de r.rinterotop hele-
maal nÍet mecr op Lens heb laten zicn' Iiopclijk tot in auliustus. l

Farle ALlailin:
rram'oo d tse izoen (met voetbalervarin6 oirgedaan bii ADO) naar Lens. Spcelde

ecn aantal- leuke wedstrijden als rochtsbuitcn. Ooit.iii liet je tijdens je bLes-
surè hclemaal niet meer zien. Op zorn manier verwatert het contact natuurÏijk
sneL. Iiopelijl< zien we je weer aan het begin van het nieuwe eeizoen.
Ilarti j n Ti j sen:
E"Solim;EZ; promovëercle naar C1 , maar kwam aan het eind van'".clit scizoen veer
terug.' Voor hém gelclt hetzclfrle a1s bij Pascal, Gaat graaf mee naar vorent
maar terugkornen kost tlc leicler een schorre keel.
Frane Blokhuis :
kwam van Die .Ha6he
En , toen sloe51 de

o]) Len6. Begon in C2' maar schoof spoed-ig door naar C1 '
ziekte van ?feiffcr toe' Ecn verl-Qren seizoen dus helaas voor

' op dit =moment achter de rug is en dat ie in au-
Lcns kan makcn.

Vanaf de ecrste training op 1 augustus vori8 iaaÏ' tot het laatste (zaal-) toer- 
".

nooi ,op 4 3uni a.s. in J.nslerclam is D'l d.it seizoen enorm aktief geweest-'.' Iir" de '

voorbeieicling natuurlijk veef oef"-nvcristri jclen met.o.a. Feijenoord en Sparta '
a1s t e 6enetarrd."r r' daaria een ongekond sterke start van de compctitie met 6

overwinningcn op rij. De 4-O winst bi j.rrr,DO en aa 6-3 thuis togen Quick. waren
zoncier meer de hoogtepunten van rlezc competitiestart. Naar aanleiclinSl van deze .

prestatiee werd.en Joey pronk en Miche1 Izeniloorn, Robert Pronkr Barry Olsthoornt
Éans Verhey en Erlwin rlen lleijer geselecteerd voor we(l6trijden bij de IIaaSÉe '

Jcugd (2e 3aars D). Zelfs keóper Patr:ick Bosch heeft óén maal ríeèSedaanr tervrij.l
Ted IIeins later bij cle '1c jaars D tlerd geselecteertl. De resultaten in de compe-
títie rucrclen door óen teru6val wat mincleï, maar claar hebben mecr team6 l-ast vqn

Behdd,. zodat dit in mijí ogeÉ Seen schade is.
Gedufencie'cle winterstop, waarin toch ook no€! veel werd 6;especld, is veel ge-
traincl op de verharde vckijes van Klieksport. Misschicn mede hierdoor víerC de

einclronde in het Zvaluwen-zaafvoetbal toernooi 6eha.a1cl. In cle compctitie Sing
het na de lvinterstop ook r.reer een stuk beter en trcrd al-Ieen no8 vaIL D.S.O. ver-
loreí. Ook bij rle tàernooien werLl vrij goecl gcspeelcl 6etui6e de 1e plaatsen bij:
VeIo- RVC- Laàkkwarticr- Lens en C.D.W. (!ríik bij Duurstcdc), slechte bii DSO

werd een ]c ptak béhaald.
Verder speelàcn een aantal- jon6ens nog steecls hun wedstrijdcn bij de Haagse
,leuga, zàIfs ae halve finaÍe in de pË6n.cup vrercl behaal-d en net niet succesvol
af6Ërónc1 (cle enigc tcleurstelling rlit seizoàn), bqyenclien warcn cr nog voorrondes
4 Ïegur, 4, U"itei c1e weCstrijdcn in cle schoofteams cn men kan zi.en dat deze jon-
gens-ontzettcnd vce]. gevoetbild hebben, vooral in de maand mci'
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Dit had wel to.t gevolg dat l,Íiche1, Robert en Hans gekozen werden bij de 1aatste
2l in de llaag6e D-jeu6dsclektie; een mooie bekroning van een zwaar seizpen. . '.'
Voordat ik,over de spelers, individueel nog $rat vcrmeLd, rvil ik toch ook, nog. -
cven kwijt dat dcze jongens tijdens georganiseerde evcnementen (sixes-voetbal,
slapen in de herfstvakantie, het bijwonen van wetlstrijden van Len6 1 en het ge-
hele e1ftal. aanwczi5 bij de kampioensve d6tri j d van Lens li 1) bijna o]-tijd aanvíe-
zi6, warcn. "Het hebben van ecn bepaan-de bínding bij de club uincl.ik namelijk
ook èen be3.angrijk punt en dat is bij dit clfial- Àterk aanwezÍg waarschij"fi5fo .,
is dit medc zo gcgroeid ti'jdens het sportkamp in Zeist in juli vorig jaar.
Hierdoor wcrd toch we1 ,een basis geLe6ci voor een prirna seizoen. "Voor rle jongeno
die in de zaal- het Zwaluwentoernooi hebben gelronnen levcrtle clit ecn avondvreclstri j d
in .fi.msterdam opr ruaarbij samen met de iI-B-C l{aagse za.aljcullcl een oefenwedsirijd.
werd Sespeeld ter voorbcroidin6 op de NcCcrlanclse kampioenschappcn die cvencens
in Amsterdam afgewerkt worden. Tijdens dit sciz,oen hcbbcn tle onclerstaande spe-.
lers rneegespeeld, hier volgens no6 enkelc o.j)- of fla-ímerkingen:
Patrick Bosch:
de keeper heeft een redclijk 6oed seizoen achter de tug, is in
met vdrig seizoen in d:ec).ergeva1 beter 6aan uittrappen, zal het
toch moeilijk krij6en vanllege zijn te geringe 1en6tc.
Iobert Wubben:

vergelijkin6
a1s keepcr - 'i'

rechtsachter, is pas te6en het eindc'van dit seizoen wat meer mee Baan voet-
baIleu en daardoor waardevoller geworden voor het team, moet a16 verded.igel? ' .:

toch minder sneL inetappen bij, zijn tegenstander en met beide benen _op"de grond :

blijven staan bi j het ingooien. ., .. ,."-i '- i ' 
" 

..: i .:
Joey Pronk:
speelde alË l-aatste man in het begin vrij 6oed, maar viel toen terug, doet vaak
veel te.'àonchal-ant en is daarom onnodig te iaat bÍj de bal, probeert wc1 .a1ti jd ,

positief te blijven praten te5en zijn medespelers.
Ro er Riemen:
qe voors tópper spee

:. '- t .i

lde dit soizoen à16 coístant en is,daarom een jongén''ltaai: .,-?
vab je weet dat dic er staat, schakel-de zich dit seizoen bij balbezit,(vee1) te
weinig in, maar wist de meeote spitsen goecl in 'bedrtrang te houden.
Ieddy lIeine: ,: .
l,inksachter, eigenlijk de eni6e íe jaarepupil, kwaLl in
heid te kort, maar heeft weI een redelijk inzicht, za1
mid.denvcLd.? neer initiatief moeten nemen.
IÍi chel Izendoorn: :

middeinvelcler zeer goed.gedaah, scoorde ook een
volgend seizoen zijn verdedigende taak mecr.in
meer te -incasseren (zowel- van ícgenstantlere en
harder te wcrkcn daar oïer heen tc zctten.

somnige
vol6end

wedstrijclen snel-
seizoen op het

. . : r.,. ,

na jaren.Iaatste man te hebben fieépeeId hecft hij het dit scizqen als rechtex- .,

6root aantàI doelpunten, za1 -
de 6aten moeten houden en leren
scheidsre cht er )' en zich ,door

R'obcrt "Pronk:

de middèLste middenvelder speelde ook ecn 6oed seizoen wil- heï nog te vaak
moeilijk,doen a1o het simpeler kan, pikte ook zij.n goaltjes.nee en heeft laten
zièn dat .hij ook gocd kon keepen..l
lsryX plEllooÈn:
6peèEe-1fiÈs op het miclclenveJ.d, scoorcle vri j vaak, r*i] het vaak 'op een Erog:l--
lijke.manier doen en 6pee1t naar Ínijn mening.te nonchalant, .lraardoor.hij qn-
nodig .balverlies heeft
H4rold Vrccleman: :
rechtcrBp its oor zijn geweldigc snelheid vaak 6evaarlijk, ecoorde veel, 6af
vele.voorzctten die tegcn het cindc va.n rlit eeizoen steeds,beter vrerdcn, kgmt..;-:
no6 wel overzicht te kort in ecn aantal situaties en zal wat neer: afwisscling in
zijn spel moeten brengen om aanslagen van tc6lenotanders,té ontlopen.
Hans VerheLj : .

