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fIscooRT, . . '
IN DE TIAAGSE SCITOOI§TRAAT.\

Mj vezorgpn al uw familiedrukwerk, van vedoviÍilskaartje totgeboortekaartie. ,, - ,.. . ..a

EN NATUURII'K OOK,AII.E TITIIYDET,§DhUI(WEH( }
o.a.: rekeningen, brieípapier, visitekaartjes, ír@itoldeÍs en
Íakuuruds. .i : .- \

EN WAT DACTIT.U VATI DEZE

"vooRzET , ^
Een breed acab ran mogelikÀ€dd oe het gOfea van grfirc".tqà" If"rt

handdoeken, srandlakens en bodjasen:

&trcolírdat 22 / Der Haag / Tddmn 070 - M 30 32

AËíí.a..tÍfid.í.
ÀSdlljl i. , I
Sbltonboílh !5
2681 NR Moní6r
1s1.O1749 - 4ml i,. !
sExngÍantAAÍ
Sdiratarl.ll a.nlor!í tondig
W. M. Koirïanhovso .
St€onzlól18g -
25€ AD O6n HaÀo. Í61 2s.98.55.
SalcttsrLrl raflk rtn t!l.rÉ.g
J. M€lno.:
l.u8n wn RuslsflÈlrg 15
2271 XS v@ÍöuE. T6l. 98,311,47 

_-

Í

S.lorErLlt Fugd
P.J. vm dsn St€sn
Càoplnslíaal 16
2551 SV O6n tltao, T61.97.01.54

s{Ji,ltnLd 
',llvo.làd

Scàalk Burg.Etraar 453
2572 TD O€n Ha!€
T€1.80.36.64
Sakat dart rÉalua

25rt3 SJ o€n h6Eg. Í6r. 2.22.86

lGBtGutLöatalígrt op:
_ 
GlíoÍ6k6nln0 33.67.11 ol op

.rÉlsnlngnumm.Í !2.99.24.29
bl do-RABO-bànI. O6n H660 ::;,

,I
.. Tiàíb.àótör i'

il van (hr tljbbs
Pomomdsln 32
O6n tlrlg Tol. 235204
J. O(l€nUrcnon
Wo2olrade 3rl2 _ -
2544 XJ D6n Halg T6t.2i23r5o -
LW. vEn Hiiloop
Al6rbot E7
27t5 TE Zo€bÍmooÍ, T6t. 07A-Aí&C2

' Tn. HcÍna!€l
\4as6ll€lBtEal88
2tl SK O€í H3€9, T€1. 65.62.3i1

Tsíslnl
lianoslolaln 6q), Te! 66.1314

(

HOU§E OT DAf,ÏS
If,E CORNIR .:i .?-

Y Betle Wolístraat 264 - 070-881790
Den Haag

Ook ruim gesotteeíd in spo,lptijzen

Vbor een SWINGENDE boÍÍel
en babbel naar ' ,

MUZIEK.CAFÉ :

32 0Ér

Dinsdagavond
LIVE ROCK.

Zondagmiddag
HAAGSE JAZZ.CLUB

Zondagavond, LIVE BLUES

Maandag t/m zateÍdag van '.

17.30 tol 18.30 uun .,,

HAPPY ,HOUR.

VERKEERSSCHOOL
,,PHILIPPO"., 

'
í -l; 

]

ODllldíg voo?:"
AUÍC aduLl Í &to,nEl
IOIOn: Ií porldoÍr
§coqrE:

Í'GOAECETflfiCIAÍ óóI 17 |.'lgrn
LErgrd.n r. í[- GErrE-
FIIiFEI{IEIIESTnI T 6&2t8 Uo podortooÍ. r

auto-ÍÍíotorrllschool tel.tltt.'11.5Íl
theoÍlecentrum te1.63.46.71-\,@. hldilng.íi AÍrb Í Altrfl{lÍ. '

h..àr. K.VJC tlÍ tL.c Ei§lt.

Rinsegratt 170
2512 GE Den Haag

070-898lll
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DE LENSREVIiE
!]EEKBr/ÀD VAI.I DE VOETBAI,VERENIGTNG LENS (r,ENrG EN SNEL) l, r Í;:J

60ste jaargang numner 22, 8 januari 1987.

In Menoriam . -'i:i... .
Korle tijd na elkaar hebben twee oud-Ieerlingen van de t{eitrarstraatschogl let -f .

aardse leven verlaÈen, de een na een vrtj langdurige ziekteperiode r de ander Plotseling
tudens zijn. arbeÍcl.' . l ,. ':.-r' ..;' j.
Op 25 november oyerleed.in Groningen Jan lla.lstelF-l 5Q Jqgr, die fn zijn junlorenJ aren . ,i, ..

en later als senÍor bij ell<e wedsÈrijd een doninerende rol vervulalg. Uen zo.u,hetD d"-, .r.,-
ideale vgetballer kuÍmen noemen, zodat het niet verbaasde daÈ e lftalleiders - strglen -om ..,
Jan in hun tean te.nogen plaatsen. Zijn uitstekende kar'àltereigenschaPpen"!ébben -hem d€.
ereg gewezen 9n in'voortduielde ijver .zich een allegzin§ gePlaSgde. pobitig in de màatsc,hap:
py te veroveren.'Jan r*as al. geruime tijd'ziek--, ,: -.-_ :');'.;:
3L week later \das het Carel van .:r L.aAn 44 jàaC, gan" wiens leveh tg flne Io. een- gvërwa9h!
einde kwam, toen een hartaanval hem. trof tijdglls zijn werk. cgrel stong, F9l.<e.ncl afs."9e;..r,
spontaan levendig perseon, bereid om aan te apkken, ook hij heeft zich dgor Pr.aktijk en
studie een d.ooï hem gewens_te positie weten te verwerve-h. ook hij was eèri ijYetig spelef--.,-
in !ENS,.reeds als junior. Tijdgns de vooïzittersperiode .van llans vdl Kley was Carel. enig,e:,.

Beiden zijn nu heengegaan. Dat sterDt ons bealroefd. Bldden wij voo,1 hqn ÍïSI-.Ï"1; :n ot.-.,,
troost vóor hun beider vrouw en kind.eren, àie hun gbède nan'"én tdder er§ zu1lën irissen. '

. --' .'. ,. ' .:_' -,, 1r_,1- :;r :.::1 ..r_-,_ --..,. ',.. -",,'t:'Í.

rn Menoriam «àre1 vari der !aan. li, .:r...'," ". .. .:'','1;Ugrr"|mift ."..'t .',

-...::.;,..,1 

,, i.'- .;, .' -- , r'' . ..-....,'..
vriJdag 19 decj 

-j.I. 'ontvingen wij tot onze grote ontstelte.fis,, het dïoevige berÉchu'van'. -

he t overlijaeí 'van1'oirs oucl lid Kar'e1 van der Laan r op de jo4gq leeftijd. va$ 44. jaar. ' ' i 
.'.:"

KaréI werd in 1952 lid.van LENS *?.Voetbalcle . in zijn judÍorentljd op het hoogste..[Iàn èn :r'
Eaakte ócik deél uit'van het toende rti j il beroemCe A-iíter-Íeglolale'jeucltea$. 't, \ J ''i : "''.
ook in ander. ó!5ziót,héeft hij veel voor onze verenÍging ,b!-.!ékend. Hij bekleealde.vg]ë :.", 

.
baaniSes Ín diÍetde koEmissÍes .en maakte ook een.'aantàl jaren deel uit vàn het':voort':.r'. .':
vàreriàe "rrsNsÉestuut. zijn',visie was altijal gerlcht on heÈ beste voor dè klulr 'tè bèreIÈen.'-l
Zo zaL lníj 6ók bij.isils in herínnering blijven. Onze diepe gevdelens van,nedelèven óààri.:'1'.
op:óLerèei;te plaàis uit naar'zijn vióuw .r, klnd.t.tr".rt .r.tà"t. fàraiI1e.1 "-- '. - ".' ' 

"Moge hlj' t,síen ln vretle ' ':' ' 
".a'r.rarrr=, 

.' l t"tr - 
'Í:

.;.ní.i ..
LENS knàIt het nieuwe jaar in.
. .:1"; ,i ..
Het gaat goed met onze klub. rn het afgelopen jubiteumjaar heeft er een,w-àre geest -; , ..: ;

gewaaid over onze vereniging, Op alle fronten zijn we akÈief geweest me§,als.res9ltiat . :,
dat onze klub leeft als nooit tevoren. Talloze evenementen zijn Eet groot Éucce§'"aèhter
derug.,t,ledenkenbijv.aande.Jubi1euD1oop,deP1ayeackshot^I,deEàrfs,tweek.,:i;.'
de Pats Boem shovr, het Tennistoerngoi, de Àutoralley, de ledenwerfaktie. en zojulst 

,.,.

achter de rug de Nieuwj aarswedstrijd met de beroemde receptle er achtei'àanl we, hebËën ','
weer vele jubilarissen nogen feliciteren. Uniek daarbij r*'as het totaIe.100 jarige ....r' :....'

fa.m. vd steen jubileuE. En zo gaan we door. I,let z'n allenl Natuurlijk ?aI' er wel eens.... iJ.
iets fout gaan, Irw voorzitter Àerkte clat al op 5.n zijn Nieuwj aarstoespraak, maar daar.,'- -.

gaan we elkaar niet voor aankijken. Neen, zoals LENS nu bezig is, zal ons de noclige
afgiunstige blikken bezorgen in het Eaagse voetbaleereldje . Kunnen we ook nidts aan doen.'-'
liij blijven aktief en enthousiast bezig om LENS.hoog te houden in de. vaqrt der volkeren,. .
zoals men het zo fraai kan zeggen. Í,Ie hebben daar tw steun dringend bij nodig. Blijf -tenl'
alte tijden achter Uw klub staan. Pïob1eEen zijn er om opgelost te .worde4. VIe rekenen echt
op tw aller steun en inbreng.
LEI.ls ls en blijft l-n behreging, aI meer dan 65 jaar.
Er zijn nog LENS-ers, .Lie de beroernde en dit jaar zeex clruk bezochte Nieuwj aBlsre cePtlg.: ):
hebben geEist. t{ij vrensen ook hen, en aIIe verdere fanilie, bekenden, supporters"'èri - --

"ponrori 
..r, g.rood .n ulterst sportief 1987 toe. víij gaan er met U het a1lerbëstè van:' .

pioberen te Eakenl.l I - I i ': :; I ""i -

Het BeStUur. : "t.
. .1..., ., :.
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Jubilari-ssen

ook op de afgelopen'nieuwj aaréreàeptie werden weer èen aantal trouwe LEI,IS-ers gehulaligal.
Àino BildeibeekT Petér de Jongh; wim xoÍwénhoÍen; Bas vd ians, Jan Rienièn; -PauI' ën René''-.
vd Steen vraren 25 jaar aan LENS' verbonden . De heren Becker,'-de Boer,Frijters en Naastepad

'i.rdrdeh gehuldÍgal vàor hun 4O-jarig lidmaatsihap terwijl bij Ton van l,uxemburg en '' '
Gerard vd Steen aI vijftig jaar blauw-wit btoed door de aderen strooBt.
Aparte -vermelèing verdient het 55-jarig lidnaatschap van de heer J.Haket, dé oprichter "'v.ur onze Verenigingl t 't . í. -. .:

il'. r., ! r.r , .r ... - .. .*x - .! , .. .-- r,1'
ABONNEELOITTO-AKTIE-ÀBONNEELOTTO-AKtIE-ABONNEEIOTTO-AKTTE-ABONNEEI,OTIO-AKTIE

Iledio novembèr j'.I. startte de KN!|B/SNS een drj-è maanden. alurende akÈie om het. aantal .

abonneeiottolspèIers" dat íià voetbalverenigingen meedoeti uit te breitlei.r.'De .Teugalkommissie
bood tiet bestur:r aan om jeugdspelers in te-schakelen bij de terspreiding van op ielvs
gericht foldermatbriaal . Be;Ioien werd om bij de KI'ItrB/sws SOOO {v:.i fauizena) fàIilers te:
bestcllen-eri die ií de'Rades,'dè zichten, de SËedes en de oordén huis-aàn-huiÉ in tle
bxievenbussen te deponeren. Zo gezegë,, zo nog óièt iredaaí. A].lereerst Eoestén de'.5000
foldérë bèdrukt w'órden met de nàam, een ad::es en telefoonnumner van LENS. Ad Coret
schakélde Í ben reiatie'in en regelde dat gratis. vervolgeàb moesten 5000 blanc.o .antwoord-, .

eníéIoppèri'net èen speciaal LENs-antwoord.-nummèf iworden bedrukt. Toni Vieïling .iegeldlé . ).

dat'évenéed§ vobr nièts. De jeugdkoífoiislie had. vdÍder bealacht dat hët zonde Ébu.,ijn als'; .
nÍeij vaí - 

àe "gelegenheid gebruik lou word.en gemaàkt om een ledenwerffoldertje bii te.r , -

voegen, Ook voor het drukken hiervan werd niet tevergeefs een beroep op Toni §edaan. ri--r -,t-,.,ï.. ia . . Í I r r .': ,." :...
En loen zat,zaÈerdag 20 decenÈer j.1..de Jeugdkoffnissle met 5000 ,lottoformiulieren,.meÈ' ."
5000 lottofolders, Íoet 5000 lottostickers, met 5000 antwoordl-enveloppen, met. 5000 leden-
werf lolders en met 5000 omslagenveloppen waarin al die paDerassen gestoken moesten worden.
We hadden toen één geluJ<. Het regende pijpestelen en Ton, Leo; iloop en Ed haddéh geen --

zin'in klaverjassg4-. oen zij zich in waterloo aan de folders zetten, moesten,rre aI
spoedig jeugdleden die ook wilden helpgn teleuÍstellen. want net 25 helpers (van.F3. tot.r
Bl) zaten we organisatorisch aan ons maxl,mum.,Onàer het.zingen van liederen.die, zich iri
Mexico en de CosÈa CeI SoI. ( tingelingeling) "afspeelden en onder het genot van een \opje
tttee was. de klus,om vier uur geklaard. Afgelopen zaterdag hebben spelers vaJr voornamelijk
Dl (gestoken in d€ nieuÍ^re door. groentehandel- Het .Karrewiel beschikbaar gestelde ,trainilgs-
païken) voor cà. driekwart de verspreiding verzórgd, l"tichel r$oester (Cr) en Labi . '- 

\.Abournarsa (D2) brar-hten zonrlag de rest ïond. Ej .,u maaÍ 
- 
hopen alat aIIe Eoei-te'ook resul-'

taat oplevert. Het bestuur èn de jeugdkomli ssie bedanken^in eik geval iedereen tlie zlch -

ÀBONNEEI,o4TO AKTIE - ABONNEEIO4TO ÀKTIE - ABONMELO{TTO ÀKTÍE - ÀBONNEELSTTO AKTIE - ABONNE

BBBBBBBBBBBBBBBBBDB I'''' : 1

BBBBBBBBBBBBBBBtsBBBBBBBBBBtsBI]tsBBBBBBIJ'B3BBBBBBBBBBBBBBI]TsBBBBBBBBBBBBBtsBBBBBBBBBBBBBBBBBBStsa

,ZATERDÀG. 10 j anuarie.
ochtend: " r:J: .. - , Hen[ _lentink ...