cleed'wat je vàn een spits ma6 verwachten,
'n.1. veèI Ecoienr moet pxoberen zijn r

medespelers poeitieve aànwijzingen te geven en aIa het hem niot zo best 1-ukt,
írat hardcr te werken in p1-aats van zijn kop te laten-hangcn. . : -. j 1
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Edqtn !g_ -ilqtierilinkerspits, de man van de voorzetten op maat door zijn nooie traptechniek, modt
zijn wreeftrap nog wel- verbetercn, dan scoor je nog mcer dan dit eeizoen en zatr
zijn snelhcid moeten ontuikkelen.
l,abi Abournasc:
speol-d ïËnË6inperio<Ie een aantal'heren n'ee, heeft een uitstekende techniekeLn
een redelijk goed overzicht, maar heeft veel te rvcinig kracht en snelhèicl.
Iíisschien zou je eens 6ezonder moetcn eten!
Jasper van Diemen:
heeft een aantal keren bij D1 meeBerlaan en deod'clit niet onaarclig, hij moet
vat rustiger in zijn 6pcf olden en proberen goed te blijvon kíjken.
tlal-tor van Diemen:
kwarn na ecn blessure van vori6 scizocn, door harC te r,rerken en beter te voetbal--
1en na de i,rinterstop thuis te[en DHO ]recr teru6 in het team. I{i j is hardcr ge- i

worden en is .sterk in de Iucht, §pcclde voorhccn in dc voorhoede, maar'doet
het nu al-s verdedi6er nict slecht, zal- wel wat sneLler moeten wordcn.
De meeste jongens hebben dit seizoen vreinig reserve gestaan, meestal hadclen
wij maar 11 of 12 man, maar in dc toekomst zaI je er rekcning mee mce,tcn hou-
den clat dit we1 meer kan febeuren. Dus wat clat betrcft bcn je dit seizoen erg
verwend,
rïan het eind.e van dit s e i zoenovcrzi cht wil ik toch de ouclers bedanken voor hun
aanwezigheid tijdens weclstrijden en toernooie4 en het daaraan gekoppelde,verr
voer van de j ongens.
Voor volgenC seizoen wil- ik een aantal van hen mee6even' hoewel hiertoe niet
bevoegcl, zich wat minder druk en nadrukkelijk te makcn om de prestaties vfin
hun zooni ondat rdit door d.e tlainer/leideï best r,re1 objectief \rordt bezíen,
zodat de speJ-ers zich vooral tijdens de wedstrijcl beter op hun spel kunnen
concentreren. Dít zou het spel van Eommi8e spelers trouwcns ten Soede komen. '.
Omdat de meeste spelers overgean naar de C-klasse en c1c concurrcntie daar
voL6end .jaar veel groter zal- zijn clan dít scizoen trens ilt iederccn heel veel '.

succe6. In de winterotop is aI 6ebleken dat ju11ie in i'eCerSeval te6en GDÀ.C1
en Celeritas C1 op konden. Doordat er een sterke C-sefektie'is wiI ik juIlie
bijvooxbdat aI zeggendat het gecn schande is om in C2 te spelenr blijf dan
train'en, want hct scizoen er na is er waarschijnlijk wc1 oen pfaats in C1.te
verdienen. Teddy, clie volgencl jnar no6 in cle D b]íift (evenal-s invaller Jaopcr)
moet àiet denken clat het clan als.- tcam zo gema.kkelijk zal 6aan al"s dit seizoen.
De 14 genoemde spelers zulLen ook clit soizoen r.reer in Scheveningen afsluitcn.
Iloogstwaarbchi j nlij k zal dit op zatercla6 tB juni 1.-s. gebeuren.
Jullie worden nog vrel benaderd vrat rvij Be.e.n doen en op rvel-k tijdstipt zodat
na het eten met de ouders onder het het Genot van een drankje (waars chi jn1,i jk
nemen-tri j er meer) afscheid 6enomen kan r,uorclcn van eèn uitstekend D 1 seizoen
-87-'BB.

. Ton I s-Gravendijk.
p.s.
Buiten de vele wedstrijclon en toernooien heb ik vcr6eten te vermeldcn clat'er ook
nog dóor de meestcn 2 Ëeer per week enthousiast trerà getraincl, in het be5in
mede oirder leiding van Joop O, zotlat cl-kc training cloor jullie aanweZi6hcid en
rlie van de trouue'D2 spelers, kon.doorgaan.

VerBfaA D2.

Op cleze plek hacl Lret versla6 over Lens l)2 moetcn staÍln. Hclaas Marco had het
te druk r:ret het tekenen van een kontrakt. Daarom 6een verslag over dit eIftaI.
Lens D 2 wenst l.larco toch vceL succes toe bij ziin full-prof carriere beginnen-
de.bij ,f.C,Utrecht. lJie weet waar het zal eindigen
De slelers van D2 hopen ook ecns zover te komen. Ze hopen ook dat Marco zich
toch no6 regelmatig óp Lens laat zien. lJie wect kan hij ecns in een vakantieueck
de s1:elórs ian l,cnÀ nàt z'n Ïr.C.Utrecht malckers (\^l.v.Hanegcm zit daar toch ook)
komen traincn. Maico veel eucces namens Lens D2.

cle sPelers.
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Rufat-is onze keeper en heeft het goed door, hij verdedi6! zijn doel goed en
heeft daarom dit seizoen maar B doelpunten te6en gekregcn. Rufat uit Èet cloel

lasse gedaan en zo doorgaan. -Succcs
"''

vooruit p'eeaaar werkt hecl hard'en
kJ-assr:, zo doorgaan. Suiècs volgcnd

SEIZOE"N VERSTAG LENS D

Rufat Geerman:

komen kan nog iets sneller voor de rest k
volgcnd se izoen.
Marco ttraterreus:
Hij is onzc rcchtsback en is met sprongen
speclt zijn tegenstand,er goed uit. líarco
seazoen.

Speelt ook op het midde
to veel oi: het vcLd en
best geCaan dit seizoen
Even goeic vrienden, v.li
Bedankt ( 19 doeLpunten
I"lichaeL v. Zandwi k:
I{ c Etaat bi on6 a

Ri.kkie bpeelt Liuksbuit
Linksbuiten is hij ook
Rik, succeo volgend sei
Jon[ienB' lre hebben eén 1
stand zijn r,re kampioen
een knappe wedstrijd ge
trvee grote taarten, b1o
l,Jat nog komen 6aat is e
natuurlijk) dat het een

Cok ZeLler:
S1inglerdc heen en weer dít eeizoen tusson DJ en D4 maar hcoft toch vcel bij ons
gespeelcl alo linksback. Doet het ook goocL,'e.1 staat hij soms vrat cïroríeri6 om
zich hecn te. kijkeir. Coli klasser"zo rlo?r5aan en vo16enr1 . se izoen defínitief

Jerry v. rI. Zaàde :
Jerry i6 onze laatste man en doet het op die plaats .hee1
Jerry, neom zc mee en blijf praten töt dat zc luistercn.
seizoen.
Raymond v. Lint :

S pnè'T op IèT .rniaaenveld, doet he't ucl aardig maar is nog onzeker net de batr:
Ilaymsnd het zit er bij jou heuo r,rel in, kom op hé ga er volgend seizocn l-ckker
tegen aan. Succes volgend 6eizoen.(J doelpunten). i - ,.
PatricerZceme
ook een ml-ddenvel-der in DJ, hij ie een leuke voetballer maar som6 ook nog te I .

6aotisch met dè bal. Patrice werkt hard. maar kaa nog.veéI betcr met de bal, . :

(maar ja dat. heb je met zotn vacler) .(geint je hoor) i ..

Patrice.8ucce6.vo16endseizoen.(2doe1punten).
Vikash Gobind:
ffiií sp#Ït op het nid.dcnveld imaa.i laat hct cle l-aatste tijd afweten'(afbel-
len io'een kleine moeite ir6 Vitash). I,laar evcn. gocie vrienden, onze balgooche-
loar heéft het leuk gedaan en gaat vol[encl scizoen'naar dc C-k1a66e. Vikash heel
v-ce1 succes volgead seizoen (en blijven voetballen hé).bedankt. (1 doelpunt),
Raoul- Jag6a 3

Specl-t meestal voorstopper en kan het best wel. De balbehandel-in6 is be6t Íre1
6oed maar met snelheid maken kan het no6 veel beter. Kom op Raoul doorgaan h6.
Vol19end seizoen veel oucces in de C-kl-assè. (en nict zo'eígenwijs zijn).' : I

beclankt (P doelpuntcn)'. ' :. : :

Sandor Mó1:. . -'

goed. Je rvee t hct ,hé

Klasse.Succes volgeíd.

nveId, Sa-ndor i's best cen leulcc voetballer maar pract
tegcn de leiders. Sandor vrij a1s'leiclers hebben ono .,

en ook d.aar ma6 best wcl- een6 aan 6edacht worden. -
j wensen jou veel succes toe volgend seizoen in de C.
).

n de spits, pe6on dit eeizoen vrij sterk maar zakte de

en bij ons en hceft een 6oed. scizoen achter de ru6. AtË
niet tc- beroerd om terug te vall-en en rnee te ve:cdedigen. " .

zocn. (27 doclpunten)
euk seizocn gchad en ontlanks dc soms wat minàere tc6cn- ,

6eworclen; Ook in cle laatste wedetrijcl D.S.O. hebben jullie
specId.1-o achterkomen cn 5-1 lrinnen. Hct resuLtaat was-":
cmen en drinken (gezcJ.lig was dat).
en vreek zaar Zeist. Wij aIs Leiders hopen (met jullie
6ucce6 gaat woxden,
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twecde helft..vàn dit seizöen wat ueg. I,lichael kom op hó je kan het bcst wel,
Vol6end seizoen er flink tcgcnaan cn vecf eucc'es. (14 doelpunten).
MichacL Pronk: ' 'i

llfc-h-aeT sËAt bij ons rechtsbuiten, hij is sneL en scoort nog ryel eene uit
die hoek. Michael- móór kappen clie bal en sneller voorgevcn a1s je tegenÈtander
sneller is.."Oot voor jou succes volgencl seizoen.(!'doe3-punten).
Rikkie Kloor:



verder willen wij de ouders beclanken voor hun inzet bij de weclstrijclcn, het
vervoer en de geze1li6heid.
Menscn aIIemaaI beciankt cn voor degene die gaanreen hele prettigc vakantie.
Verder de g-ebroeders Endlich bedankt voor het fluiten in cle thuis weclstrijden:'
iedereen van hct jeugdbestuur be<lankt voor cle organisatic het afgelopeo bóiroàrr.
Dit verslag komt van de Leiders van Lens DJ.
Joo Pronk Cor Zeeme
ma en. I,C tmaar eens op je

er

Abnas ah Bour al-e:
I'le bc ginnen

die volgend seizoen er:r,rcer ecn succes vai gaan
ugdbestuur). l{ij J-eggen beslag op:(ze hcbben trou-

vens al een contract 6ekregen) Rufat Gecrman- Llarco rtraterrèuB- Raymond v.Lint
Jerry v.d.zande-Ril<kie I(loor- Ilichael pronk- Michael- v.zancrrijk:patrice zce-
meyer en Colc Zell-er. Verder hebÈen wij een contract kJ.aa:, 1ig6en voDr sDelers
dië naàr de Dl rviIlen. (niet al_Iemaa1 tc;5c1ijk hoor?).
Tot Íolgeud Eeizoen ! ! !!!
Noot van. de jeu ommissie.
llelaas misschien voor Lens D] rnaar toch weI ecn belonin6; voor te trainers en
de jon6gens is het feit dat de 6oeCe prestaties van sommi6e Épelers r,,reI zo in
de Eaten liepen dat MichaeL Pronk, Rikhie Klror en Rufat Geerman in cle nieur+e
D-sel-ektie zijn gelIaatst. Dit bctekcnt clat zc vcorl-opig 2x in de week gaan
trainen en wie weet in lrelk elftaf ze dan nog terccht komen. I{aar Joop en_Cor
weee niet on6erust er staan jongcnc genoe6 te trappelen clie in lens Dj wilLen
spclen. In augustus zièn wc wel verclcr.

IENS D4.

Gecn vaste l-eicler voor jullie naar natuurlijlc vrel een stukje over dit el-ftaf in
Jong LcnE. De meeste van jull-ie werden aan hot begin van dit seizoen-1íd van
lensj De een rvat eerder, d.e andcr lvat later. Het vindcn van ecn echte'va§te
leider lukte niet. Vaak deed Joolr Pronk clit, een anclere kecr tas het een vador
of ientand van de j eu6rlkommi ssi e . fn dc kompetitie werden jirllie echter niet in-
gedeèId omdat uitwedstrijden door het ontbreken van ecn vaste leider niet. moge-
lijk r+aren. Dooi het ontbreken van een echte leicler was het ook noeilijk orn
ju11ie precies te vertellen waar je'noest staan in het velcl en wat clc taken van
iedere speler zijn. Een pgeluk echter rras dat jullic vrij zelfstancli6 ríaren.
Ook waren de noclíge voetbalcapacitciten zeker in <tit efftal aanrvczig. De.resu1j
taten waren in de méeste gevallen cl-a.n ook positief en vrcrden een reeks'[rote'
overwinningen behaald. Tevens wcrt'. vaak bijstand vcrleend aan and.ere clftaI-
Len,(D2rD, en C2). Een positieve instelling. \'lij zul-ten proberen voor volgend
seizoen cen vaste leider te vinclen voor ju11ie r*ant dat vercLienen juI1ie echt.
Nu even wat over clc. spelers:

j met dc moeilijkete. Hij kvram vaak niet op of vecl- te laat.
Was,hij èrrdan had je meer labt van hcm clan plczier. IIeIaas moesten wè hem
daardocr afvoeren a1s lid na diverse keren met hem hierover gesproken te hebben.
Mutherem Kora:
Een.spijkerharcle naar eerlijke voetbalLer dic graa6 ook een mannetje uitspecJ.t.
IÍij 'schiet heel hard en maaÈte nogal rr,at doetpunten. Ga zo cloor.
Le;ii_MqLqgoje:
Eer:- eóhte Eà16occhelaar. Passeert en clolt graag spelers. I./eL wat neer komsr.
trainen hoor.
Teczan Ozdcmir:
Nog zotn hardc speler. Ooh hij heeft een: hard schot en is er6 moeilijk te pa6-
Ecren. Teczan schoot er menig cioelpunt in, Ecn waardevolle spelor voor clit team
en den trour+e trainingsklant.
Tím v. ]?ossum:
Een cnthoueiaste voetbafler dic dit eerstc seizoen 5ioed vooruit gegaan is. Ook vol-
5qcntl seizoen in de C-klasse veel gaan tr.aínen dan zit er besl-ist nog meer in.
Asl-an Turko Lu:
Een rust Be maar vooral technische voetbalfer. Ecn beetje de regísseur van dit

6 te worden dan kan je no6 sncller de passes geven.teom. Probeer wel- tweebení
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Ro er v. d.Velde
wat onwennig en noet ztn pl-ek
s zrn. vader heel lang; 6cleden
beleven.' l,Je. zi jn benieuwd.

lassct maar sicl beslist nict

Is er pas b J. Hr.J 16 nog
dezelfde talenten hecft aI
veel pLezier van hem gaair
l,lichel ulelber en:
lÍas e 18en lij nog maar E-k

n9g
had

uit

vinden. AIs hij
dan kunnen l,re no.6

de toon in dit elf-
tal. MicheL is een echte cloorzetter en een cnthousiaste speler. Ga zo door en
kom vaak trainen zodat jc je :baltcchniek kan verbetcren.

De-EesEE speler van dit team. Hij deecl dan- ook nog rveleens mee in D2. T,iever,
bleef hij echter bij.z'n vrienden in D4. Eij scoorde hccl vao.k en was overal '.
op het veld tc vinden. 'Ln ztn laatste toernooi brak hij helaas,cen inidcïenvoets-
beentje, zodat hij nu in het gips zit. Sterktc liziz en vci-gencl seizoen de se-
lektie in eo trainen hoor. ' i
Cok ZeLler:
Speelde waarochijnlijk de meeste weCstrijclen. Lens D4 en DJ dcclen wekéLijkÈ qen
beroep op.hemi En Cok was ex en speclde vaok hel,e leuke nedstrijdcn.
Klasse Cok, 6a zo _cloor. i. .

dc Jcu6dkommissie.