Middag::. i -' r- Beinz @urts - Àn vd Steen
Sluiten:. : Tinus Zilfhout ., I

ZONDAG 11 januarie..
Ochtendi.' ' ',; " Tiíus zilfhou! - Coï HopóenbrouwèrS
Middagj-- ' ..- An|en Geràrd vd Ste'en .Í :

Bij verhindering afbellen bij feínz Geurts tel.. 456724 na 2O,OO_uur

JONG I,ENS - OIJD I,ENS 3-I : i

De op qapier. aI .lradi.tionele
t. r' .* ,; .NieurrjaaÍsw€fqtrlid tussen Jong en Oud LENS; kon dan toch

einclelijk gespeeld worden, De opkomst van beiale teams vras Deer dan voortreffelijk. Zelfs
"verre'r g.sÈen qls,gelagd Verhaar, Jan Engelbeït enz., kvramen in glanzende vorm, binnen
de lijnen. Ortr half twee vrerd er afgetrapt en aI gauv, bleek, alat Jong LENS (een sterke
kombinatie van de A en B selektle) een zware dobber zou hebben aan de "oudjes". Door
een misversÈard in de verdediging kon Frans Di6seldorp na 20 nLnuten 1-0 voor Jong binnen-
koP,en' 
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Ifrns Zoets en Eans Bertens' vergaten voor rust gelijk te maken. Enkele taktische vond6ten
van Joop willems zorgden ervoor dat Oud LENS haar jeugdige tegenstandeÍs ditekt nËi ale

ti-ree op eigen helft v_aàtzette. HeÈ velalspel werd ook steeds beter oilaler leiding van de

sÈerk opkorrende Jaque;. de Hilster, die met een enonD. afstanalschot ook bÍjna succes tiad'
Een snelle uitval betekende echter 2-0. Weclerom was Èet Frans Disselilorp, die cee§ vd Beek

kansioos Ilet. Na die tweede treffer, gooide de oudjes aIIe schroorn van zich af en werd
Jong LENS langdu.rig weggespeeld, Zeker dooÍ toedoen van de nog alti jd-behenalige Geraral
verhaàr'dn zwoe§èr Jqn Engetbert. ook Hans ficoalulm beet zich als in z'n beste Jaren vast
aan ale jeugclige tegenstander,. tsansen te over, voor wederom Eans Zoet,, Jaques de Hllster
en Hans Bertens. De Iaatste bracht een kwartier voor'tijd de aansluittreffer tot stand.
cerard Velhaar speelde hem schltterend aan. Even door de stokken van Wouter Fransen en het
was 2-1, Onhoudbaar voor Martin val !ans. De verdiende gelijk$aler leek een krrtestLe van
tijd en daar wilden de talrijke Nler.rv,r j aarsgangers wel getuige van zijn. onder een rook-
gordi jn van het door de jéugd afgestoken vuur*-erk werd het doel van ilong I,ENS belegerd.
zonder succes overigens. I- Ce laatste minuut weïd het zelfs 3-1 na een lange solo van
Tonl Vieru-ng. Leo van Rijn (Jong) kreeg van de uitstekende scheiasrechter, ilan Heins'
de groene kaart. Een rondje voor beide elftallen. . , . . : : : Pikant deta1l was heÈ alebuut bij
Oud LENS van de 16 jalige t{arco van Dijk. Hij deed ome Cees val Beek heel even vergeten.
Dat het tijdens de Nieuwj aarsreceptie een happy weerzieÍL vlas van vele Oual geclienclen
hoeft geen betoogi Het clioeg zeker bij aan wéér zo'n unieke LENS dag.

OMOr tjes
wog één keer dan;' ieder LENSLID(je) l.rensen'wij een voorsPoedig 1987 toe.
wij ontvingen "dé beste wensen" van! NutssPaarbank Leyweg, HÍ.siEoenr.
The Buccaneer, Hèidy èn willem vd Linden, Joop en Kees odenkirchen' van: der velde
't veentje Bv., Pa$ vd Lans (met foto), Fam. FortDan, Fam- ,ruffernans, HSV,

verkeersschool Ph1llppo, Fam. Disselalorp, v.v. Escher Boys; v.v. vr9s,
v.v. Rood.enburg (:), Marco van Deloélr en llella, Ed Roosr 'Àad Bogischr'
Phitip oosterhbutl ,feroen, Stefan en Theö Boefnagel, Eenk Ga.bel Jr+sï, René "
Keus, Frans Flumans, en nevr. v Houwelingón en Puck Coomans.' ',

Beclankt: l

Martin vcl Lans blikte afgelopen weekend terug op de eerste k@Petitiehelft'
volgens laNs was hij nog niet echt de fout

_ Tlree collega's herinnerden hem even aan de
" Martin:,,Nou ja,' één keer dan"I
' À].si èr mensen zijn dlie 27 decenber bij het

zich hebben laten verleiden tot het kopen
controleren of ze lotnumer 314 ,of 896 hebben. .Is alat het geval, dan EoeÈen ze

.. even contakt oDnenen met Peter Perrevn of Paul vd Steen'
Pe leqts-tg schlèmiel van 1986 vras niet moeilijk 'te vinden- .

. Petïa SekeÍis (vrienclin en tegenwoordig óok huisgenoot van Rinus Michels) 'wist
-'dezé titel onevènaarbaaÍ voor zÍch op te strijken.

voor. één vin de opdrachten van de aulopuzzeltit ,i"t ?ij wel een optossing'
De oidracht: "breng 200 gran Zand mee" zou geen probleen zlJn.
Petrar we netren genoeg l[ee en gaan dan naar huis van m'n ouders om heÈ te vJegen.
zo gezegd, zo gedaan.
Eenmaal gearriveerd op LENS wercl het gewicht gecontroleerd,
Resultaat. Jawel 260 graru.
Eet is Èe hopen voor 'Rinus clat zijn aanstaande schoonouders niet zo'n zelfde

.- Ííeegschaal voor hun troulnerij gaan geven..

' . zondag 27 decenber wdren er veel geirÍiteerde autobestilurders in de omgevlng
. van Den Haag. ..

orrzaak: deelnemers'dart de autopuzzeLÍíL clie 30 km per uur wilale rijden.
Iteeft iedereen tijdens de feestdagen zijn buik vo1 gekregen van alleÍIel soorten
ballen.
.Durft nen' 4o9 te beweren dat de voetballers na deze winterstoP weer honger naar
de bal hebben,.
In Engeland ging het. voetballen gelroon dóor.
l.len was daar alleen vérgeten dat de metselaars huir atv dagen op moesten nemen.
Dan blijkt het toch moeilijk om een goede muur neer te zetten.
Eet gevolg was dat Àrsenal in ile competitie aldaar ongeslagen bleef.

, cehooral in de'qandelgangen.
Na zijn succesvol optreden in de erealstrijd KIfFc -oud internationals zou
Jhonny Rep een aaÍbieding hebben gekregen van oud LENS.

ingegaan.
o-2 van !Íilhelnus' 

," r"imHl4sB zaalvoetbaltoernooi
van lootjes, Dan moe ten ze even contro
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, ,.,_;." Dit "r l?19"ry- 
jaa.r_ t+j dens- de traalitionel" lÍ-e,y,ï j 1ql?*edstri jat. oud LFNS -. ,

- , jong L,ENS een kans te hebben om te Hinnen.''il;i d" ;";;à;;;"-;#r;il.*;-#;.ö* *à in r,à€ qècifs!' . ' '
l,j,lJ

KLAVE

''" _'_ _' " ' : ' "De spannÍfig in de jaarlijkse klaverjàsa'. .e stijgt lgn Èop. ry4
zoveel kanshebbgrs op'de 9lng?eS.S q?I yij zelfs geen voorspell
Uit§faq 3è ion-ilé Klavdr lassen (19 dè-cember 1986),,:

cle alerde aJona ziin- er
rng. du-rven- clqen.. ... .. .,
.r, ,. ,'r l

l' I r:i
Dnt .

ii;i:r

no!tr

,IÍ

. ,Ï:

i_! -

; . s366
;."5215
", .5270 : ,,,''s16s-;; ,"'.' 514{';';

tt 
rsàaa ó.,t..]
15113t' tsdeó'

'1síÈ'
14741
1..4710

'14542
74466
14363

'14à26'

rs-ctavendljk.
Kh:r.r. n. : - 'l1j '1'
Graan
ueÍg,e,5rhenegouwen
B_i.j l,qmg -(Hgrgn) -

,i -

SÈand nà'3 'róndeitl l. -'.' .".: -.': .-'i:r:\r: :i:; ' , ::

1e ---
2e
3e
4e
5e

Vlitting
Otte .,

t oven
val Eoek
v. Dijk

Graan

,. Jansen'1r:.... r!,
Brouwèrs - -' 
's-craven'ai jf 

';

vd KIey
..._ ,' s-GravehàI jk
. ._vd. Berg._-, , -. 

- 

-

. vd Hoek..;
P'eeÉrs.."'. ' ,'

. Ftdri"h ,(g*9."1

6e
7e
8e
9é

ls-Gravcn4i jk'vd 'nerg ' -

'Ród

.*.r Peeteïs_ ,. ".
10e oo._sle"rye"-qh.e!l

Noteert U vast -1r|..Uhr, agènda de. V-blgeidè avQnd.:6, feb'ruari- a.'ir., ,.iËaue:; ti.me, sarD'e .place".

KLAVERJASSEN - KLA\1EF^TASSEN - KLAVERJÀSSÈN -., KIASVERJASSEN - , KLAVER^,ASSEN .,KLAVER.,ÀSSEN -
, _.i.,,.. .iti':i.-. .1 ..:1....,,1..

AUTO?UZZELRTT 
.-- 

AUIOPUZZELRTT : A.UIOPUZZELRIT - AUTOÉIJ ZZELRÍT - auIopuzzei,'RIT --- AUÍoPUZZEL
: !'.: .i;

zondag 28 decenber rZ.oo riu;, nónj<ende ràtdreri van,roet uir-"rr.i technisché"bombàiie uit- '

ge,qgste en met-.èllerlei f atsen uitgebouwde .rallyauÈo,s. .lawel,'dè start'vàn"aè lnns
puïzeLxít. Hacl'ieàereen verwàchL oai tret. paréour-,zo sner mogeriik àfgel-egd, 

""""t'roid".r, 
"

bli.ikt.er ln Eelt werlFtrijtl reglement een'leniddelàe snerneió v-an 3o;jim per uur voorge-
schteveiri te zijn.' soinnige deelnemers" Qtèken zich echter hiet nËer aà'n te. kunnén passen
en kt{amen daardoor, ondanks een file- in Scheveningen, ruim boven dit gemiddeld" 'rit. o" ,'
r:.-_t- leiqe ,+aryi ,v91: steden gn §orpen. rond Oen ttaag. De meeste. deelnèmers. wislen de
rit te voltooien. Na.de'puzlerrit kon iödere' dee rnerner op, LENS àenieten van een ever-hcerlijke. kop soep en een k:ud buffet'. Bij deze Èedankt àe orgaiisatie àIIe 73'dcelnemers
Det24autotsvocirhurrb!jdrage.inhettoteensucces,brèngeri-vanà3ze.voor,her,hà1ing

"i*?i." aytopuzz:rri-€-..., ,.,"" '.,; . -. .,...,. ... ,,r,-,
De uitslag;

troostprijs ':'i:

Berkelaar
v :Reysen
de Groot
Buighout .

L.

3.
. .J.

. 148..strafpnt.
..,. , : .251 .,. .,.\ti . t.

'' 2AZ 
'" 

" '-n' :
rt;,. ..1131 ",;.- . .. ..:

!;.. . .'- '- -

rl,-l,,il
'.i-:.1:

ÀUTOPUZZELRIT. : AUrcPOZZÉLRIT- - AUToPUZZELRTT ',. .Ai]ToPUzzELRTr.,-, ÀUToPUZZ.ELRIT ,--,AÍrÍoPozzEL

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ . .: j,l . li.'.. :..,... ,.. -. "..i. r-l-.

: SENIOREN ZONDAG'z ----- ---'---- Z r'r.'i
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'LzzzzzzzzzzzzzzààLzzzzzzzzz

PROGRAMMÀ SENTOREN ZOI.IDAG 11^ j anuari 19871
,' .:: l.;i .l -' ..ir

-. , r.ENS .1

--.- LBNS:2
- :... LENS 3
- I,ENS 4

uur.Velo1",.:',
uur velo 2 , r'' r

uur BI. . Zwatt 3
uur RKÀW 4

' ';"t'"'l

(vr)
(vr) .:
(vr) ..ï'

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

:''. §'.Imamkhan ' ' 1"' 406/2O4L
_,.., l.r , tJ ,-t..:. , .,:,'. í ,

.t, ,t,_!.:" . ,i::. i ,: . '',' ". ,'

14 .00
11.30
10.30
12,0Ó

-4!
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12. CC 'rur LENS 5 - Dso 4
10.00 uur E«ÀW - LENS 6

-.14.00 uur OSC.3 .. : - LENS 7

12 .00 uur LENS I - wP 5
(zie reserveprogra.nna),\,]

nesËnwpnoenatalu zoNDAG 11 j anuari 1987.

v1

v3

11.00 uur vuc 5
14.00 uur wc 7

F.Kessels
C.vd t&ier
c. DeDmer
N. N,

476/2O94
423/2L39
at' / 2oe3
43o/2225

o7s9r-7943
454972 ,

12.00,Uur Dwo 3
12.00 uuri [Ído 4

AFSCHRI.]vEN

LENS 5: w.Kouwenhoven
LENS 6: H. RÍ.melzwaan

TERREINEN

VeIo :
81. Zwart:
RKAW:
OSC:

LENS 3
, LENS 4

LENS 5

LENS 8

2998s5
oL142/7 t34

Noo!dhreg r}lateringen
Dr,. Mansveltkade, !{assenaar
Heuvelweg, L€iilschendan
vlarenburg, Mariahoeve

l,El'ls
I.ENS I

c. Duivestelm
L. verkijk

OPSIELLINGEN:

LENS 7: Iset C. Litrman - J.Roosloot - A.v wijngaarden

I,ENS 5 5reir 8: als bekendl

PROGFÀMMA ZONDAG 18 J anuari 1987.

LENS 1 (vr)
LENS 2 (vr)
westlanclia 3 (vi)
I,ENS 4
Duindorp Sv 5

LENS 6
LENS 7

§à. a I
UIÍSLAGEN zoNDAG 4 ianuaïl 1987:

14.00
12.00
11.00
12.00
13,00
14.00
10,00
12 .00

uutr,
uur
uu!
uur
uur
uur
uur
uur

Ollveo I
olideo 2

I,ENS 3
RKDEO 3

I,ENS 5
vredenburch 6
Drío 6 ' '.

I,ENS 8

I,ENS 5

vios 5

,Quick 5 0-4 (kan gebeuren)
tENs I (vr) 4-7

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz :,z: ZAALVOETtsÀI,., .1 ,.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,

Nanens de zaalvoetJralconmissie iedereen een gelukkigt 9eaon.d. en sportief 1987 toegeuenst.

!{EDSTRTJDPROGRÀMMÀ VAN 5-1.1987 T/m 16- 1- 1987.

Vrij alag 9 j aquar.i

19.00'uur Dost 75/2

l4aanalag.12 januari
LENS'1 -
Donalerdag 15 januarl
LENS 5 -
vrij dlag 16 j anuari
Í,ENS 3 l

Kóhler Ass 2

Uitslagen 29-L2-9q

LENS
I,ENS

zaal Oranjeplein

- LENS 2

22.20 ruJ.lr

Paraat 1

22.20 uur
venibo 5

21. 15 uur
Concordia 3 ..

- LEN§ 4

zaal overbosch

zaal Dulnlaan
scheiclsrechter : T.BooÍns,coach : E-Glphart

zaal Eoutrust
ve ldl 2 Scheidsrechter LENS 3

22.00 uur velcl 3'

1

3

4LENS

ola1 Jazz 1

rc' B1l3
concordia 2

-5-

4-4
2-7
2-2



zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
7.':r..§,,!': ;:..ri- :a .ri ; - Z:-:!,--,
Í. r,nxcs " »n spoRTEN' vAN DE z-M TaDDER ., z , ,". , , :\.
zzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

."i-, ;lS

zzzzzzzzzz

. van Soest
:sèiiorit<s

.Postma

.fa Grauw

. Joppe

.N.

., 'Í. 1,.

001/oqz -
oLr/056 '

:r, i,:{ l
. :rÍ,+ï

i -.-
'1,.,. .. '. i

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
i.: i- -,:..i.,-:

, i i,.:.-. Í i.r1.l

, a,-:. ',- 1. , . i, .:.. ._ ï
PRocRÀI-,ltA ZATERDÀG 10 j anuari 1987.

i.,. so
14.30
12. 30
14 .30

uur
uur
uur
uur

Semper A1tius
l{assenaar i
Neta Dal.I ,2
ESC 1-' "'

I,IGGING VAN DE TERE|INEN

Semper ÀItius:
I{assenaar:
i§eta DaII:

LENS
LENS 2*'ftiid 3

,' I,ENS. 4

VERZAMETTIJDEN

r,shsl ï:11 r:.00 uur ""J'--"r : 'r.r' ''

LElrs' i' t't 13 . oo ,rr ;i 1 i:- '' ' '

., ,; ,
." ' À.de Hilètei' i-. N.'N.

rENS
r.Èns

i,-013/108.1
*'.:.::: O2O/L49 :

-:, . r. n".: r

,t

M

F
i(
N

r,, ií ..

,!(-l'':

11.00 uur.r. t

' 13 : 00 .uuÈ , .'l
*l:

3

4

Iioornpark, ià tljÈàenweg 3; Rijsrvijk
charlbttà"tràat, Kerkehout, I{Ërssenaar
Marathon,'' oo!tersportpark, $Iassenaar
sportpark iDuyngeest, wassenaar

l r.' ', .. Ii
' :.i

cpstelllng van de elftallen
i"ENS i vrorden door de txainer tét<ena ,gèmàakt.'ena I

i-. ,l'.-/ ar;'.:.. ',. l.c.i_,]'i..,l,.irl

[.ENS 3: A.LaEneïs - F.de Vries - L.Sinke - K.Compter - T.Spa - J'tbossloót - G-KuiPer.--
ïI.l.lersbergen - J.t{eltens - F.Mulder - B.vd Berq - P-r\x .-, J.sinke. (A) ... ",.... ,j .'" jJt j:;; l

!,erzamelen 11.00 uur LENS 
. r:.-, J r. .. -. ' 

.,:- 
''_ ;': ':, ,. 

- ." ,, . ,1 ,
LEIIS 4; 8.Christ. - J.r'd Stee - M,Pris - L,Mantel - R.PtIon - C.lipman ^- D.v Ess.-en -1 ;'----;'- 

e. rorr""ào.rur, - D.de Ruiter - M-..,lansèn -. J..Kruithof 
- 

: .: I ; 1.,:. i;,,: j,

SCilÀDUI{t{EDsTRr.lDEN ZATERDÀG 10 januari 1987.',' il ,'' ' : "'Í.r, iL i l.I'
14.00 tu:r celeritas
i2.00 uur celeritas

': .. :. - _.,,-:7. ' .1 r-,. t. . ;. j. ;:::i:iïï ii:i8'""r' Í' ' '}' 
i

YIL: ,,,.; ,,r. , i I

LENS 1

I,ENS 2

HeÈ veldl van celeritas is gelegen

Bij ai.gehele afr(ctlring trainen om
spe.r-ers van het 3e en 4e elftal.
ÀI,'S CH RiJFADRES vrij dagavond voor 19.00 uur

qeo-n ,uitsl,agen van 3 j anualÍ 1987.

j anuari 1987 .PFoGEÀYIMÀ ZÀTERDÀG 17

aan de Leyweg hoek NooJídÍíeg te. t{_lljringe.n^i.i:;, ., .: . . i , I
11,.30 uur. Loopschoenen roeenemen. DIt geldlt ook ,.o?t-..,,

' ' ' ,, -.\-' : ,.r ,'.j rr'

Llri,ls 1 en 2 bij J.IIan 1uel- 679687 .'. :, ...,.,',
r,Er'rs 3 ... . . bi j J. stnle _._ teL. A79-479237

"r.ENi 4'.... 1i,IL,J\! ...j.,... :-....1 ,,. Uij .r..ir,rirÉjf::...: . ....; . reí-. 6i4734 ^..,:..,....,::..,.. ,r...,ri.:ii

'iiti,Ë'ruàË ÀËi 'aJ ;rËnie 'weci!ànétanaibneaen en de híeruit voortvróeiende - afgeràsting ..-

14.30 uur LENS
12. 0C uur LENS 2

10.30 uur I,ENS 3
12. 30 uur LENS 4

- Naaldwijk
- Honselersdljk 4
:;?'-iinial'oeèË 2

t .-' -i I ,-' _::.; t .-:'.
. 001./001

oL7/O55
ri i'i,.'lL,; - Ol3ll:07',,

'' o2o/ t4B,i

rl ":" ' C 'rj;,j,jl1 lr ir

- Esch€v Bcys 3
' :È ,,d.É.-r l

JJ.IJJJJJJ,IJJJJiIJJ.JJ.iIJJJff j : t1'rJ..r- 3ï.- í) i

j va""u nnr 
.
JEUGDFROI{I

J
.- - .lJ'--".i-'

JJJo-J-'tJJJ,f,fJJJJiIJJJJJJJJJ,JJJJJJ.IJ.IJJJJJJ.LIJiIJJJJ,IJJJJaIJJ,TJ.IJ,JJ.IJJJJJJ,IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.I' :.rÍ-., '.^Í! i.,'..1: : : - i ,.- ..r..|i,..
Àrsemeen konrap.rpersoon: ::ïi iï.ilï%.il!lï;H;i 103, 2ss1 

'u ï",,ï.liï.,"..i:ii:,,. ,

!{EDSTRTJDPIICGRÀMMÀ A-B-C-JUIIiOFEI'I ': ""' '1I' I i: ..,

Jan Spaans fel. 292929. (b..:9.9.970154) ' ' ,L'. -rl!:óntaktpersoon :

-6-



l.f:ellen voor de wedstrijden bij Jan spaans
In uj.terst€ nood nog op zaterdagmorgen op LE

tel. 661314. voor avondwedstrij den tel. 970154.

ZATERDAG 10- 1- 1987

'ijdagavondl tussen 18.00 en 19.00 uur.
:j ienand van de jeugalkoEnissie

Saxoenkomt LENS

329
424
335

r4.30
t2.30
t2.30
14.00
9. 30

14 .00

13,30
11.45
11.45
13 ,00
8. 45

13 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

401
584

uur LENS A1

uur LENS À2
uur .LENS B 1

riur 'eti gt
uur LENS Cl
uur cDS C2

DWO À1

orairjs 81. A2

Blauw Zwart 81
I,ENS 82
Honselersdljk c1
LENS C2

V1 Mw. A. Prins
v20f 3 ?

vl I{. Rueck
Eoutwijk.

v1 ' À,trakken
Erasmusr,reg ?

vl ., i'
nrjÉerxiaan . .

DeIft
W of ?..
v20f3
Savornin Loh.manlaan

BYZONDEFIÍEDEN

'. . zle algemene jeugdkopy incl- schacluwprogramma achterin deze LENsrevue '

OPSTEILINGEN

De opstellingen van À1,81 en cl worden door de trainers bekencl genaakt

I,ENS A2 :ffiï7,
ÏEG:Ï',

aIs bekencl
als bekend
als bekencl

met M. Haazen
met M.Pennings en E. Rietvelal
met A.da Ferreira - R.Merencia - Marco Tljsen

Naatat.hèt hele competitieprografiEa was afiekeurËl had LENS cl het geluk dat het kon spglen

tegerl het Cl.eiftai vàn r,àatiwartier. Een ploeg uit poule 2, dus het zou best''een leuke

*u.r 
"rr"n"".,= 

rnoeilijke wedstrijd kunnen worden. Na 15 minuten kwam laakkwartier dan
.ook op een 1-0 voorsproíg. Kort daarna was het al 2-O vooÏ LaakkwartÍer. vijf minuten voor
'rust knàIde Erwin roet een hard schot 2-1 b-ruren. laakkÍ.rartier had 5 minuten na Iust wel
kansen; baar wÍsten die niet te beàutten. Dat lag bij LENS anders, want John hacl één ,

kans noèig en het eras raak: 2-?. Kort dlaarna werd heu 3-2 voor laallwartier - Dàarna was

het LENS ;at de.klbk sloëg.' D.it resulteerde dan ook in een doelPunt van Maurice wlersma '
'5 Ílinuten later een verkeerde terugsPeelbal van David die in de modder bleef'Ilggen waar

ae bpits van de tégenstander gebruik van wist te makens 4-3. Toen was IENS weer aan de

fèÉi om te scoren en dat gebèurcle ook. Niels.Schuurman scoorde 4-4. fn een van de laatste
minuten ging .Tohn dooï de hele verdecllging heen en aangeboDen in het strafschoPgebied
ging hlj tgssèn twee, spelers van Laakkwartier lopen en'liet zich itrooi -vallen ! PENAITY.. De

f.""fty we rd 
' 
tnge schoten door Jinmy: 4-5. en dat was tevens de eindstand, (niet slecht

tegen eeil ploeg uit poule 2).
JinInY SPaans '

LAAKK!f,ARTIER Cl - I.ENS C1 (vr) (2-t, 4-s

P.sl" Het volgende" verslag wordt §eschreven door
aanvoerd.ei Ronano Tettero '

I.IEDSTRI iIDP ROG RAMMÀ D-E-E-;'UNIOREN

Kontaktpersoon: - Robert Pennings. TeI. 6524f4 (b'g'q' 970154)

Afbellen voor de wedstrijden bij Rober- Permlngs op vrijdagavond tussen 18'00 en

19,iOO uur. In .uiterste nàoa.nog op zaterdaqtrorgen op LENS bij iemanal van ale jeugdkommissie

tel. 661314. voor avondwedstrijden tel. 970154.

ZATERDAG 10- 1- 19 87 . - Sanenkonst I,ENS

812,'' 1Í:oo
BBo 'i 9. oo

11.00
g4g '- 1i.30
1oo9 :. -'' lo.3o
1038 9, 00
to44 . .,10.00

BYZONDÈRHEDEN 
-

uui rrns ot : sv vooiburg Dl
uur Quick' Steps D4 - 'l,ENs D2

wippolder E1 - LENS El (vr)
uur r,sN§' n2 IITSV El
uur r,ENs F1 - r.DuindorP sv F1
uur Qulck F2 - LENS F2
uur DuinCarp SV F2^; LENS F3

10.30
8. 15

10. 00
11.00
10.
8.
9.

uuÍ
uur
uur
uur
uuI
uur
uur

00
15
15sportlaah/Mezenplein

schaduwproqïama achterin deze- LENSrevue" zle algemene jeugdkopy incl.

-7-



CPSTEILIII@hí: r".,,.1.., ..*
, .lf

LENS D1 : a1s

LENS D2: .als bekendl

LENS .E1,:. als bekend
.1lr 'i-.

of

ot

L-1-,.-.'.j.-.

bekendl 'À.da Ferreiïa zle LENS C2
:' . i_

zonder R.Jagga MeÈ M.BuytelaaÍ en S.Merencia.

LENS" E2r' a1s bekend, ;. r, mét 1,1. Facee-schaeffer en .R.@ermaÍL -'i ,t t.. i . ..

re\s rt: E.Akar - J.Btci! - t.auis - A.val Heuve I - n.ïa nevden - TÉ.;'Leeuwen - L.Peek -----:- P,vd zalm-- A.sen Leider Ferry'v KesEer.'-' :., . I
LENS F2: M.BoerEan i- I,r'. Daamen -. A.Jagga - M. @nnoUn - V.Stigter -'E.KamPfraat -^ R.Jacobs, -

h.exkaui - D. Tiemeyer (gaarne even 970154 bellen)
Leidersl Rob Hahieu en Gilbert steenwijk -, -i l' ' ";''t

LENS F3: d.é$;"à;n". - n.Marten - v.'<le'croót'- c-EngèIs - R.stap - F.Tèlteio'- 's.aoo= -
A.Souaré'- R.Smit (gaarne even 970154 bellen) t:: -_

- Lelders: Danny Bijlsma en Je{ry l{oernig.. .:,, . ,"i, !.1 ,.r.,r...;i l.,t r-
SCÍTADU!{PBOGRAMMA

gqsPeeld:

13 .30 uur
,' 13 ,OO uur

14'i 30 ruur
tr3 . 0O' uur
12.15'Èuf

12.00 uLi
11.15'uirr
1 1 .00 -uirr

10.30 iur
i ' 10: O0 iruÍ

Oliveo À1
LENS A2 -', .

EBS', B1 -'. .'