LENS E 1:

Zodra het einde van een Geizoen naclert is het leuk om, al§ leirlers, eens terug
te blilcken. l,cne E 'l speelde voor hct eerst op een half vel-d. Voor veel 6pefer6
weer even wennen maar aI met aI ging dit rcdelijk goed.
De eerste'heIft van hetrseizoen r^raren wi, j te 1aa6 ingiedeeld cn zijn we daarna
dan ook in cle hoo6eto poule gekomen.
Voor het zevental rvao dit ook beter ondat vele wedstrijden cerst wcrden Bevron'.
nen met 22^2 oi 16-2.
Het Laatstc gedeolte van het seizoen rnocsteí ze er vccl meer voor vcchten lqat
tot'Boedè resultaten IeidcIe. Ze zi-jn clan ook a1s 2à gcëinciigd. Dc Èompetitie
wercl niet àit6espee1d. Tijclens tràiningen werd door cle jongens kcihard gewqrkt.
H-iervoor dan ook een grote p1uim. (ook dc trainingsopkornst van de meeste jongens
was goed te noemen). Qua gezelligheid was dit volgens ons een Ieuk"6eizoen.
Zoal_s 6ébruikelijk traren er'na afLoop van (le konrpetitie -weer een aantaïL toer' . 

,

nooíen \raarvan wij !x eerste waien. Dat ,rras grote klasse vooral- bij RVC.
Uiteraard bedanken uij de oudcrs voor de aanmoedigin6gen en voor het vervoe?. ,.,
trli! vrenÉen'a1le gpeJ-ers, ouders, en iedercen die Lens een llarm hart toe draag;t
een prettige en vooral- zonnige vakantie toe, Hieronder volgen de narnen von de
spelers van lLene E 1:
Piet rt van Brcukel-enrt:
hoeft dit .ÈèizoeÍr redelijk gekeept. Hij hceft niet zovccl te doen 6ehad, maar '
wat hij te rloen kreeg IoÀte-hij vaak 6àcd op. Toch adviescren we je om, als het
enigsz,'ns kan volgend seizoen vaker te komen trainen. Dit zal je keepcrswerk
ten goede kdmen.
Jackie ttNielsenrr:
oaI 6 verdediger reclel-i jk, Jn ,oni 1ern, om rust in 3e spel te brcngàn. Dit

betekent bal annnenien en doordiibbelen of oneJ- afgeven, ock moet je aan je
snelheid r^rerken, Volgiencl jaar zu1 je meer op tijd moeten vcrzaraelcn anders 6aat
het je zekèi reservebeurteri kosten.
Yunus rl Geret6rtl
ÉpeeI.de oóf reclelijk, je moct lercn om mcer op je plaats te blijven. Dit betokent
je nan houden en tussen jo nan en je eigen goal gaan Btaan. Je hebt je Cit
seizoen redelijk ontr,rikkelcl.
Patrick rr Siloo ,

Heeft een e genaardi6 karakter. Tijdens trainingen loopt hij .te do1Ien1 maar '
tijdeTs wódotrilden'speelt hij..redelijk. Je moet lercn on ool( tijdcn6 trainingen
je bcdt te doen. Verclcr raden we je or.k aan orn op onelheid te 6aan trainen.
Eikri " MatthàusE
Wiseelde Eoede vredetrijden af met sl-echte.. Je moet wat meer. je plaats houden en
meer balIen af6evcn. AIs je dit doet komt dit je spel ten goecle. Je hebt een
goed overzicht en de balbehandeling is ook goed verzor6d.
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Abid rr Sancheztt:
Is de kLei
achter cle
niét gaan
Ro er rrvan rt Schi

nste speler maar toch cle fanatiekstc. Heeft ook een reclelijk scizoenrug- Jou-techniek is redelijh en ook wat loppen betrcft. Jè mcetliggen a3-É je de baI epeelt?
lt.

Hceft ook goedo en slechte wedstrijden gcspeeld. Je moet urat meer op het voet-bal letten. ook moet je leren om tó verÀneIIcn nadat je een spcler hebt uit-
6eepce1d, want clat komt je techniek cn jc passea ten gloetle.
Gino trBosmanrt:
IIeeft clit seizoen een hoop geleerct. Hij \,reet nu r+at een ba1 af6even is. somsis de6ene die de baI afgeeft belangrijker rla.n defienc clie ocoort. Jd moet pro-
beren om mcer je lichaam te gebruiken en onelLer te reagercn.
Jongens, het wa6 edn fantastisch scizocn.

R()bert ii dc RuiterÍÍ
Rob rll,lichcloÍr.

LENS E 2.

Ik-,vind het moeilijh om over dít vrcendc tcarn tc schri.jven.fn het bc6in van het seizoen 6ing het ni.et, zo e.jocd. Er liep gcen team in.het
ve1d, maarrB eenlingen. Dit veranrlercle snel en er kwam ecn echt team in het. 'veld_te_ Ëtaan. Het ging rnet de wedstrijcl beter en il( krce0 goed.e hoop dat rENs E2
een Leuk seizoen zou krijgen. Toen cre winter begon bevroo" Èz nn het spelbeeld
van na de zomervakantie kwam weer terug met af en toe een goede uitschieter.fn de eerste competitie eincigcle E2 nakkel-ijk bij rle beste J waarcloor het in
een moei3-ijkcre poul-e tereiht kwam. ook in àoze loule r,ràs LENS E2 ó6n van rle
betere tcams en-eindigcle op een 4c p3-aats, De tijrl van rl.e tocrnooien.ie onder-,
tusseir ook bc5onnan en i1 op'hct eerste toernooi bleck clat E2 een echte toer-
nooj-team r^ras. E2 heeft tot nu toe op éón toernooi pa6 echt gefaard en d.at was
op het eigen LENS toernooi. De rest van cle toernooÍen rorerclen ze eerste of tueed.e.
En zo kan iedcrcen teruk kijken op een 6cs1-aagcl seizoen van clit J-euke, gczeïlige
en goecl voetbal-Lende team dat als sterepclcrs hadi

gend i s hij niet te pas

et d.e pet, u weet we1) een goecle keepei.die in elke
f niet, geconcentrc'erd was en altijd r.rel- een aantal-
had, lleren trainers let op hem!
ste man met het ovcrzicht. Een goerle trap en veel in-
de tegenstanders vaak in cle problemen krvanen. Hij scoorde

te afstand.
zoweL vercledigendc a1s aanval-Iende kr'raliteiten, veldedi-
sercn en aanvallend 8ebruik makencl van zijn snel-heid een
digÍng.
onder, niet etul< te krijgen. Hij is een wcrker in dienst

vloek voor iedere vcrcle

Dax MENZO: (ctie jongen n
wedstrijd, belangrijk o
schitterende. rccldÍng'en
Lesfey {OEl,lAN: Een l_aat
schniventr l,rerk waarcloor
een 'aantal keer van 6roIonnic RIJKIIARD: Heeft

overzicht, hij is ieclerc tcgenstancler tc slim af; ecn echte si:e1verdeIcr.
Robert I,TITSCHGE: Een tweebenige voetballer met ecn goede aktie. De jon6en rlie;ï-rlïï'GïlCE publiek op zrn hand heeft cloor ztn rare kapriolen binnen en bui-tcn het' veld. De clown vaí het team en recordhoucler spullen kurijt raken.
FousÍ IÍTNTER: Een voetbal-ler met van alles lratl vercledigoncl, aanva-lLlencl, wer-

nd en technisch. Hij val.t in het vold niet echt op maar is rvel een steunpi-

PascaL"LERBY: Een loop1,,

van het. team net de juiste mentalit
Richard' VANEI,IBURG: De sLimste en kI

cit cn vcel-. vercledigoncle kwalÍtciten.
cinstc in het tecm met vcel- tcchniek en

6oede l-eicler dic in samenwcrking met'dc .trainers
s een wereldteam wist to maken. Beclankt JUKO,
roertjes, zu6jes, vriendinnetjes (ja U leo6t
en nichten cn iedereen die ik nu nog vcrgeten

1

laar voor het te
Moussa BOERE: Kw
aIs Remco Boere
l'Ji1lem v.B.{STEN:
s een j onglen di

een ander overl_aat.
tr'emy BEENIIAKKIIRT Een ontzettend
Rob & Rob van clit stellctje boter
trainers, ouders, opars, omar s, b
hot goed) t oomrs, ta.nterE, neven

a.m .
arn halverwege hct seízoen van VCS tcrug ncar IENS. Hij doet get
Eecn stap tevecl maar hceft een neusje voor de cloelpunten.
Een echte spÍts mct een goede dribbel, tra! cn inzicht. Het

e makkelijk scoort maar het r,rerken als het even kan l-iever aan

bcn voor het l-eake eeizoen.
I

I
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LENS E ],
Ook deze leiders lieten hel-aas niets vari zich horen ondanks meerderc vèrzoeken.
Een clubbel verslàg van dc jeugdkommíssie is ook niets. Vandaar .dat wij vclstaan
met d.e kreet kom.volgend s;izóen vaker trainen. Dit elfta1 heeft dat Éeslist
nodig. Er zitten bcst goede spelers bij maar trainen hoort er echt bij.. ''

de j eu6ldkonmissie .
J.I,IARVERSLAG tr 1 .