I.ENS 82 ".,'
olivbo -cl ' ,

ll;iz.r'5.sur
" 12. 30 . uur
, 13.30 uur
. .12. 30 . uur

11 .00 ,uur
' 12 .y30. uur
, 12. 30..uur
.:11.30.uur
', to.ts ,rrt

10. 30 .uur
.. ,.9..30 uur
, Q ' lo,.uur

il

Bij algehele afkeuring van het kompetitieprogramÍoa word! het onderstaande prograEEa - ; 't-

.: 'saÉenkomst ;LENS

. : t--..

LEN5 A1 .' -1":. lxunst. gras, 'j. .,... '

i,reilstrijd of trainen . .-.. , . .' , .. ..,..

LENS Bl '-. . ..:.j ... .(veld of kunstgras)
;-.'' .l -' |. :.r. wedstrijd óf trainen ; . - ",. -- . .
.: ,. .'.1 - _ LENS Cl ._ .s 1, _ . j . .r, .(kun-stgras),

li.OO uur r,ENs c2 ,' I', trainen buiten rof binnen ,.
tS.Oó uiri-LENs. Dl:' . ti.. - l.:' tràinen, binnen of"bulten

..:

LENS D2 '' .'i ''-: -" "i - ; trainen binnen of bÉiten, : :.'
HBS EZ .,",'.'.-! '-. --r-Í LENS El ,':!.'.'.., 1r.,:. (vel4
LENS'E2. r EÍ-. "I -,r' ,- ,. tr.rinen binnen. of ".bu.lten l
HBS F-conb.. ,:' .' i ---.. r.El.ls - F-corDb. . . ' '. . - .' (ve1e
é1Ié oveiige F-klassers trainen buiten of bitne.n.

kulstgras ) -

kunstgra.s)

:- -..:,...
OPSTELLING F-comb:,,p."a àufri 1.r.-neet - W. iramlt -. l,t. ceÍrnoun 

'- R.St?P - A.Jagqa.:"'--: .l .-- R.vd Heydei,. ; n.c.rno"'nonce .' 
-- ', . "':- Leider F.rry.y f."t:ï -'...i,;'j'...

Bovenstaande wedstrijden bij O1iveo en HBS gaan alèijd aloor. Eij _,HqS pfoberen ze eerst.,,
op dc normale velden te spglen. Kan clit niet dan gaan jullie het kunstgrasvelal op. Bij
oliveo is het alternatlef altijd een kujrstgrasveld. r Denk. erom je nag.niet met. afschroef-
bare noppen op het kunstgrasveld spelen. Normale voetbalschoenen en gymscho?4.9n zijn. wel
toegestaan.
Eet traincrr doen r.re het Iiefst buiten. Bij slecht v.,eer hebben we eciitei'tle.' bèsthi*in§ "t
over de zaa1. Komen rd.us I'l I -

WANMER IS ÈÉT.. JTFGEKEURD? ? '..,

ir ',,t

t'

Itet voà'tbal Ien ié natuurlijic niet atgóteu'ra als'de'straten buiten nàt zi5h.r:toch. blfjkÈ:
het sÈeeals r,reer zo te zijn dat er spèIers wegblijvén als het événtjes géregend 'trèeft". '
Toch. àijri er régels.,pn èie vermelden vrij daarom nog maar eens eeih keer:'.... -". : i -.;..1.._;r:1.

l-s d€ afdeling Den Haag afgekeuïd dan.gaan de korupetitie. -Í,edstrijclenl van A2,821

,,),.I

ï

en c2 niet dooi.:A1 ,B1,cl,DL.D?tËltEz,P.L1E2rF3 mogen dan naar. LEN§,, qellen of.1 
.;

hun weclstrijd wel o.f niet doorgaat.; (66-1314[ 1 1 . .,-.r . -. ,-i- I I

is district west'II óf het hele amateu.rvoetbql in Nedgrlantl afg.ekeu.j1 dan gaat
er vooÍ geen enke1..é1.ftal de kompetipievrealstrijd door..Het sèhaduwpr.gralnma- -, .

Í{e

'1 :' treedÈ"rdan: iii werkj.ng. ,.'i. i rr 1.. .. vl -ri. i:1,.r ,'il'.i
nlËË" aJlt jï:irG "i8" à.ir aeàà resets houdà'en vras"rí:a. 'o.idur= vaí bnze ' jcin'lste redèh

om hierop attent te zijh. De Dededelingen omtrent afkeuringen staan i-ndien nogelijk op.
vïijclagavond" in,de kranten of_het komt zelfs op de televisie in het journaal tàn 20.00
,rr. oót is" tret tia'de spörttèlefoon tL hóren iel. o6-911i2333.'Daar;àdst hangen er óp
meerdere plaatsen in Den Haag op zaterdagochtend vanaf + 9.00 uur afkeilringslijsten
waarop te zien ls vrelk voetbal er doorgaat en welk nÍet]

:-8-



dr zijn'iir deze periocle heel wat aktiviteiten geweest. Het begon op 23 decéuÈer met een

overheerlÍjke chinees voor onze A-en B-klassers. I4w en Patrick Pronk alsnede enkele
moedèrs van onze A-klassers worden bij deze nogmaals bedankt v.or d.e hulP. Eén dag later
bleken, 'neerdere welpen'en nini-welpen meesters te ziin in het Kerststukjes maken.'Het was

een geàellig festijn waarbij he. ':erstbrood en tle video het geheel kompleteerden.
op eórs+ Kèrstclag deden we niets. Daarom op Èt{eede Kerstclag wat meer' Met drie teams

(o-r-n), deden we mee a.ur het Gona zaaltoernooi. En met succes. De eerste Prijs uercl ie-
traafa.mËAe door het zeer sterke spel vàn onze E-klassers. Ja.mler vras het dat bij het
F-ieau enkele jongens zomaar wegbleven.
op 27 dàcembeï een recreaï.ieve àag voor onze E-klassers, Een geslaagd festijn t'aarbi1
f,nNs o.r. opviel door het krachtige optreden bij het toul'rtrekken' ook hier bleven weer

enkele spelers weg zonder af te bellen. op dezelfde dag hadden een A1-81 en c1 7-tal een

zaaltoernooi van HI4SH in Zuidhage. VCS r,ras de sterkste. LENS had in totaal 2 puÍrten minder

ï H'i"ï"r9"Ë3i.iïiiui;den een À1 en 81 7-Èar een zaartoernooi bij sparra in Miins-
herenlanal. De B-klassers eindigden op een gedeetde eerste PlaaÈs en de A-klassers wonnen

alles zodat LENS de felLegeerde "grote" óuP mee naar de Hengelolaan kon meenexcen'

Dinsdag 30 dece-rnber wi,Iden we met d.e c-en D-klassers een toernooitje houden. Ilelaas:
regen,.Iegeq,- e.n regen. Geen ve]d, verharcl veld of kunstqrasveld te besPelen' Gelukkig had

spórt.haI ó",f"qlptgl een recreatieve d.ag maar geen jeugd die hiervaa:: mee r''ilde doen'
nËn ;-ar.XeLr. r1iàe1,.9n de middag was qeslaagd. Daarna soep patat' vicleo en natuurlijk,
vuurwerk.
op 2 jan, gingen onze pupillen naar de recrea--ieve dagen in de verburchhal. ook diÈ vlas

tàU< en ook.hier bleven er weer te 'ree1 jongens zornaar \',eg' 
=op zatàràag i Januari-ging het kompetitievoetbal niet door. 14el speelden A1, 81 en c1

viiendsc.lrgppelijk. T,ENS À1 won met 4-1 bij Westérkwartief en LENS 11 9l "1 
wonnen resp'

met 6-2'""-Sa,Ui: Ladkkwartier. LEI.IS D1 was op Ceze nidilag het productiefst. Zlj bràchten
ruin _4000., abonneàöottofo:anulieren rond in de ?rijk rondon Í,ENs, Wij zijn benieuvrd naar het
resultaat. Zo dit was een kolt verslag van de Laat-ste 2 k€ken waarin -ok nog veel voor-'
r,rerk werd verricht door n.n. LENS E1 voo: de a.bon:reelotto en waarin Geiard v Reysqí óo9'

veel oefende met de jongens die mee gaan doen aan de sPelregelwedstrijden ' : r ''r

!t!SSEN KERST EN OUD EN NIEIJI{

WEGBLIWERS:

Afgelöpeniweken is.het ons opgevallen dat er nG?àL hrat jeugdige spelers $regbli1ven bij
aktiviteiténi Vooral.-bij D-B en E-klassers is dit erg opvallenal, Deze jongéns ziJn hierop
nauwelijks aan te spreken. Daarvoor moeten we bij de ouders zijn, Bij deze doen wij
nogmaàis eeh ilrinde;d ; eïace]< aan dè oudÈ.s o:t de LENsrevue goed te lezen' zijn "I +!i-
vif.eiten vo<jr Uw zcion.kon:dan""Heeft U vïagen of keÍr Ul.I zoon niet komen of gaat hij "
recht-s+-reel(s bel dan op vrijilagavond tussen 18.C0 en 19.00 uuï naar-Robert Pennings
lce]-. 6524'L4: HiJ is inrners de kontalctpersooil voor de jerlgdkommissie .

rn uitèistè nood mag ook gebeld. worden o? zaterdagrDcrgen naaï r,ENs te1'*661314'
Voor de A-B-c- junioren is Jan Spaans de kontaktpersoon. Deze
lijk hun aktivj-teiien in.de'gaten houden. wel vragen vlij de ou
teren. Lees ook cle LENSrevue en spoor Ulv zoon aan om zich te h
u of uw zoon vragen of kan hij niet spelen löat hem dan Jan spaans op vrijdagavond lussen
18.00 en t9.Ó0 uur bellen ( 2g2g2g). À1= .un ieder^zich hierean gaat houden betekent dit
min'deÉ weik vóbr.ons-.maar bove:ral voorko t het het inkonlt)leet staar van elftallen. . .

Gaaine medewetking. ; ,t' -:' '

jongens moetén zelf natuur-
ders om hun zoon te sti:nu-,
ouden aan erse regels. Heeft

TPÀININGEN

taet Íngang Van deze,week zj-jn
woei.l sdagniddag

r' '- Í

de train j-ngsti j den weer normaal d.w. z. :

15.00 - 16.00 uur al!-e speler'; van F1,F2,F3
f6,OO - 17.00 uur LENS D2 en E2

17.30 - 18-30 uur niet geselekteerden junioÍenvrijdagavond I

We hopen jullie iedere week te zien. Bij slecht- wéer ku.,nen.we de zaal in. Neem steeds
voor beide nogelijkheden schacisel en kleding mee. verzamelen op LENS':

BESTE JEUGD§PELER;

Iloewel er de afgelopen weken nauvlelijks in courpetitieverband is gevoetbald publiceren we

de stand in de strijd oro de titel "Beste Jeugclspeler". De stand is oPgemaakt tot en met

de wealstrÍjden van 13 decetrber j.I. Dat betekent voor de meesten de s tand na 14 tot 16

wedstrijden. Zoals bekend geven de leiders niet alleen punten voor techniek/taktiek. naar
ook voor sportiviteit en nen:aliteit. Volgende week nemen we de topscooralersli j sÈ weer op'

-9-



Stand À-en B-klassers

Jeroen Dunent (81)
Danny .Bi j Isma (B 1)

l'lohamtred'eI Assrouti (A1)

Vincent Tromp (A2) ,

Faysal el Haddtoui (81)
Stefan vd- Berg, (82 )
Edvyard Endlich.(À1)
Jerry Hoernlg..(Al)
Marco Spa (A2)'
Dinesh ,Bisai, (A2)

stand C-en D-klassers

1. Edwin den Eeyer (D2)

2. Maïlo de Brito (D1)

3." Denn.is zànastra iP2 )
4. M'drtijn scholte (c2)
5. 

-Barry 
oLsthoorn (D1)

6.. Robert Pronk (D1)

7. Peter .Pronk (C1)..

8. John Hansveld (c1)
9. Roger Éiemén (o1) '
10, Raoel Jagga (D2)

1-
2.

4-

6.
7. -
8.
o

10.

1.9 . 385 pnt.
, rg .'125 , ,

ts.929
18. 500
18.428

'78.429
18.357
18.357
18.333
18.300

. .. 'l

" '';, .l_'

19,667 pnÈ
re. is4 ,',:
Ls:o7f 

";18.909 ,,
ie-.86t',',.
18. ?s0 "ii
18.600;;,
18.5? i ' ,"
16.s33 ';,''
16.467 ,"

EET I,ENS I,IINKELTJE
I

Te- _E_o,rp in het LENs-einkelt, je . j* -e .

' ; , 1r

een
een

'een
een

gips LENSvoetba+lertje
LÉNS handdoek :'
r.ENs-sweater (s/n/ Ll '
LiENS-minishlrtje ; "

f
f

f

10,-
35,-
12r50

»"2. urtik"I"n zijn té bewonderen in dè prij 2enkast ln de kantine. oaaf-hànàt oof een j'i;;
bestèllijst, bij. Degenen die eén handdoek, ninishirtje of svreater hebben besteld.vragen'
wij nog ènige Àaanaèn geduld, WE gaan van nu af wat intensicver aktie voeren, zodat vre 1

orr.-. "rrifu 
iiia-ir, één kdei een róae1i3re bèstelling bij de leveÍanc{er kunnèn plaatsen.

SPELREGELWEDSTRIJDEN 
.

:.,vrijdeg a.s. g.januari vindt de'eerste) de h'eek eroD de tweede voorroide plaats van de

spelregelwedstrij den die dè ttaagse Sctieialsrechtersvereniging (Hsv) . dit seizoen organi:.eert
LENS doet clearaan.net'3 (l) .ploegen meei dà andere 14 verenigingbn mèt slechts één, ' 

'

een enlele,",vereniginj raei 2'plo.g.rr, De LENs-deelnemers hebben de.afgèlopèn màand zowéI
thuis(?).alsop rptts. flink geoefendf zodat we.goede hoop hebbén dat we j-n qe'halve fipale
op vrijdag 30 januari íec tenmindte één ploeg (riraa:r hopelijk met meer ploegen) zullen zijn
vertegenwoordigd. É volgende spelers doen meà, . . . .,- ,' '.'. 

- 
.,

pIoEG A: Edwin íau (c2i , uarald sEulders (B2) | Marco wubben (c2) en ionala zandstra (s2) .
Leider cerard v Reysen. Deze ptoeg speelt a.s. vrijdag om 18.45 uur'in de kartine

,,,i.-6-E;BSV.(aan.de-Yzerwerf)ànniet.in.lekantinevanDIauwzv,artzoaIs'wei
'i'-]1 r rr r;eeràeÍ doorkdgeni op vïijdag 16 jaluar:. .ipeelt deze Ploeg in'de'kantine var].';.,'--

:.;'oranje 'Blauw. . ..: . :', t ":t: -': ,.i ..,.',.

rrnjoËd-g': John Mansíe1d (C1), ErwÍn Rietveld ((...,, Marco Tijsen (c1) en Ricardo TeÈterg(B!)

---- 
- Leióster: Mevr. Tijsen. vrijdag 9 januarl .in de kantlne van-oranJe 'B1auv, eo..' .' :; 'ïrÏJEàg-te januaii bij vios. .j: ' ,' .:,' i (i :: .l

P!oEG c: Labu Abournarsa (D2), Donny Heins -(c2), FranË tÉlleveld (c2 ) en' Robert wubben'(D1)
r,elàei'nermari glubben. Vrijdag 9 januari in de kantÍne bij..vios en op vli.jalag. 16'
-:""""'-'_"ii . .

vlë weirëeir jullie hèel erg veel succes. Doe je best. Houdt de naànl,.Ían LENS hoog.;. . ,t- l;, .

-:) ::"i-a-..r i ,

JEUGDKLAVEB.IASSEN

voé'iàallers éoén,als kaartspel het. klaveïjassen. voetballéis spelen geen bridge, dat, i9, ,

te moeilijÈ voor ze. voetbalveïenigingen orgariiseren . daÍr ook altÍjd klavelj asavonden of r..,

een serie avbnden (een z.g, drÍve). ook bij LENS wordt er volop geklaverjast:r qe.]aatsge'
klaverjasavond bij Í,ENS werd gewonnen door onze jeugdleiders Richard val Hoek (E1) en . .

Ton 's-Gravendijk (Dl). llillen we bereiken dat jul1ie later als sen4or ook slee kui)nen.
doen, dan moeten we jutlie dtus niet alleen ïoetballen- Ieren maar ook .klaverjassen. èIs r

daarvoor van jullie kant bel-angstellinà is om.dat te leren de komende r.reken (h.e! voetba,L.
is toch regelmatig afgekeurd) dan witlen de verschillende jeugalleidexs en de leden van
de jeugdkorrrissie jritlie dat beèt Leren. . Bij .voldöeirde belangstetling kunnen we'opk best,i
eens e-eg. j-eugdklaverj asavond organiseren. orl jullie alvast een beetje te helpen leggen

a: . :rege-: ' 'rr J': "cr ;

we hieronder de belangrijkste sPelïegels uit': '-' ' : :-- - " t ' 'J''

;i-.. O..:r I ; iri i-.:.. .-.1

:ri t:'.:,i.r.:, -^'. -11^;r, t_ -- .. ._,,. : .rí ,,r-.r, .:. Í. ...,,i

!.{

',!

'l

itI i.r,,a,

- 10r

I

l:

{



De kaarteri "6" tot en uet "2" doen in het spel niet mee. Buiten deze twee rijtjeé is
nog een ander,.rijtje 'van belang (l.v.m. roem) maar dat moet je voorlopig maaÍ even
vergeten.
voorlopig lateh we heË hierbij, Je Ieert het het snelste dcior het te gaan doen. vraag
loaar aan d€ meest fervente LENS Klaverjassers (Edt^Iin corèt, JooP Odenklrchen, "

Ton 's-Gravenaijk en-Leo v nijn) of ze jullie ln het begin willen helpen. Succes-

'..-

-11-.

.,
!:et s?el worclt gespeeld door twee tÍreetallen, dus 4 spelers. De speleis die.saEen spel.en
ziÈten tegenover 

, 
elkaar aan tafèI. EIk kaartspel bevat naast de kleuren rood en zwart

ook de zogenaamde kaarÈkleuren "klaveren" , "Harten" , "schoppen" en''rruiten". voordat hét
spel beglít, vrordt er eerst een zogenaande troefkleur gedraaid, bijvoorbeeld: harten is
troef. EIke hartenkaart is in tlat spel dan meer waard dan elke andere kaart van klaveren,
schoppen of ruiten (de nieÈ- troefkaarten) ; , De becloeling.is dat je met je medespeler
(je roaat) tenEinste 82 punten haalt, maar in èIk oeval meer Dunten dan de tegenparty.
De volgorde van de kaarten.(el}e ttaart j-s ..., ..rrÉ.I punteh 'waard) is daaïbij van belang.
Je moet dle volgende twee rijtjes uit Je hobfcl Ierà'(in tret leiyi.ri nag je wel een spiek--
briefje gqbruiken), te viteten de vóIgorde van de troefkaaiten .(iti ons;voo:beeld de

"harten"-Èaarten) ' en cle volgorde van d€ nlet- troefkaarten (in.èns voorbeelal dus de
.'schoppeni.',de"ruiten-"ende'.klaveren.'-kaaÏten)n . .:. :. -

,t.
i .,.Boer ' 20 punten Àas' . . I 11 Punten

Negen (ttelr"nel") -: 14 ,, Tign . 10 ,,
Aas "i+. ' . , ll ,, - Heer (of Koning) 4 ,,
Tien ,t '. , .rl ' lo ,, ., vrouw 3 ,, , ,
Ileer (of Koning) 4 ,; Boer - 2 ',, . -

Vrouw ..;.. 3,, llegeri 0,, ':

zeven 0,, ze'verl 0,, 1 ...:.,. -
!1,,1

1
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WEEKBLAD VÀN DE VOETBALVERENIGÍIIG I,ENS ( LENIG EN SNEL" )
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oo00000000000000 i.'i ' -.! -r-! i r,''l
i':.'i I iL:.rfi j i:::r. ,,.:

'-r:{,! r.: :'rri i -lr-
o
o

o
o

OFT'ICIEEL
., e:iiJ - il-'-- ii \

IN BÀI,ICTÀGE

2316 P.À. Roos
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2123

2249

R.A,.de gaan

o. r guis

280779

': :-.tr I..r

.r.::,.:.i, i-;..i
t , - .;' -i,' 't,"',.].,.C :lÍ,r'r rr :,
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teI. 071-316986 ,r.i,i,.i ..i r:. llllrri ::i

.:.-'rl l.zaal'),l ,. j . i-':"Diepenbïocklaan 5, 2692 ÀKr,jsicravenzande

2262 F.Beck
0292 r: O:VrK6nemann i '',. 1

, -.r)' -^-'l'rí' i-,. Sluiten:
:,..'i

zo[íDAG 18 jan.' Ochténd:

INGEZONDEN i:i lii l i.r r

. tel. 01748-16618 :,i,r,.i,.'Kaapstr. 30, 2572 HJ Den Haag 9.''::-''
.. r.-.:., rtuxenburgstrï 70, 2552.w Den.;Eaagi..-' -.: : {.-

E jun
',1:.., SEZO ,

'r. L, -.ll i :' ..-i 'r:t .l: /i:'; r;:i*;l':"-,

*TlG-;";azine heu:* v<iriie-vieex he! versrae serà.zen.v.e,l'ag.r;fgqn4ild'gilEË*;,];
oud LEN.S'(3-.11) 

--Enkele 
te:,t11 z.ijn n.i.' Fierlij .oy"I L.Ï log{d s.et"i.d.Po-r'd 'redacte..gr i- j

coach vaÍr J-dng LENS. ., .-.- '...-. ,.i .... !:...rjj :.t r:- .-- .;, ;e-;;;=G j+"k",."de qrentel ió! àÈ:r raat 'in" dd. Tl'.Píii";ié\y:à.,f ,".", fiil.,i.;l=,,

- , i-: """0 Yïl:Lïï:"fl'il=:Ï:!"ïi'j-1"'3i;;:';;+ n.r'.i.o rggi.r:i=*ír, rr;9 "g:1d'ii*,-,;
- - 

: i::i:::,ï§:*::*i:; ;ïï,:';:ï # '."'i,.uàiir.óio;;"""",;a6,;ie;* 
.; i,1a'=.; ,1

- ':' àan ó. *rà"r. kant eeir ltett< geiniiiveerce gloegl. di: ,g...:l-.t.ll_".gTp.yrer,{ .doof èen '.'
| " r 't11'iÉbiiréí;e" cdich ',pirr . ' Joop .irili.r= ' '

rii,..it dsze =#;;;;il;r"iJii.-".'u.''."i aituÏ' ö".,o"[àrà'rilbiË,,. ' 
i'r Jj '] r j( i

riagènöèq ge'gehàie tweede helft eÍ tegen 12 man gespeeld wercl. .-.,.. - ,L,a :.i.:.i .;.1

- de scheidsrechter op de hand r,ras van de rmderdog en ze lfs rveirassend - irr'de weg'- -
. iiep.';'.;t ,' . : ,'-,'':. ,. !.-t-,.i i , ,".':' , ', -!.i ,'- :,i.'i,r I 11:' ::': ïI['- e- j-';:

.,,, de, ;ieuwj aaïgangers. geheel. achter de ploeg van de. verliezend(, cöach istondèni- r:t i'':ii'.
Bl j; cle .s tand vaJl .2-:l bleef cle; r'erdiende . (???) .geIi jkmdter uit. Waarbchi jnli jk:,wll;rcle:,' :" 

'r'l
T.D.- in:.nav-olgJ:rg I van Rinus Michets) dÍe:, Arnold. Muhrèn1 na:qiJf àar vanl stal:.'haalË) tLr Íà:)
oude-;qorryfeén. weer in dienst nemenlI:: .- -, r, ,1!'.lr'|,t, 1 Í.'lt;' i .:-ÍÍ..J;. /-,;È'; j'-i)''j' (:)f,
Genolen..hí'b ik nieuwjaarsdag zeker. Der tomelozc inzet -van'.,onze tegenstander.i rDe-'sfèer :: l.' to'

tijdens- .en.zeker na de wedstiijtl. Eopelijk,hoevcn wi j, rnieL. te .wachten .tott,1988-.. '
.1.; :r, r'.'-r

cMo-rjèi;' "'
t1 . t..t 'rn, I ilí. 1,1. ai( j',: ; : '-- l -. t1 '-i; t

in

' . -. ,. Ilgq,-maer' afwachten gf,-het -.1-e ."LrÈbe"1lang daarmee geallend is-: ],i.." i': r.i;'r: -,,i ,i.:L ;ii
.,'t:. i.,-,: .. Ea4g" It4yollhoofd'i 'PopPing vo.ide zlch afgeloPen. zondagi'opuèrkeliik thulsj'

de vr.le.skou. Eij ontpggte. zich" als een volleerd goalgetÈer,J. . t e'i t.!|,,'!Íi; lIÉ Í.:i
-, i.;.,EL Fr-ustro -hegft. .reeds,5x.naar. de.KN\/B gebeld.teneinde kaaïtenl,te bénàchtigen]-.tt ':n

voor Nedellaicl - Griekenland. Telkens echter als hij zijn lldmaatschap: van;de ,iÍr:
"Psv-supporter!' rnemoreert wordt de verbinding abruPt verbroken.
"PhilÍps doet meer dan alleen telecomluÍIicatie"?????..
In Jakoet-sk (ik geloof in de buurt van DnePr, Edwln) $rerd afgelopen zondag

- 64 graden gemeten. i{im Kouwenhoven: ,,AIs dat hier gebeurd vragen ze toch nog
of er een reserveprogra[ma is"l

.a



D,eze week in de LENS - Revue ietlrat verlate verslagen van het Èennlstoernool en
de Pats BoeD Show. wij hopen het veÍslag van de medewerkersavond binnenkorÈ te
plaatsen. ^:. 'I .' : , '- .-.: ^r. .' ":i., . j-.:
De uedewerkersavond van vorig jaar dus..... j
Eén van tw redacteuren ierd afgelopen zondag aangesproken a1s RonàId Spelbos (ook
ornajel) a Een hele verbetering vergeleken met (h)omo.
Hoe bealoeld U inr.:-, éd van de UNICOBN-rangli jst? i:,.- :., ;aïí'_r-^,J, '

- De bezuÍnigingen r,roralen op LENS
- Bij het drinken var een kopje'ko
'. r!iqrj ^/ èeti' véiioéki *6iAen ingécliènd blj

. mag worden.
- Of U het gelooft of niet.

TENNIS

wel erq ver dooroevoerd. ." .. r')', '
ffle In de kantine, noët er tegenwoordig eérst
rrile S1Ékena".of het ijs .óp de koffiè wèitgèhaaId.

Uw redacteur is dit Jaar nog ongeslagen. .. i .- ..

Aangepast aan de snelheid van het betalen van de contributie ontvingen vrij
2e secretaris (Ina vd Berg) en fanilte nog de beste wensen voor 1987.
Blnnenkort bij algehele afkeuring op !ENS. i.!.
De LrEl,IS spelmiddag. ," )l
BeprcÈf ow"geluk'lnet cle bekende gezelligheidsspellen. '. 

,.

iI I " " 
'""

van de
:..;

Een mlsverstaiidl 'was'. ale ooizaak van het ontbfekencle LENS Tennis crand prix velrsfag op
20 deceEber 1986. Beslobberingen v6oraf, dangaande het afmelalen op late tijdtstÍppen.. van
tvJee- koPPeIs oD ulteenlopende redenen. Ilet spelersveld bestond uit 64 tennissers, die naar
het Ruswijkse Racketcentrun ElserÈurg kwauen om te strijden voor de bokalèn.. ..:,,.
Drie .verschÍIlende klassen, te weten: Beginnend - gevorderd - vergevorderd,
on blj de'begirurers te beginnen. Hier zeievierde nà slopend tenniJ, er moest tot " ''.
00.30 uur doorgegaan vrorden, Edt1n coret en.cilSert Steenwijk, Beginners zLjn zLj nu niet
meer. Bij de gevorderden trioEfeeralen eerste ,erftalsperer Fred spa Det koppelgenoot
Mart^in Koerery, Pícede in deze poor olaf HuÍs mqt ?Ljn zwagex Hans. Eulze Euis "verhuistbegin januari naar een groter huis. (prijzenkast werd te ktein) ..i, .. i
op het hoogste Plan Eoest een frissen wtnd gaan waaien. Besloten werd een vealette te
contracteren. Henk EiseÍÈurger, keeper in de _jaÍen 50 van ons eerste elftaI, woonachtioi
in oost za.an volíode met zijn -zoon Paul een kotpel. Een lucratieve zaak. zlj zegevieidèn
i-n de.finàtà"over .4rttrur de Groot en good old sjaak de Hilster.. :nponererrà- spéí xàrrà"r, a.'
heren schulten en van' Dijk niet biedèn. chantage was de formule, via e.n wiiàcard kregenzij toegang tot de kwartfinale. Traclitioneel geworden is de uitrelking vaii de neest '
Pechvolle of zoals speal<er Paul het noent "ae sukkelpríjs". In een beioog van eeri'kwartier
Berd duideliJk daÈ hijzelf nooj.t ln.aanmerkirig kan komen, voor de sukkelfrijs.. iuàar paul.
Ik heb in de wódelgangen van r,El.ls vernomen dlat ze ale sukkelprijs ook bij vàetballene,illen gaan introduceren. Dus.wees geruFt., Eerstdaags zal bil jouw thuis waarschijnlijk^
ook "sukkelPriJs" op'de schoorsteen moge prijken. Drie Eensen stonden op de nominàtie.
cees odenkirchen mochÈ uiteindelijk i1é bijbehorende beker in ontvangst nemen vanwege hetfeit dat hij Eet, ondergerekenge 

lrag nogen spelen. , .; , .", .' .... - .,,-

pE r,ENs plqv 
.-. pggk ihc,Í.r. '. . 