Het seizoeu is weer voorbij cn voor Ce mecste van ju11ic uas dit het laatste"
jaar. bij dc Fjes. Het is een heel 6oed voetbaljaar 6er'rorden. 

-

In de competitie bl-even we ongeslagen (kampioen?). Ook'in de tocrnoóien warcn
we Euccesvol en lrerden 4 kecr eerBtel Zelfe in de-vele vri endsc happeli jke wocl-
strijden wa6 er moeilijlc van ons te winnen. Dat kwam door ju1lie fantastischo
inzet en omdat all-e pi.aatscn iD het team gocd bezet waren. Zo hadden we:
Robert + Soenie]:
Gaven de voorzetten en waren a1s keepels niet te pa66eren.
Akif + Andy:
Dedon het pingelwerk en maakte veel doalpunten.
Erdem en Vinoent:
Verzelten veel loopwerk en wisten ook nog de nodige doelpuntjes te maken;
JeroenS
Nam de coruers en a1s laatste mErn !ra6 er niet 1an6e.te ,kpnen.
Ànie1: :

Regelde alLes op het middenveld, maakte val-kuilen voor de, tegcnstanders €n nam
mooíe.penaltyrs. En dat in zijn eerste jaa.r!

l'lij" wensen ju11iè veel- succes volgend jaar bij de E-tjeo. Eh denk eb om veel
traiiien de.n lirkt het wel. :

: cle leidero.

TENS F 2
iDit rrbere team bestond Cit jaar uit J rrouclerert mini-welpen t.w. Ray Marten! ..:.
Frans l(ampfraat en Abdul /ikkabi die de kar moesten trekl<en, De aanvulling kuam
tra]n .2 .zevenjarígo t.r,r. Dennis v.d.Steen en l4ischa HaBer en nog wat spul van.
fi í "6 ,ja:r , Dat waren: Cor de Roolt, l{awil- Akkabi l Jacky de Jong en Sander ," .' , .

nuitenhek. Onclanks het leeftijdsveischil kan clit È z. t"àm terug,ki;xen op een . ;'
succesvol seizoen. Met veel inzet werd er icdere wcek weer gevoetbald. Wat
opviel wae dat .er' vaak goed geprobecrd vrerd om over te spelen. Soms,.echter '.
wèrd clat ook weI uens vàr6etànl Nietvraar Abdu1. De spontàniteit óchter van déze
jongens t,ra6 een lust voor het oo6. Ook het cnthousiasmo van de ouders 1va6 erg ...

6root. De heren Akkabi en Kampfraat traren rve8en6 drukke werkzaamheden .van mijn -,-

ka-nt op Len6 ook heel vaak l-eider. Hiervoor wil- ik hen nogmaals bedanken." .'.'
Ook de overi6qe ouders die voor het vervoe:: 6ezorgd hebben worden bedankt voor.
hun inzet. lie rekenen ook volgend seizoen.weer op jullie. .:..'
Nu even iets over ,.Je j ongens.
tr'rans. l(ampf raat :
Irrans Í6 een echte zwoe ger , , cen echte kracht voor d.it team. Alleen kan hÍj. àf . '
en toe best wel koppig zíjn. Ztn stcrke puntcn zijn het verdedi6en en het: i

schieten.' Werk aan-je"IinÈerbeen. Lccr hier ook mee te schÍeten en probeer
rueti6er te zijn aan de bal. Scoorde wel heel veel.
Ray Martcn i
Pay lra6 ecr:- echte l-aatste man. Hij bleef meesta.l (te) ver achterhangen. !JeI
was hij cgn rots in rle bra-nding en er6' moeilijk te passeren. .flad hij dc bal dan'-
kon híj op listige wijze vaak iemand knap.uitspelen. I{ij gchiet e.r6 hard maar
is wef heel erg eenbenig
ï,eer je rechterbeen te gebruiken en kijk beter waar je schiet. Nu doe je vaak .',.
maar urat . 1
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Abdul ÍrMaraclonna'r Akkabi:
Abdul i s een echtè'pingeLaar. tlat hij met een ba1 kan is ecÉt l-euk om te zien.
sch4arbewcgingen, stokken opelen en, hakdoelpunten zijn geen probleen voor hem.
l'/at r,rer ecn probleem kan worden is zin geringe lcngte en dc neiging tot er6 ruvl
spel a1s het niet zo 1ukt. Probeer dit laa.tste eruit te krijgcn en:pin6e)- wat
ninder als het niet Iukt. Blijf wer zo vaak 6coren. .lo maakiÀ er het meost.
I.lisc 1q !!a6e :
I"lischa was dit 'seizoen. nieuw. I{ij heeft Laten zien dat hij snel kan feren voet-
barlen.. zaak is ichter wel- clat je vaker komt spelen en trainen. A1s hij er wo.sviel ïooraI zrn verclecli6ende werk op. Daarnaast scbord.e hij ook ,rog rroie"ns oe.,
doelpunt. Gewoon vaker kornen dus,
Cor dc Rooy i
Cor heeft hetzelfde probleom al-s,,Mischa. Ïlíj is cr gerroon te weiníg. Toch heeft
hij vporal: cie"l-aatste maanden latcn.zicn dat hét er vref in zit. probeer er. rLus
vaker te zijn en laat de nukken clÍe je af en toe hebt maar lekker thuis, d.an
kan je volgencl seizoen uit6roeien tot een gocde verclccliger.
Dennis v. d. Stcen r

Denni6 heeft tlezerfdc kr*aliteiten als zÍn vader. verdccligencl laa-t het clus tc wen-
scn over. Aanvallend, o1:bouruend staat
over de vcertig doelpunten en het re13e
Probeer echter niet om elke baf te vra
Dcnnis is wel tr*cebenig. :, .

Sandèr Buitenhek: "

j echter zrn rnannctje, Ook maakte hij
n in hot vel-d is hen niet vreemd;
n en zie het meer afs een gpelletje.

hi
1e

i

Sander heeft zích dit.ÉeiZoen goecl ontwikkelt: Van éen specl_6 jongetje dio
weinig deed zie je nu toch dat het stceds betcr gaat en àat heier-best inzit dat
hij vol6end seizoen een bere ja.ar gaat maken. I{ij liet af en toe zien dat hij kan
passeren en dat hij,clurft te koppen. Zrn tcchniet is goeC en hij heeft aanval-
lende kvraliteiten. Ook aIo keeper kan hij uit de voeten.
Jacky de-Jong:
Jacky iÉ het enige vrouwelijke en voetballende Lensficl. Iíet haar charme schakelt-
ze ièdere 6evaarl-ijke tegenstander vofkomen uit. Zc praàt ze van het vc1cl. Ze is
heel erg enthousiaet maax nog iets te jong. vorgcncl seizoen zar het stukkcn betel
6aan. Iïet zit er echt in.

de leicl-er.

BEI,EIIEN]SSEN VAN LENS T 3.
In au5gustus vorig jaar wa6 er bij Lens ecnrrOpen Da6ï Vecl jongens kwamen kijken
en trainen en enkele Lieten zich Ínechrijven en zo harl Lcns er een F, bij Ínet
jongens van I'en 6 ;aar.waarvan dc meeste al-l-een wisten clat de baf rond was en
dat je er tegón'kon schoppen en met ecn beetje geluk een cloelpunt kunt maken.
Maar enthousiast waren ze, 6om6 afgcleid door eèn pLas water uacr jc toch even
in moet stampen, of dat bl-oempje dat toch geplukt moest hrorden, een hand.stalcl
maken'of eíen'stoeien, behaLve voetballen haclden jul1ie het ock druk met van
allee en no6 watr maar ja wat wil je, no6 zo jon6 cn pas op voetbal.
Na enkele weken trainen en wedotrijden spelen gin6cn juI1ie o1 gauw inzien dat
je r.rc1 hcel goed je be6t rnoest docn öm tc kunncn winncn.
De keeper hadclen r+e a1 6auw 5evonCon. Àrnold had daaï best zin in en heeft heel
wat baLl-en voor onE uit het doel gchouden, hoewel hij in het vel-rl ook best zrn
mannetje staat. iri;n dat we je ovóra1 kunnen inzetten.
ook }lartin was "enthousiast om te keepen, clus een rescrve-keeper was ook al aan-
,ezi[fÏlTe t veld. zou hij tloelpunt"o- orin kunnen kna]Ien aIs hij echt zou wir-
1en, want hij heeft een haxcl schot. Martin cloe je best.
Evert onze topocoorder, hoeveel cloelpunten heb je in het be6ín vaa hct seizoen
6er0aakt? Daarna was het even over, maar nu kom je weer helemaal teru6l.Houden zoo!!
MichaeL Di k raaf ook een heel enthousÍast voetbalLelr,en doelpunten die hij'kan
maken ir hc e moo err maar daar mo6en r,re niet over platen want claar houdt hij niet
van. Michael Eocd hoor! i !
$!9 uo rustig, zien we in de loop van het seizoen heel goed gaan voetbal-len,
keurig de ba1 overspeJ-en, je gaat echt zien dat voetbaffen ecn team-sport is.