,, 
. :. 

ntt't' uonntnS.ro"lers '

get is arweer een Eaand gereden dat op I,ENS de 2e play Back shàw werd georganiseerd.
I'log regermaÈig denk ik hieraan. terug. was.de. vorige show.. ar van een hoog,geharte; deze was
nog beter. De.lorgani§atie was. profesciondler zodat er voor een Leder meér te. genieten vlel
ook dle deè lnèmèrs : hadden :lering. getrokken uit de eeïste keer, zodat. óók het g;boclene op- '
een hoger peil stond. zonder te zeggenr dat het de voïige keer niet. goed was, integendËeI.
zonder lemaíd te kort te doen,wlr ik de. jongste deelneme!.ars ,,Danny de ttunck,' speliaal .

noe,en. EU tièr: nlet inrde piÍjzen, maar ik geef het je te dlöen orn al-s 9-jàrige-: op'hettoneel te komen, zeker als je.weet dat hij te elfder ur.e zijn act moest herzien. Ni-et
alleen wij àfs jury hèbben genoten' ook de toeschouwers naar wtj hebben horen verluiden.
@noten van goede nul[ners als ook van leuke Dissers- Uiteraard was de show van de, buiten
nealedinging needoende, organisatoren tot in de punÈjes verzor{h. " , ..,.i -.,.,..

De samenwerking van de j.ury met de weCerom pèrfekte presentatör heeft voor bèideí geresul.
teérd iri een fantasti'sche .avojd; Doordat dle kr,íaritei.t van . hét gebodene zeer goed was ,tret ![aar narginale verschillen, Has het jureÍen noeilijk, Eaar dankbaar.,Oooi dit .i'
schri jveà..l'iil dé iury het.vele.wer}' en.de vele voorberéidlngen waardeien en hodpt zij noqvaak gevraagd te worden. , . :

1 .t

-2-

.l

de ,Jury.
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PRoGRAMMA SENIOREN ZONDAG 18 januari 1987.

14. 00' uur'
12.00 uur
11 .00 uur
12.,p0 qur
13 ..q.0 , guf,
14 .00 ' uur

oliveo 1..- ',.
oliveo 2 ',t,t.:
LENS 3

RKDEO 3
rleus ! . "' 't^ '
vié aè'nluïctr 5

Í{. Kouwenhoven
H. Riinne lzwaan

LENS I (vr)
LENS -2 (vr)
Í{estlandià 3

I,ENS 4
Duindorp sv 5

LENS' 6 , .,

LENS 7

Rava I

H - Du]rm

S. Daslath
P:Poedal "

D.Huffman
N. N.

ir. :,.

i'rr) v1

v1

v3

406 / 2039
416/2O96
423/2r37
4|s/209L
430 /2221

10.00 uuï DWO 6
12.00 uur LENS I
AFSCER.IJVEN, ",, .

!,!NS 5 299A55
ot742-7134

0r 891-794 3

454972
G. Duivestelm
L. verkijk

uur LEIIS 5 -
uur sv Den Eoorn 4
uur Postduiven 4

uur I,ENS I

I.ENS 7:
I,ENS 8 :I"ENS 6 !

ïEP,REINEN

oliveo:
*(!EO:
Vrédenburch;
ry§(i:

CFS']irl,tlNGEN:

14.0Q. uur,ul.C".1, ,,
12. O0 urrr vUC 2 - '

1.1 .00 uur r,El.ls 3
1G.00 uur oli',reo 3

'.i:-11
íi

, rde croene wijdte" sportlaan, Pijnacker.
sportparkweg te NootdorP
Julialaant. : \ij Vredenburchweg te RijswÍjk
Westerpark, lngaÍrg Heuvelweg via de Voorr'reg 'Zoetermèer

_E]§_-7_, et c. Liprjlan - J.Roosloot - A.v wijngaaralen
t EIIS 5.6 en e: als bekenal.

S}. PCGILCUI,IA .ZONDAG 25 anuari 1987.

:r r.J'-

1 3.00
14.00
10.00
12.00

LENS 1

LENS 2

RKAW 3

I,ENS 4

DVC 2

- LENS 6

- I,ENS 7

- Blfr 4

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ' r. ..i t

I 'zniir,vcsrsAL:,, . t r
L :1, ". ,-'i..:'. '.,zzz|TzzzzzzT,zzzzzzzzz

!{EDST,R;JDP ROGRP-MMÀ I

z'
ZZTiZZZzZZZ1ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

N DE HEEr( VAN 19 t/m 23 j anuari 1987.

Buitenhof Delft
Buitenhof Delft
oranjeplein
oranjeplein ..

Houtrust vl
veren

uiTsi-qc vrijdag 9 J anuari: DOs' 75 /2 LENS 2 t-2

eROGF"\MI4A ZATERDAG 17 januari 1987

-Íi, J
..t:t

\ ),t

dpnsdag 20 j a:ruari Nooitgedacht 2
...," I, -.,l: ''..'Dà1co'2'

*'cenËdao zt' ióuËr'eàpéiaàto i
,,j';; 

- - 
'-;,'e'àpèrunto z.i

ïfijpas 23 januaii ry.rys s ' -
iËír's' s arent =cÉLias'réctrter'te re

21.15
2t.55
2L.40
22.20
2!.t5

uur
uur
uur
uulÍ
uur

I,ENS
I,ENS

I,ENS

3

4
1

2
6o

LENS
ADI

- z?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz''';'"' '.' :, z1 .rnncs DE sporcEN vAN DE z-t4 LÀDDER :ltr ;.. ._ ..rr. . - ....-- (.:.. , it
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzT?zzzz

: ';i] i4. 30 uur LEI,IS.

12.C0 uur. LENS'' tbi:o'urir írws
t2. 3C Ïur'r,Ël'rs

VEEZÀMEI,TIJDEN

Naaldwijk
Honselersdijk 4

ÀÍna-r Deep 2
Escher Boys 3

r'rrt I

4

vl M.Postma
V1 F.la Grauw
V3 K.JopPe
v3 N.N.

9.30 uur
11.30 uur

001/001
011/oss
o13/ Lo7
o2o/ 148

,i. -t (, '.. -. ,
T,E

LEÀE
3

4
NSLEn*S I

I.ENS 2

i!" ,

13.00 uur
11 .00 uur

-3-



oPs lET]-iNG VAN DE ELFTAI,I.EN

LENS I en 2: worden door de trainer bekend genaakt

ce!.eritas
ÉRoG§AfiMA ZÀTEzuAG 24

LEIiS (corË)

anuarl, 1987.

,.,.-,--,.-
!.aNS'3: F.'de vries''-{ I.. Si:rke::--. K. ConPter -. T'§Pe - J'.Roosstopq -".G'lllp9l .;, Í'.iÀIe]::n: . ''------. r{. Mersbergen ' F. DÍulcler - B.vd Berg - 

"jM 
- J:sink9 -(A) "

verzaÍ0elen 9.30 uur LENS _":.-;. i..,.:..:: _,_ -...Í , -_.,.- :..-.1 r-,. . .,':_'

':'' R.PIlon - c. LlPxoae - D'v'Essen - ^ "LENS 4: E.Ctrrist - J.vd Stee - M.Fris - L''Mant€L - R'Pllon - c ' rJ:'PEtae 
--::::-':' 

n. 
-«à""""rr"uun 

- D.de Rui.ter -' uj;ut'=en -i J'r'ruithof - ,,'s.ulfhergen i '
verzaneren 11.30 uur r,ENS ''' :.i., 'r''l ' : "l 'r ' ''.-.
Bi.íl 'atoehele afk'e.uï.inq trainen oni tt.3§ -uur. (ifbellen al.s men níet kan 'trainen. is ook

ilÉrï;ii;;:'1;;;À""nen Íneenemen. Her 3e-en 4e erftar kunnen evenruee| oo1..leil

!r+n91..:',.':. 
'' 

.., . ii..
efsct=ij fadres vrljdà§avond voor'19-00 uur'

LENS 1 en 2 bij ,r.Has.. ' 6796A7 LENS

Íiris + uii i.xriritliof' '""r. '. 6?473-4
-,r r_.i i '-".:' :,

uirsr,ac schadurn'wedstii j d ;àterdàg' 19:jan.

3 btj J.stnke
,' i:
r i ,,r

079-419237

4-4

..
2..
1:
4 ..,

- i .r.
'_i r'..

-1.4:30 uur.LEi.IS
'i'2 . o0 

- íÉrr IEI'ts
!.C_.30 rur lElis
i:: . 30 uur LENS

. tl' ;- r-. ,.r r..
Duinoord.' -, .. ' , ;
.Devjo. 3. .,- -

Nat. Nederlanden 3

Devjo I
,.À 'r.:l'.:-,:il. -i' . .' , . :

F.P,Boek ,

A.Eassanin
A.czaspiel
N. N.

001/00r
011/'Os5
ot3/to7
ozoi148

I:

!,

-(onÈal'.tPe:sdo, jt . 
,

p.fbelle:I voor de'.,reds-'rijCen b
riÍ:':- .crtËisrè :iióè{'. nàj""op 3ateÉrj

'iel- 661314.'\roor evoi:Criedst:i

JJ.]JJ JJJ J.J.f J'J JJJ.T'J J J.ÏJ,]J J.Í

hIJDSTFIJDPBCG FAMI,IÀ 'A:B-C;J

ZAI€POAG l7-L-I947.^.

.ian spaans.' iLeL. 292929 (b.9.9" 970154)
1.1 '-

ij Jan spaans'oP vrijalagavond tusden 18'00 eir

àír.rsor-.p lenp uii .iemand. van. g: 
- it"sqlgi

jdcn rel. 970154- ..-., .,. I r: .i ''i

lr,rrr;,rrgiirr;;gsJJircu;iJ.rJJJ,I,,'JJJJJJJJJJJJJJ,ÍJJJJJ3JïJJJJJJJJJJJ$JjJJJJJJJgJJJJJ''JJJJJJ:. :. ..,.I"
itg",".Lo koi-'aktpe:sooí: i- : ': PauI vd bteen, chopinstraat 103' 2551 sv Den Eaag'

j... .-: .';.. ., 1 ".... íf-el.; 9?0154 l.lb.s.s. .9716741 ,

UNIORET.l

'-" Sase

19.00 uul.
ssie

nkoEst. LENS

330 ':' - 
14.30 riur:{ónegido A1 r,ir'rs at Roctelaan/v;orburg..,r. de vast

LENè A2 savo'rnin r,ohnanlaà. L: dè Ruiter -

LENS 81 sp.park Hog€'Bbmen R'Vogel-
r.IENs 82 Brienenlaan/Was senaar ?.. ,-i : -

LENS cl Kerkehout L-v wijngaarclen

\''--' ' ríu:' '' .'',.' I c :

425
336

586

ÍL rr 14. 30
rt ji2 .30

i ; 1!r.00
13.00
10.00

uur
uur
uur
uuÍ
uur

gui'èk À?
.Naald\.rÍ jk 81
SriE ' 70'81
Ílassenaa:-'Cl
r,Errs c_2-

13,00
13. 30
11.15
10. 00
1i .30

-.'9.30

uu!
uur
uur
uur
uur
uur

zoNDÀG 18- 1-1987
z

N.S

WOENSDAG 2f-i-7987 (zaalvoe tbahvedstriid)

?0. 2_0 uu: r,ENs À

' 'OPSÍELLING: J.Hoe
G. Steenwi

BYZONDEREEDEN

""r;Jr;"i rooi;.,=*ujttul'-i-.--::'"' 
'l ÏI 13'gs o;=

chuurnan -^ p.p.onL''l E.Rietv;Id - n.wyraemaà
''.. '. ;. r: i ' ...- , 'Èidèr Edr.rlÍi. Coret t. ,

SanerÈ DÍtst hal

.o,ói ":' - È,iinaorp'sv af' Eoutrusthallen ' 19'45 uur

r-riig -,P.vd zr,ran - M. eI, Assrouti - E.Éhdllich - M'En'lIic! - D' Eanlque' -
i['I.R;càrskaup . t. ' ',,.: r'eider PeteÏ-l4eefouÈ'

opstelliiiien als bekend i :' I .í -i ' :.1 ..
;il;;py Éidt""a". B-b.t. schaaluv,PrograÍma 'en tralnr'n§i overige iunloren,.
zie oolí algeme:re Jeugdkopy ach'éerin deze LENsrevue
a.s. vrijdag laatste avonà j eugdleldersculsus ' Aanvang'19'30 uur

'- -4-

14. OO uur LENS c-coEbl
.OPS'IELLING: .M.ti jsen -. J.Mansveld,

'.,'.,- 
1 .];,: .,:



SAIÀDIjÍ.IPROGRÀMIIIÀ À-B- C .JUNIOREN

(17.30 uur) en zaterdags -

ZATERDAG 77-L-!997

SyZONíeRirnOÈíl'.lViJ.'.t't,l':. i r: ;n.r.it,i :.rr.i -'

àal rwËrderi zàtëidag: .

vöor -kóÉÉtit 'u'96"x5.1'.r ':i
hre weei' eÉ:n §ëhàtltiwprógramma

" Koiiën

Índ 'Iigti':ladctid dit ' io::zijn
tnÍe cloEiii niameLijk"{aItÍjd, !,at.

13.30 uur. o1Íveo A1 - r,ENs A1 Kunstgrls;:;,::;;;1.1:f..:::
14.30 uur HBs A2 - r'El'ls A2 veld of kunstgras -:'1":'-:i-- -J- - rJ '-JU'1uu!

'i;:ió;.;;rfiis;!1',.t,.r. : r:-'.s..:,.:i,-i ;,.rrainen-::..r; .'.'. ',. .1.' :..:.:-i.-i ,:i:.-:'-. ,.,.,' i?.1: S"1
ia'.. jo."uuí .'Éfid1dz.,.ifit;:,; -iir :Ír. ii(i:: e;,r i,rNs. 82 ... r . veld,0f rkqlstg_r.q_s,j -, :,,,; :" . r..,].]..]! Pur

oif 
. bO" irrri ói1VèöC1 r.):i,cc. .:-í:..-.- .LENb. C1:., '. kunstgras i;r.. ,i tri ï::i'.,.i,,:-...-1;.-.,1.9.;YY:.""t

13.15',ïu;?ÈËS ca.rgt.íÍ i...Í ri.: Í:.r.] ::.:.-i:,":.;.LENS C2.-. r.::rvelcl of .kg4gtgrgs,;h i:;, *t.,vr,í;.1?.Ptt

r joii!ëns . Íàn'rA2 i'r
1.ir i1 .-r-t) ... - Ír_. I

SAMENKOI4ST I,ENS
- ..rir:.r,'! !i'-i) . "'jlt,

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

,' iri,r ).-,-t r.,-.i. i . .,

;t

,t:,! ,t

iir.,i,.i,*,r L.fv, J:r,J:,:i ..:ri::J:, 'Í?.) ..: .-rFl.: c:t..l,.ir ,.r :-;. ;ÍtÍ(,.-1.., . r:11t:.;í,r,,, .{ ..r, : r.i..Í i.r j.....
:, IRÀINING 9VEBIGE. JUNIOREN' r,r,.r n.,:.or ,:...; .,t,jf;i.. r,...:. j i,..;,v .t:.,.'.:.r.,, ,: ,a. ,,. . ,,".: : ;..,.., r*
:. àiii aè íIèt ËèèbrlrftèëÈdèi .Ëènril-kràssèrs hr:n:.winters.laap; ir-rg9saar-t-. vrljdag blj.'.de..

+ííl*;:;;;,'Ëi.titistxair .Jàsëèài,àirnwezi!., ook;';zater..las,rwasi.ht j l9.r::,._D9 r-eg.! g.c!ilt!{{9
door afwezigheÍd. Kom op .Tonlens: LE!,1S is .r ooi ,oor, jut-Iig., Komen .d.,s,.iedere. v:ijdlag

.,wnosrggop-nocnamat. »n.r-g li,:.:.-:f, . r.;i.1., ... ]j., i,j,,.i :.,:;.-,r;:-.!Í. r: 1.,iil :.,,.; ,

r"ítar.tlrEr*soa .' <r+er§] '.íi i''; r-r.L iobert, Penninds'. :. te L.;65-24!!, (b,:9'9," $701-5f-),';;;;;l"'Í,,.,

AÀ;Ï*lJ"J; ÉàrË.'Ëi:{+r* u]i.i.i.,-!Eii3';;;íís! bp vrí3a-às3yonll tussen i8'00 ein'1e'-00'

uur. rn uterste nooa ,*{=à§"-;àiàió*'iS;'qp'r5,t'i u-i::1imàng .ían 
a9 lfuoax.311t::t'

tel. 561314. voor avondvredstri jden tel' 970154.'-

i.:I.ili i.;ilti :', ï'i::' i Í.'i I ,lr tr,.lil..ii. i;'

saméntioriis€ Lttts,
--;:-T:-Ía= . .--:--.. ;ïd-ii :r]lf .ri.rl IEwq D1 '. ,j,..'Noordorp. , .]_. :,?::.. . . . .?.12

.: .. Q1'1 rl:, r,. .1Q,,"otsl,'. -=., BKI
87Q,r,:,;,g..30uur.relii-b5l,,i..1.,l'...ïo.oranDi.v3
eos .,r,í,1.1..00,:Sgr T."-'égià3.E[,i:i.,,-1,:,'iulos rl' nodleraàilVooirtr''q 'l": d [ "' e''As

1;e-48 2n6,,1!0;0q, l,gr=+plËil-.-';;:i;il .; ,-oeÉ."' 
;'.Àr,raraàét'raàt ' j'r'tir i" i'r I :e'00

"'i'orí":,:,i sleo.i,'ii i"'.Í{[;a,;gri.1i i'. l,igryp ]l' '' '';.u'*uiónwes " ri-":!r""8'4s
iËii ''.ró:óó 'Ili"itrs rz - rri-ompnrïl' vl -' '"' ' : ! ':i:" tt" r ' e'30

lO43 11.00 uur LENS F3 Devjo E5 ''t vl ,i' i' '. - 11: '; ,:;'' Itl"l,9.'=1.9

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

'' l:

iJ :.t1U
-i iri t-
-r'r,],, !

,:r

èchail
àcÉ

uwDroq
'i :'; r'j -
rr-n de

lanma -en

2a tÉwsievde '
woènsàagiiadàgattÈ''

ri.1 r. ?i'

ir':
1ijk

iëuiareidèiscursu§. Aanuang 19 .30 uur ;')' -

SCHADI}IP ROGRAMMA TEJFJJIJNIOREN '.,0i :,r: ; ?:.-,t :

ie a:è::' 2àté iaag." Dit. betékeht
en xléaén.l ren tiaihingèÈak; hanals

I ,t,;

natuur
choenen

Is'hèt tè' gek-'dan "faàn:'weadé' zaal ln:
vocr É'uiteÍf ëní;binheà.1s Ís het )

Èaànde" samenli6móttij den LENS toe.
ÉPr!'
naar

, .i .Di I !:I')?.tti,íí: :i.,1*J'Í.-,.i : avl "saaenkomst I,ENS.

r l--e ,{,J.{ 7r,:1,, J:.."^iil.í.I,,,, r.l, I r,.,;_r; I IÉNS.; Dl 
,.1.J.

9.45 uur Oliveo
12.15 uut HBs D4 - LENS D2

' :11:'15 uur),BBS E2: t!"!) Í 'i-.:' i =',i1 'LEN.S E1 .r:
-. - 1,1:.OO uur. .!ENS-82 - -- -.--,tÍainen ...--.,

.1'O;30; uór,lifg'Si'Flr, ...r'.j,!,i..t'r '1'j ii: :JÍ, -:rji:|''.LENS ,F comb
ír,1.0.ibo itrír ÍoverlgelE-klasserslrlralJleÍl- ;:i;. : . rr ri.

'!e:. .i'', ,t -. , 8.45,ruur
i " ... i2;í r ..r. 11 ..15 uur
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{OENSDAGI.IIDDACS,UB '1';I,'r:: if !L .. '- i. :i -.
Íle.hoorclen dat. er .ouderq - ?Ur-r -die hpp,pel proqle-e.xo vinden óat hurÍ.klnderèi.r ita de tlaining
trr de Marregiad. g arreèn 'tgÀg .napq f,bNs ,étrdl 'öit runneí 'we'orisr vdcrsdéItèíi' vld zullén

,- regelen dat ?e voortaa+ gldei begeleidling' terut na'1i .r,E g',t:gelt. . Pit nati gtrs geen pro-'
bleeà.zlJn. Íre hope{t daÈ nu,voorta i àud. speleSg_ngn rtl{zr{3rEz.è1'd-e nlet geselëktëer-

. rSen spèlers van D2 op dé. woensalaqÍnlddag kmen tralnen. Vefzameleri:iloeri vre'oP IiE,NS ';r'í;'iÈ 
="àIàr. íàn Ë1;r2-d F3 tusseii ia.só Ën'ra;4È'niíË;-de bpelérË:vari E2 ei D2 tussdn'i

ii-ïö="".is.al;í. Í"à;p ttjà: i..:1,-i;;i.; . -r,_,j .,.: i..,, .;..:.-i.:_ rr :.,i-.{i r.._t _ 1..; r...,. :
: r;f :;i- .r,i --_::í.: 

-. . , {iir'[r...i,,,,,..,, ,i..il , -., -.1 ... t*; --. .1.i
JEUGDI(OPY AÍJ-GEI.{EEN

1 .. .-,i a
:Í;I.1

@DRÀG.JEUGDSPET.ERS
'-t.i

'Al twee keer eerder hebben we vla dle LENsrevue,onze jeugtlsp'elers olgeroeppn ".qlch colrect
te gedr- agen zowel blànén aI§ "bulteil:.het velcl. r,gelaas zljn er de laatste l.rèken toch w€le r
dlingep voorgevallen atie wlj nlét- kunnen en: willen tolereren. zondler v9rqeEl ln details te
tredeí 'r,elEelden wij bIJ'dezè dat'fue. enkefè - jeqgdspelers een sÈraf hebbeq gPge leqd ,.
varlërend van I wedstrijd schoïslng tot 4 weken nlet op LEt'lS koEleÍr.. Ee-laas wlj noesten
dit'Í{el doen na de trÍee eerdere waarscttuwingen. we hopen aat nef .'.-nii ove}-.là,.'èn :dé-t .ju.}l,.ie
net'-z-o Fosltief bezlg zullen. zi jn als ale Jeugdkomissle- ala! -ro€Eente-el dloet. wU st:l.lr..
een èïonàe höevéelhèidl tijdl'inj liÍJ vragén julLte,.allena{1- oU e9n popi*t+.eJre-:.iÍ-tstelung,
zowel blnne'n als:buiteir de lijnerl.'..:': . r1J r :.i 'j,i.. J.:: ;'. *.j .,..'i,:.i:: . .:::t!r.:.ï-iiii ,.....:

' ll'i tj-.-i":' i ::: iÏ':U :"t ' 
"': 'SPOFfI(ÀUP + BTTIIENIJÀNDSE REIS

Nog 1ang nlet aIIe dlee1nercrs hebben ale eerste ter t5n-ovë4iènlaart:bpr§iro' .J3,6?[1 -È.ii.v.
pennlngueesÉi .toNS uet veàeldi.ng KaEp/Reis.,Toch hebben we de eerEte aanbet4lÍngen-.al
Eoeten doen., we vragen 111e cleqlneuers -dte- het nog niet g_edaan hebben oro nu de eerste
teruijn !e tetalèn. voor het sportJcanp'1s' clit. f .lO,-'-voor'Sa 6y|d91r1nase iel'b f i75;-:
In februari Eoet d: tweedé terEUn betaaLdflgTd"rti.,';;,..;r:..,:;;.;',ir.. t..,; t':,i;,,,, 

.:;.

Er zijn nog st€eals ouders van onze Jeugillealen .cl$p geen kontrÍbutie betaàIal' hebben ove!
èit.seÍzoen. Dlt kan natuurlijk niet. Al Eeer dan de helft van heÈ' 'seLzoen zlt erop d. !r.2.

' -.dat.al à aleel blnnen.had noet€n ziJn. Ílij 'verzèàke n de ouabrs daí ook cm nu de àchter-"
staUige kontrlbutle te,betalen. Dit kan ook. cloor overoakÍàg op strg_ ,rar11 1 n.r. ,:,r-

.' peÍrningoeester LENS. ook.lean.er zaterdags op IJENS kontant betaàIdl vrciÍde Íi bij ienand -van

de, jèugdkomissle. Beeft U vragen orrer.het.bedrag b€l dan Ina td 's.erg ri1:''-àeis?8. r:"'

KONTRIBUTI ES .

AFGET'PEN ZÀTENDAG (EN A.S. ZATERDAG IJS/SNEEI'I{PRET}

, ,-§

. ondanks ale volledlge afkeuring toch nog taL van aktivlt€lt€n door de LENsjPugq. '.'Een F
'?-taf ging naar guintus en won daar ln de kou rnaar op verharde hgndbgl velaiéÏ Eiet 5;1.
LENS Dà speelale -alaar oo.]r op dezelfde tijé .et1 verlooi roet 

'3-2.' 
LEM' ol'IËrd door BTC uit-

geno§lccl en verloor op'een- nara Uevrorei *,betlalvèIal"meÈ'4-3.'LENS C2 speeliile 3-3 bij
[ornios. Í.,,ENs Bl was Éet eerste èiftal" ,àt bri. uqs. op rret itirnsE6tàs' 'speét-ae'. ' Eet weldl
een 3-2 netlerlaag. Daarnaast' gfnóei1 de overlge' sSreleis 'van rl,r2'eri r3'aé zaal Ín.
Eetzelfde deed E1 en de, spqlers..van E2 dl-e er waren. De -A:B. en..C-luÍrloreft-_ dlle . qr , wgfqn
gingen naar ale verharale veldjes van Kwiek Sport. Ef rye.a oirOe rf i,nf -tàt 

betoeÉafd.
íatlopïiet ts dat,.Èg niet geletekteerden 1tÀloren rian ez ei Èz iret ïeer iie 'lt"t ri,*t"n.
ro n-ou jonggng rret'rs uesi leuk.-a.s. zaieidag verwachtèn iriJ: Íeclereen'weer op'r,Etts;
zle voor Ao 'aktlviteiteq het sàhaclrii+progràtnro.-. voór'en na. dil pröjrariua.kunnen JullÍel
sctraatsen op de §loten rànaom r.eÈs. iigt er. sneeu*o aà is.'gin' sneeuwb'a1Èn'Sgygqt. ?".ktroqelijk. Tussen door lekker opwarneri in ons klubgebouw. Erwtensoep Ís aanwezig en "
nlsschleii:o&- l'ékkere ctrocolaalenelk. Wsschien organiseren we we1 kortebaanwedstrÍJden.
word Jij kaDpioen??? Tot zàteralag en ook zordag ztjn JuUle van hàrte vrelkc,E tret Je
sctraatsen. f.eHs ts openl!! ' ,,r,, ,, ,,,;--' :',r-, 

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

d!.scb - Drs@ - Drsè -'Èrsco-- Drsco - 'btscor-:- Ersco - Drsco - Drsct.; Drscor.:.pjrsco -

-5-

.op zaterclag 24 JanriàrÍ'a.à. worëlt'ér''uedi een.'giandioze Dlsco getroudlen biJ ale handlbal-
vereniglng "Kwlek Sport". Dlt ls E.u.v. de Dlsco "Hoghlevel"::.De aanvang van deze dlsco
is 20.00 uur. De. toegang is f 2.50...De disco.-wora!.. qghoualql irl..rc sportléltine 3qn de_
c€nenuidenstraa!. r lqde.reen, - 

(en. 1n het bljzonder Joi'rgèns vtinaf 13"jaai);; is.-vani hàrté 'l
welko. gèt belangd.jkste is dat je veel gezelllgheld -meeËrengÈ en dat. je 'làat. zÍen dat
Je ben echt, LEN§-I1d bent. Bèsten dus! 

JLIKO.



SPELREGELWEDSTRIJDEN

De eerste voorronale zit erop. Het viel de meesten toch wel wat tegen' Er waren nlet
alleen een aantal erg ,o"ifii*", maar ook een (werelcl) vreernde vragen bij (wau ls passief

gevaarliJk spel?). Maà! dat iolà natuurlljk ook voor alle 16 deelneoende ploegen. De

stand na deze eerste voorronde is alsvolgt:

n

.i .!'1, ..::, i ,i I*-,it:-ï.-;11.,' :: 1t'.) !-
r \.i ri

\.
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Dhr, ,John vd. lubbe coorclinator.