"1



Jeffrey t
ba11er,
E!ë,
clan de bal
de moeilij
Bi' du "zoen toch
Michael v.

Maand,aB

17.00 -'
1B.oo" -
1g.oo -
En6dq8 :'
1?.oot- 18.OO uur E-klassers o.
18.00 - 19.00 uur D-selektie o.

.OO uur C-sel-ektie o.1.

.OO uur B-eelektie o.1.

.]0 uur A-selektie o.1.

v. Edwin Coret
v.. Fbed Grcns
v.' Ton 's-Gravendijk

Gilbert §teenwijk
Rob v. Schaik

we hebben het allemaaL kunnen zien vanaf de eerstc dag; eep èc-hte voet-'
met zoveel enthoueiasme, plczier cn ínzet. Fijn dat je bij lenb 'beit.
lrra at dio jongen die plasÉen.rrcj.ter.. in het veLd veel interessaíter vond .

ou dat ia over, je bent een'6oei verdediger en heE)t -ons'vaak uit
den gehaa1cl.
r jongste, mioschien tras je nog een beetje te jong, gaat na één sei-
meedraaien, ook jij komt er weL. -. i -...' -;

oortt paa op voetbal. HeeI er6 jong en ie net zoals enkele vàn juIIie

6d

khe
11e
ook
d.v

vorig jaar pas be6onnen'rnet voetbal . AJ.s je er naar pfezier in hebtr l"lichael.
@1d pas énke1e weken bi j onsr za! in hct nieuvre seizöcn ook kunnen l-aten zien.wat
hij kan, we hebben het voLste vertrouweur orndat r,re wbten hoe fijn .. je.voetbalLen
vindt.
Na 6én seizoen.hebben ju13.ie aI hccl-vccl geleerd, ook dat voetballen een team-
6port i6 en dat je het'met ztn allen moet cloen. Oolt aI zijn we laag in dc com- "
petitie goeindigd, r,re vindon dat. hct aI veef beter gaat.
En niet te vergeten hebben r,re toch eèn sportivite itsb eker Bevronnenr heel be-
lan6rijk r,tant we zíjn toch met iisportrr bozi6, hou dczc mentaliteit.
Ook hadden jullie aI gauvr een 6pon6or rrClips l,Íodeï Shirts met een nummer eïop en
ook een echte keeperetrui, welk elftal- van cte mini-welpen heeft ilat?
In dit seizoen zijn de spe1ers"en oudere vrienden BewordÈn en we hopeí dat het '

enthousiasme bij de opelers Eaàr.ook bij cle ouders Cie 6oms een scho.rfc. keel-' ' j
hadden van hct aannoodigen het volgenrl seizoen ook zo blijft. Het eerste seizoen
bij Lene, allemaaL nieuw, met de vraag, wat voor vereniging io Lens? Noq F, Ist .

het er we1 over een6 dat het fijn''is bij Len6 te voetbalLen. IIet belangrijkstè '
is.natuurlijk het voetba1.1en, maar al-le anàere aktiviteiten die Lcns on6 aan6e-
boden héeft wareí ook er6 J-euk. Zoalo o.a. Herfstr+eek met luchtkussenr blijven '.''
§Iapen .bij Í,ens, strandtraining, pannekoeken eten, Lenstoernooi, fcést-kampioen
A1 , en vele toernooien. Ook dc oudero hebben hun stcentje bijgedragen om te
helpen, ook is er een moeder heel enthousiast aan het fiLmen Seweest. Dn niet.'te ,
vergeten -cte L.L.Li $raar een.rttoeder aan tle fínish otond: Eet een roos voor el-ke ' ';l
Fi dcelnemer. Voetballen bij Lene maar ook vaak feest. FJ wil de jeugdkomnissiè -l

bedanken voor het fijne voetbalseizoen en verder iedereen van LcnE oen zonni6e
vakantie toerrensen.

ïiím Blom.

HET SEIZOEN 1988/i989.
Zoals afgesproken blikken wij ook aLvast voot'uit naar het komencle seizoen. fn .

overleg met de trainers zijn dc voorlopige oelekties 6eformeerd. ,Voorlopi6 wi1
dus zelgen dat dc samensteiting in augusius .ro6 ,.rt6"p."t kan ÍIorden. In het 'ene
geval'kan dat betekenen dat er jongcne uj.t de selektie vcrdvrijnen nàà,r de,overigg
trainingsgroepen ! aan dc anclere kant kan hct ock vocrkomen dzit cr spelers 'aan de '

seld<tie rrorden toejevoegd. Vocrlopig hebben r,re aan de hand van,.de-'.1edènlijst
bekeken welke rroude rrLEtÍEcïs cr in dc selektics thuis horen. .Dezrj hebbcn wij. aan-
gevuJ.rt met alle "nieuw aangemelcle fedcn in d.ezc leeftijdsklasse. Dit d.Qen vre om

ÀneL c'en 6oecl inzicht te ierkiijgen Ín hun kwalitcitei. vbor we overiaan tot het
vermeld.en van dcze.selektics wiJ-l-cn wij nog rvcl cven kuijt clat we op dit moncnt ' -

no6 aan het zocken'zijr naar een'trqiner' voor 'cle woensdagmiddagclub voor hct -' -

trainen van de spclers van LEIiIS IJ en LEIIS F1 ,F2 en Fr. Ook zijn we nog op zoek '"

naar.een trainer voor de ovcri$e junioren6roepen op de vrijdagavo.nd. l,Je hopen
ju11ie in augu6tu6 te vcrtel-Ien of we hier iemand. voor 6lcvondcn hcbben.
Het volledige trainin6sschema ziet er alevolgt uit: ; _ ir: ,

1B
19
20

1.v.
1.v.
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Hoenedag.

r- J I

,'I

.il _'

14.10
15.45
.17. 00
tB.t5

J6.oo
1?. 00
18.00

_15
_17
-18
_19

.45

ÀÉ

.30

uur
uur
uur
uur

F-kl-assers
overige,D-k1aqser6.,o,.1.v. Joop
B-selektie o.l-. v. Fred Grens
C-sel"ektie jo.'1. v. ' Edr.rin Coret,

Pronk ;

DonderdaB

- .,1? ioo uur . E.llilassero '

- 18 .'oo "ur n-sJt"'t<tie
- í 9.'OO uur A-selektie

vrii4e8 :' :-r;
17.00 - 18.00 uur overige C-klassers :''" ':

' r -'': : ll'-''I
Bovenstaande tijdcn en dagen .?ijn nog volledig ondcr voorbehoud daar nog nict
al-Ie trÍiirÍere ,"tun of Éi'j i.v.m. school of wrjikàaanhcd.cn 'op doze tijden en . '

dagen beschikb.idr':zi j;.'' : .''"" r; " i -'':
I

Daarnaast is het nog maar dó vraall of rle Il-kl.asscrs oi:'de <londerdag 'àI'"om
16.00.uuq ku,npen Jra.rn-cn. Voorlopig hou,rlen wij bovcnstaande tÍ,jden en da5en ' ,
a,an. Mocht er iete verapderin dan .horen ju11i.e dit r,rcl. . '. , . ,..it..

i
tl. '.l,i't 'I 

';-:- "'r ':rvj.'A-sèlektie .t.... , .; . ,--..:.
Trainer. 3.,.[on .r E-Gravendi jk,, telefoon 61164O '. t
Trainin gs_avor.rqgn :. maandag-.gn .do,nderdag.
Eerste training: maandag 1 augu6tu6.
De onderstaande epelcrs zitten in de vocrlopi6e ,"- -1 :

.Spaninxs., " '
í. .J 'r

Jel.rang r
crs M. v. Di jk:.;
tas)-, R.BiB-.'

D.Bijlen+, M.Brooshooft, H.de HaaB,, I.eI Haddíoui, F.den Heijcrr E
R.TettèIà.,':8. Gubl-ur' J.Man;veLdr'l,l.Partoiedjo; Y.Pehlivall, .8.-Rumah
tI. Schuurman;.'A.Tikai; P.Valkenburg;' J. Weètstrate 'èn do nieuwc 6pe1
(usv;";tr p' rr. d.Lubbe (Rvc) r ;ï.Kel1ouh' ( rivc ), A. oulèdbelkacem : (iuvcn
meIl (A'no)-; T;Du?hennË '(soA, M.Brunings (Drur) 'en R.Jdi?àn (vbs).

,.-q-; '.',":,' ' ' .t )t

B-Selektie " ' ' r'::

o. iL. v. GÍlbert 'S.teenwi j\
o.1.v. Ilob v. SchaÍk
o.L.v. Ton ro-Gravcndijk

.:' i ., -. ::

sel-oktie:

. Heins ,
(BMT ) ,

i

Trainer: tled Grens. telefoon 615418 .-:" . "- -.':'t'1.'.,-:l-

Trainingsavon-de,n-!- maanda8l eI1 woensda8 " .:. jr-.:]., ...-. ' ,. .r'.'.t.., -i.,i:r. 'í-i
Eerste training: maandag 1 augu6tuÈ:,:: t; '...' i_:. , ..- i.:..1., , ;., 1. ,' l;.'i
De. o!t+"9!gtaandp 6pe1grs, zitjgp in de voorlopíge .selekt;.re ! , ', i . : .,' .r ,'. 

,. ,...,.,1-;:-.1

D.Ba1gobind, M. v. Crobnenburg, Il.Ha6eraats, P.Pronk, É:'Rict+eta, n.tàttero"J"'''''';'l
I'l. Ti j 6en r D.v.Zetten, Ch.v.d.Geest, S.Glaudemans,'p
R..Iansen en de nieuwe spelers 'ÍJ.Itr.Yeng (BMT), R.Tur
v.d.Bergh (tedo ) .

C-selektie

.N;Schuurmani : J.Spaanis 
'E.Àyclosdu (vVP) en rÍ.

'.,,

trainài:lnovrin doret'.' telófooï eilóCe'
Traningdàvönd.en i 'maàndag en wàenedag. 

'

Eerste traiiiing: niaandaiï, i au6uetub. ,'.

: l.'"..

De onderstaande spelers zitten in de voorlopige selektie:
M.Borsten, M.dc Brito, -4.. de JonB, D.lamers, I'I.Lut, M.Tijsenr L. Abounarsa r":.I,'- l '-.
P.Do6ci1r-lJ..y.Diemeni E.4en, II.ei jer,, lM.fze4doornr !.Olsthoorn, J.Prgnk, R;Riélnent i
H.Vertteyr. H'.Vredeman, R.l{ubben, D. Zanclstra,, ID.Vijn , endè niegHe §pe}ers,r i,"...'
tl.HiYcng (s},lf), ,r.v.os (noo)i.P.Timmermans (ou1to)r c.verbíi (ADo) 

'.:,.M.v.d.Be16 
;

(Dui4dorp). sv), A.Nieuwenhuis (Groen L,lit ) cn TiJ.levegstong .(BTC). .'': : .

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

- )q

:,rl
/ :r



D-eeldktie
Trainer: Rob v.Schaik. telefoon 884694
Trainingsavonden I dinsdag en dond.erdag
EerÈte trainLng: zaterdag 6 augustus aanvang i1.OO uur. .'-

De onderstaande spelers zitten in de voorlopige eelektie:'
J.v.Diemen, R.Geerman, T.Heins, J.HoefnageLr S.Ioefnage1, M.JaIsen,
J.Koppeudraaierr M.Pronk, P.Sigke, A.Za1agh, y. Basdo8an, .R.Chery,F.eI Haddioui, R.otte, p.v.Rijn, J.Sandifort, R.Stapi p.t.tl.Steen,
G. v.Ver6eveId.

'R.Klpor r - :

À. eI Haddioui
D.Verheij'en

TraÍner: ciLbert Steenuijk. tel-efoon 9?242?
Irainin5;edagen: dinsdag en woensdag
Eerste training: zaterdag 6 augustus aanvang 11.00 uur.
rn overLe6 met do trainer hetbcn we besloten om al-l-c E-speJ.ere io orrgrrtol:I .,
met cle selektie mee te Iàten trainen. Hi'j kan dan een go;d inzícht l<rijgon :in de totale 6roep. De onderstaancle, 6peler6 worclen dan ook verwacht:
P.Campoo Ponce! 11.Daamen, R.v.d.Gccst, F.c1 HaddÍoui, R.v.rl.Heijclen, A.Jaggar,
A.Ozcelik, I..,.Peek, P.Roos, U.Fidan, E.Àkar, A.Akabi, J.Buis, V.de GrootrrA.vidr
Heuvelr F.Kampfraat, R.Marten, R.v.d. Pcot, s.Ramhiet, A.sent N.ozdimir. en het

Na augustus l'rordt deze groep gesplitst in ecn selektie clie twee keer in de :.
week traint ({insclag en donderda8) en een groep clie,al-leen op de róànËda8-,,'-'
middag traint. .. ,: ..

E-seLektie

De Laatote nededelingen.

Paefotors LnLeveren

De oaderstaaude epelers rnoeten binnen èèn week één pa6foto op6tureIl.- naar '
Paul v.d.St
A-kl,assere I

een, Chopinetraat 1OJ r 2551 SV Den IIaaE.

: Zo íèdereen wàet"nu hoe er te6eu bèpaaLde L1f'terlen w!r:d aangekeke+, wàIte
plek ze' net hun elfial- hebben tèfraaia en of zà Ïrèt komende uèir*rr'in de.s. tie zittèn. Teleurgestelcl of niet'we ,erwqthtun van. iu]lie dat.Je Ëet kone

' seizoen met frÍsse zig r,rcer gaat be6innen. werk o,,r, j"t à*"f.r.u pi"tu; ,;;;:
ga vooral uit veur je steikè kant. Vo;:r hct zover is.viagen we àchter nog e
de aandacht van onderstaande zaken:

ere
+de

ven

belka'cern, Í
Brk1aesers:

. C-kl-a66e16 :

J.Mansveld, " N.Ja6esarr R, Jordan,
.Kel-Iouh en. I,liBrunings.
Marco TijÀen èn lJ.ll.Yeíg. ,,.
T. J.Levenetone

P. v. d. Lubbe , T.Duchenne r. A. " Ouled-

Voetball-en in Zuitler ark

Sportkanp .. , .

Op donderda8 9t16r21 en JO juni spelen wíj met a1J.e jougclleclen en ouclers,die-
dat rvilLen wat onderl-inge voetbalpart i j tj es op de grote speclueide (in6ang.:
Vreeswijkstraat bij de kinrlerboerderi j ) van het Zuiaerpark. l.Ie verzamelen
daar in sporttenue. Vanaf iB.rO uu:: voetball_en we dan wàt.

orrdanks'veer verLoeken hebben wc hoé steeds nict het Í<Ica1e aantai .,"rr'uuotrei-
ders kuinen vincl€n.. l{e blijven'.op vier steken.. ,rrrgnog intereoeo beL dan eveb. ,

970154, Do dèelnemers àttenderen wtj nog even op ondÈretaatrd. etukje. Betraar dit
goed want dit is do laatste m,edecleling vóor het:kamp'.Tot op maandà5 11 ju1í. . ,

l,Je vertrekken op ma-andag ,l ,l jul-i om 9. OO uur vanaf Lens .
Ouders die voor het vervoer zor Eerr mogen net hun auto het pad naar het klub-
gebouw oprijden, zodat de begage makkeJ-ijk ingepakt kaa trortlcn. l,le verzamelen
om B'3o uur 
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De terugkomst op LENS is op zaterclag 16 juli ornstreeks 12.00 uur. De ouders
clie vooi het vervoer terug naar'ïrENS:zorgen woriïcí om í0.00 uui in irei tcamp'

Het adres van het sportkamp Ís: I(NVB -siJort c entrum ,. . - i

J?o? Hx zcíèt, ': : 
'

I

ïí. zeer dringende geval-3-en mag
beschikbaar: 03439-1825 en OJ4
Bezöek aa4 het .dportkamp io'aI
en 1 7. OO uur. ' '.

men ook.bcftren; De volgcnde nummers zijn- dan '

19-1441 . : .. '' :"Y!
Ioèn.' tocgcstaan op cldnderdagmicklag tussen' i4.OO

Het zak6eld wat de jongens mogcn rneenemen bedraagt 1. 25t-- "naximaaL pór per-
soon. Klein6efd (màximaal f. 5,--) is hierbij inbe6repcn. caai-i1e.het i1e1-d in
een portcmonnee meegeven en voor hct vertrek af6even aàn de leiiler. l1aats, '

wel duidclijk dc naam'op de buitonki'lt van rJe portcnonncc cloor mJclclel, van eeí"'r.'-
stíckerj
IsU
clipL
Jon6
blij
batj
Deh
In cl

1,, zoon al eensocc.z'Cer mecgeweest op kamp le.at hèH dan z!n ecrdcr 6ehaa1de.
oma mcenemen en af6even bij dc l_cidcr voor het vertrclt.
ens die mee rviffen doen aan cle tafcltenniskompetitic in het kamp (vrij-
vcncl) kunnen zicÉ'íooi hot vertr'ek olgeven Uil dc teiAer. Ncem ,àIf uun
e cn balletjes mee .
oofdLeider voDr onze vereni6in6 tijdens clezc kampweek is Hartin Reuver.
ringende gevallen voor het vertrek is hij bereikbaar onder teI:O7O-91Of99.

Tot p juli is echter PauI v..l..Steen het aanspreekpunt. Zijn tel-efoonnt-. is
o7o-97O154.
Hierondor vermeLdcn wij ecn overzicht van dc persoonlijke uitrusting clie ie-
dereen minimaal bij zich moet hebbcn. Uit ervarin6 vcten rvi j dat het aan te
bevelen is om aLles te voorzien van een naaxn, IIet is rnisschien vlcl lrat werk
ríaar het is de rnoeite waartl. Verdcr verzoekcn rui j U om a]les goed verpaht
mec te geven.
- een plastic zak voor hct vuile goed in te rloen. :

- 1-uchtbect, strecher of rnatras met daarbij een sl.aapzak
- nachtkledin6
- toiletartikclen: handdoekcn(2), kam, tanclcnborstel, tancllasta, shampoorzeep c.d.
- eetgerei: diep bord (harcl plastic), grotc clrinkbeker (harrl pl-astic) bestek en'
een theodoek.
- regenklecling: Iegenjack en eventueel kaplaarzen.
- extro verschonin6: onclergoed, sokken en cen trui.
- sportkledin6t het originele LrlTstcnue (2x), trainingspak, extra andere oportr

kledín6r zvtembroek, sport- en voetbalschocnen en evcntueel s che enbesc hermers.
- cventueel geze lschapspe J.e h, J-cesboek, zaklantaarn, voetpomp.

gskaarten en contributie.
Binnenkort ontvangen atle jeu6Jcllcdcn wecr een nieuwc kont ributiebrie f en een
toe6a.ngskaart. Bij dc kontribut i cbrie f zit een accept5;iro. Vu1 deze a.u.b. in
en betaal dan automatisch per postbank of cen andere bank. Voor U is dit vaak
veel makkel-ijker. IIct worrlt niet vergeten cn het kan na-andelijks, per drie
riaanden of per half jaar overgemaakt r*ordcn. Natuurlijk mag U ool( alles ineens
bctalen rlat is voor ons het bcste. De ouders .Jie re5ielmatig voor het vervoer
zorgen krijgen in au6ustus h'cer ecn 5;ratis toeganli-skaart va.n ons. DÍt zulfen
de ouders van onze ,\-junioren die over6aan naar cle senioren wel missen. Een
tip voor hun. Een doorlopond toegangsbewijs voor Lene kost f.]or--.
llven ovcrmaken op 6íro 316?l,t t.n.v. pcnningmeester Lèn6 te Monstcr met ver-
melding toc6an6skaart is voldocnde.

Tot slot
Gebruikelijk is het dat je aan het cind van een ecizoen alle mcderverkers be-
danht. Bij deze doen wij dit natuurlijk ook en r.rc nenen dat oprecht. De trai-
nersr de leiciers, cr,e schciclsrechters, cle barrne clcwerkers, clc grcnsrechters maar
zeker ook do monsen die overelags aan onzc akkornodatie werken en de vergeten
mensen uant die zijn er natuurlijk ook altijd wilLen rvij mede namens hopclijk
de hele T,enejeu6d hartelijlr bedankcn.

-)n



Ook vol6eud eeizoen rekeuen wij weer op Jul1ie inzet. Wij proberen er huLp .

bij te krijgen want wij weten maar al te goed wat voor zwa"e bel-aatin6 aI onze '
aktiviteiten betekenen voor het. kader.
Ook een woord'van dank naar de oudors die voor het vervoer zorgrlen. Bij sornmige
e1ftal1en wae het zeer 61echt gere6eld en voelden ouclero zich bczr,raard on eens
niet te rijden. Te gek eigenlijk in ecn tijcl waar bíjna Ledereen een auto heeft.
IÍet de Leide"E gaan ve hieraan ieto prober.en te doen. Voor we gllemaal lokker
Eaan genieten van een welverdiende vakantie wíI1en wij al.Ie hierboven genoemde
medewerkers uitnodl6oo voor de traditioneLe medewerkeraavond op zaterdag 11 juni
om 20.]0 uur op LeEs.
De rrechterr medewerkers hebben aLs het goed is eon officiëIe 'uitnodiging gehad.
Ben je vcrgeten ga,dan niet zitten nokken maar kom Bewoon. De oudere die stceds
6ereden hebben zijn ook van harte welkom. Onder het genot van ecn hapje en ceÈ ,

draukje wat napraten over het afgelopen oeizoen on ovcr uat c" konen gaat. i
l/ie ueet uat er dan nog al-lernaa1 uit voort komt op deze avond.

de jeugdkommissie.
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sterij Parfumerie
;SPoRTVERZORGING i :

TELEFOON 070 - 45.47.59 .' Ook,voor Toto en Lotto:.

P. ROODENRIJS
HORECA BROODJES EN APPELTAARTEN

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

VOOR UW VERHUIZING :

van der Velde . 't Veentie- B.V.

VONDELSTRAAT 218
TEL. 60 00 25

,1

Blnnen- en Bultenlsnd PlanotÍan!poí

l
!t

ALLROI,'ND T.V. SERVICE
Henenradc 450

Al uw reparaties 2544IIT Den Haag

ffo[l;". 're1.674748

Ve*oop nie we en

Beb ikte KTY - VIDEO
onder yoll.i! ige gs runt ie I I

Voor al Uw
SPORTARTIKELEN SPORTHUIS

EXGELSIOR
W6lmarstraat 103

Teleloon 070 - 65 09 00
Dsn Haag

naar dc 6plclaslzrak

o.a. Adidas - Puma. Patrlck - Quick
Unlcorn/Darts . Speedo.zwemkledlng
Ook L€ Coq SpoÍilÍ kledlng

CLUBLEDEN 10% KORTING

Bloemenmag!zijn
A. Meijee ..

nEINKENSTRAAT No. 65
DEN HAAG - TELEFOON 451656 . 458733

UNICONN I'ART§
I\TEDER-I*ANTD..,

Kleine W'oerdlaan 57
2671 CL Naaldiviik
Tel.: Ol74O - 2a574

aunrcorn

i+
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KNIPPE]'I, WASSEN El'I FÖHNEN Í 26,.

A. llí. coRET
HENGELOLAAN 589 - TEL. 6710.96 b

Alle verzekeringen
(auto's: 74% korting I
max. mogelijk.)

ALLE VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
PERSOONLIJKE LENINGEN

Een zeker Ieven...................
.......--een verzekerd leven!

IAO(OR. AI- IIUT (GI-I\SUIERIT.

BAI§IUIZENSTRAIXÍ 27 2r2t BA 1§-GnÀVENIIAGE IEL: O7O - aa.a8.'7

GIASHANDET

BLOM B.Vt

F'louterclnp

Tamarbtd,e,'

- W oeEogen Uu betlellingen
door heel Nederland

. Gapecialiseed in bruidsboekelten
en gmfiler*

De Rade 132 - 2544 JK Den Haag
ïhl.: 07G667451

Q.uro Sport
LEYWEG 535 a TELEFOON 6012 76

Voor
al Uw
Sporlkledlng

Leden korllng

JAN V. D. HEYDENSÏRAAI 53 DEN 
'-'AAG

BET,KO ZEEFDRUTGV

_r _o70 9976ó9_
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