' È.he Bijelaàí 127, 227a Kv voorbdi!
.,tel. 070-850393 ' . .r, .- 'r. ,;--'. il
. t: - 

.-. i ,'' -1 ,,: .,' , )q -

ooooooooooooooo
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, |ï r.':
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ADRESWIJZIGINGT! ":f *.:,.'

ondanks (of juÍst vanweg'e) de barre winterse periode, i waarià .vàh)voet5al weÍni§ terecht
za1 konen, vragen wij iederi medewerking inzake eèn tijdige beÈaU.ng van'de nog VeÍschul-
digde kontributies'.!.1Éist in aéze periodè Èètekent dat een weixöioè ÍeistérliÍng van de
klubkas. Van de leden &ie voor èit seizoen nog niets of sléchts een kleÍn Eedeelte hebben

: -..i . .- - -'--betaald,' Verwacliten wij dat zij ervoot àórgen dat vóór'15 fèbrtràti a.s.:in ieder geval
de tot die datua verschir,ldigde kontributie op öhze lant-'of gi: orekening. is bijgescrhreeen
u kunt ook bij tw k'önríslie,Ieden Éetdlen. 'ÉnL 'r "cvàn! aan-uw boetez aij,'vooi[aat

''dank vàor ieders{ rieàewerkriigí rn àezè." .;'. '.
..,. .i, ..,tJ .rlr..t , í., r Het Bestuf.rr. .,.

" llÀRop.sTELÍ,TNGB.'...,......:. 'rrrj.I. B - , -:., . i
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. -BBBBBBBBBBBPBBB-BBEBBqBBBBDEBBBBBBBBBBBBINBBDBBBBBBBBBBBEB

zateïdag 14 jan. Ochtend: " " ueràan lènÈing; '
- Sluiten: Leo en Niesje Molenaar

zonclag 25 jan. Ochtenalr Tinus zilfhout
-,--... , Sluiten: Ànalré en José christ
:i§ , ,- :,r - r, r,, -i -: . ,. _.

Dhr, Piet vd VaIk nieuwe trainer van LENS,

zoals een ieder in de krant heeft kunnen lezen stopt John vcl Lubbe aan het,ginal. van het
seizoen als trainer,/ cggc-h . . Qrukke.- werkzaa:Àeden ngópten hem hiertoe. Toch',2àI,hij rENs, -

zijh,:gro!é voetbalkenni,s- ook, volgend seizoen blijven overbrengen. Hij zaL, clan. a1s ,.,'- I

Co6rdinator bij LENS,.aan._de slag gaan. Het Bestuur en Dhr. John vd Lubbe; zullgn zich 9e.
kcjinendqrHeken buigeí ov.er, dg. inhoud van deze lieuwe funktie bij LENS,.; Í{i j z}Ilen,U alaarvan
uiteraard. op de hocigte brqrgen. , Í nr
Een.èn .ander. haal ttot .gevolg, dat.cle trainersmolen. vreer volop in beh,eging iyan. uit dè'vele
kand.idaten, moes't'hét destuur na de noatige gesprekken en nÉ overleg rnet ae speleisiaail,
een keus maken. Na rijp beraad is het Dhr. Piet vd Vatk .gewoiden;'dlë. È.origr-rleel h-ij 'het'
Leidse Docos werkzaarn is. We zullen hem t.z.,t.'beter aan U voorstellen. Hij krijgÈ ui fle.r-
aard de volleèige verantwoording voor de A-selektie. 1..lr , ,,.,. ,.
l,let beide heren, die d.us volgenal seizoen in genoemde funkÈies aan de slag gaan, veraJacht
het Bestuur een nog positievere ontlrjj<ke ling van het voetbal bij IENS in alle'fecetten^
en-.op_ aIIe niveaus. ., i.: 1.rr- .. ' Het BèËtuur. ..1.: ,. : . t:-i. q,.1"

Bulten is het -7 o'C (klein nulletje "c") , biruren zit een eenzame redacteui.nahr.
ove:*regend blanco papier te staren. i . , ]
Na deze) vïolljke .openixg. een toel-i chtíIrgi. op dF allereerste "OMO" van vorlge w€€k.
(vJe moeten ze tEgenvroordig a1 gaan 'ti,tleggen:)
Door een ongelukkige ,speJlng rTan he! lgt (Lees: een kapoÈte leesbril .rur, ónr." l
typiste) viel de woordspeling volleclig ln het water. cevolg: een stroon van vragen
of de redactie nu somsi echt gek was geworden. ;'-:-':1 .:-r.',t.- . I
voor aI diegenen proberen r,re het nog één keer. I{e vroege.n. ons af, of EF! qen_..-
eventueel vertrek van vd Lubbe het Clubbelang geC.lend zo]u zíjn.. ': , i' 1...-I

-1-



- 14e vonden hem persoonlijk wèI:'daiAid, maar de 5 oroo's die er innltltlels aan gewijcl
zijn vindd; Éeirs-riij ovetdr'e-vrin;' : r"i'"i'" ' ' '

over'vee}ruintegesproken,de.falni-]ievd§tee!kr.gegvori-ge-$,99k,-1.:lngrote'kolom
toebedee1dindePosthoorn.'....!..,,-..;.,:.'F.r|

. - ... '--'-"varerege,het gezametijk lOC - jartge ju.bileuq a1s-*LENs-efs. werden Gerard.-.- .--- .-'1É
"Goldfinger" vd Steen en zijn zoons René en PauI in het zonnetJ,eirgS!$!;j3,.., ; r;,,,
Ilet is troul^Íens van den Steen, heren van de Posthoorn! r\

- zaÈendag a,s. vtndt EE- de GeneÍ0uÍclenstraat bij de "mutsen" van Kwiek SPolt een

i:i,':.':'11 . í.:.iggweldige;f ;5s6-avonal PlaaÈs. ,De:.bsÍyE ,f-rom LENS,zi jn.va41f ,?9;o0 uur welkoto'

- Over jeugd gesproken Cl wist afgelopen zondag een sterk bezel z.utroètf*toe ooi
winnend af te slui.ten '

r..r jÍ: r U- EelEt het. EdÍrin .cgr-eÈ:ts:'er. blj koEen. zittel.:-. ...;1.. ..;,r ,, .., .. r .: ..-: ,
:- rlr]ir ;Tg kooP geyraagcl: '.6 . fonËhe-borden.,'Bel Peter 

'le 
Jongh' ' : , .- .. . .

- .,. .,. zijn;bor-dg,n. sng.uv-el§gn. bÍj. een ' par.ti jtJd curling. na d€ fondire-avond,v?A .9? ,.,.1
trL rjr i.:1., seleFtl,el afgeloPen Vriiëag. .;.i!1ír ryi.i ,r :,{.i r, .- ...- ", ,:,t Í..',-i }t, ... .r '., Í i I

- i,,vr,.. Bans Sopping h-o_o. p! -her óei"-Ë,i".;os:.tig.se- iróraen oal'óe- r l-istedentècht. volËoolt'.
'ri',.1.:;:rd., Op 4 apri;! hooPt Hgns de .(voetDal) llainilg tP hervatten' ,,".-_.:. :
- Ja.Í,'I,EN§.. 2, verloor . zondag ne! 1-.3 van .I,ENS 1.. Na afloop. legden de heren go:r-nager

en vcl tubbe hun lijsten naast elkaar en begonnen dlrift-ig oY:t...9n Yeer. tS 
:.trgP,",T "

- ÀLleen dè:'ilaàD val Í,ans bleef staan waar hij stoirtl.'
iÍouter p. is een lotto-aktle gestart. De eerste de beste keer leverde'iqitrl;--:r-,
A§1 coret 'f ., 180,- op!. H.9q-zo, de .duiven schi jten op een grote ,l.qpP-? r, '-..,: i . . t
ceen biertje gezien ,trorn.Iens.! I .- '

Ííe besluiten net ale mop van de wËàk. Deze komt oP t:., iL van,Eii] ÀEilerlaah 2\ jaat,

,,Een Ínan pïaat thuis uitslultencl over sex. DLt begint zijn vÍouw te irrlteren.i
'-:i . i'.-' i;.,-:'" : ziJ ,rràqC hèro'nori èinderijk eens briËt-wat ànders tè pràtèrii otèi het weer -....'

biJvoorbeeld, De man:

zzjàzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

f,' snuclmn zotoac 
Z

oké 1 wanneer Sge+, 1:,:.h9!; weer? "

i. .. ) :\r,..r,
'ir"!.,-r) ,.: i .'.r I

zzzzzzzzizz,zzz
:Y J.,.1.,

z4,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRÀM!4À SENIoREN ZONDAG 25 januari 1987.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

14.00 uur vl,c 1

rz.öo ri'ur'wö ) 'l i'
I r .öO' uur' r,ENs 3'!'

. r.INs 1 (vr)
.. :., , , .:. .,,.r,ENS.2, (vr)
| 1' ... i :..r!..'"rhKAi,V "3 (vr)'

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

..1"vl. w;vdl Lindldn ::.i.i, :i ,':. /"'.,... -

'.t , f.i31suj.i:. i '.:r-.; i )! 4OGl2O4l"
' Vl 'F'.otteÏsPooi ''..': " 4L6/2O96 '

, ,' , E.Corclön. Ít :s1 :.:- ' '. 423/2139
G.Gombault .". - ; .::4!5/2093; ,

v3 (gia te=.r"9:.IgEry) 430/2226'

ri :. ,,. f-,i r 1,, r.,. ,:t_;:,--" : ,. .: ,-.
t.-,rr,rt .i .i:. : r::i.:

..È'--.Í'í. f.-

10.00 uur oiiveo'3 ':' '''' " ':.t'r,eNs
13.00 uur-LENS 5-i .,.' i:' . i -, - I DVC.

' i'q.oo uur Den Hooin '4':' ' ' ' -' - r,ENs

io,oó ""r 
po"tàrr.r"n 4 - LENS

: i2,.Oil irii, .rENS B.:.r:r -1-r r ., :.rí'. _':..- rBr,fii
..;--.: t-,-i,..:,r::-. ,-j :c. , : 'I -.'-r -'.1' ',.; 5'.,:f,

RESERVEPROGRAMMA ZONDAG zs."januari 1987" '

AFSCERTJVENI i ,

LEM; 5

:rí !J :r r

4. '-
2 .:."-
6''
7

4',::r:ii ,-'

. .j,i.,,

TENS 5

TERREINEN

yuc:
'biiveo! - ''i' ''

Den Eoorn:
pq.gdiidv.e-f. ; i' it.

.Èrl .: u Í;.'; t . :air i
OPS EEI,LI NGEN

W. KouvJenhoye q
B. RlÍf,ne lzwaan

-ir r, 299855
,ot74z'7 t34

c. Duivesteyn
I,. verkiJk

r tï I t. 01891-7943
454912,

:t.'I l: I r',

I,ENS 7

I.ENS.5'

j: .-:

- '-' J-. .', ,'jde-.Groénè !!ijdtét!- spor.tlÉiàn; Pljnacker.'
woïd="roe'g," pèh Ebornl-"':' "r : '! -' I ' :' : ':":

rÍ:í:.". ,r r.,:- ,:;Niéwi tfad'esteÍri, Loosduinen.: -.., i -ír.1

';.' tl .,:' . i' "-.'Í l- : í::..',-i) .i ' '-": ,l

't Kleine Loó;:r' í. ;-' i-,i,, .r:rr r.:tr

.-:.l .J I i:'

..i: .,1 ,_ -r,ENS 7:'roët'i.rrpran- .l.noosroót;- A.v l,Iljngaéidén" ')',i ir'

LENS 516 en 8: als bekend

-2-
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F-D./)^?Arll"lIr zoNDAG 1 februari 1987.

uur 'LENS 5

uur Juventas
uur_ Dso 5
uur LENS I

Gï. w II .Vac 5 í
T,ENS 6
I,ENS 7

Dynanot67 3 
^

14.00
11.00
11.00
10. 30

uur LENS I
uur LENS 2

uur, HBS 2
uur .BTc 2 ,r..'t ' , .

vcs 1

DFC 2

LENS l
IJ'NS 4

12.OO
13 .00
14 .00
12.00

3
,l.(

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT.zzzz
z ran*s DE spoRTEN vAN DE z-M LADDER 1 tt '
Z -'---- -- -- - Z " ".-\

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzz2zzzzzzz?.zzzzzzzz

PROGRAI4IIÀ ..ZATERDAG 24 ' j anua.ri,, 1987 .

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
,. l,, f , '-Í,,-1,..'

ir: { Dulnoord ,,' .,,V.1 F.p.noei( ,-.-...,. j i:.-.:rOó L/OiA1,..,".14.30 uur LENS
12.00 uur LENS 2

10.30 uur LENS 3

12.30 uur LENS 4

v.tr'.in Í[ijààn'

'...r',11 | .,"

- l-

Devjo 3 vl A. EassanLn
Nat, Nederlanden v3 A-. czanPiel 1 ;r'.''."

..Devjo L. v3 N'N.

011,/055
-: 'O"L3/ 1O7.,:
"o2o/t48 ^

.;:

13. 00 uur
11 .00 uur . .t .,_ 

'ri;,i 
:

I,EI{S 1

2

LENS '3 : '-9.3or:uur '
LENS 4: 1i;30 uirrI,ENS

opsrÈiarnl i* ;r1 roitr""ii'
tEl.ts 1 en 2r woràen dooÏ de ''tra!. L''ekendr'gemaak!. ' irIi '.'':.,'
=:--:-.--.:.,1+
LENS 3: -É.'de :;;i.=-:-.1-ginke i. K..Comptèr - T.Spa -- C. nóssloot'-G.KuiPer ; ,IJWeItení'-
---1--'- w.r,re'isber§én':.'F.'1fr:1dler.- B.vd BPrg -.P.A; - J.. KoUwenirgï,en .,]':.rt!F :li) , ,:' .

verzanelein 9.gO'uur. LENS ' u. '' '. Lr: ..."; -

LENS 4; E.chriét - J.va stee:'M:Fris - L. Mantel - R.PiIon ; c' LiPtran'. D'v Essen.- '
-:-- iÈ. rórrréiohorren - D.de Ruiter - M.Jansen - J.Icuithof - w'sluifbergen'

atj algeiràIe afkeuring trainen om'11.30 uur. (Afbellen als men niet kan Èrainen''is ookl

hièr verpllcht) Loopschoenen, roeeneEen. Het 3e en 4e elftal kunnen eventuee,I'bok gàan-..-
tràinen:^ .... l

, ,r.ll.

AFSGRT JFÀDRES VliiJ dagavond voor '19.00 uur.
LENS 3: bij J.sinke 079-419237LENS

I,ENS
l-en ?/, b-aj J.Iram t,e]-,679687
4: bij J. Kruirhof 674734

PRoGRAI,IMA ZAIERDAG 31 januari 1987.

14 . 30 .qur LEI,ls
12.00 uur LENS 2
10 . 30 urii LEIIS 3
12.30 uur IENS 4

SCITADIJWPROGRAMMA 3l j anuav i. 1987

Escher Boys - LENS
-rÍ, ::i

zzzzzzzzzzzzzzzzzz

7 zpanvorlÍBu, z-

z-:.--'".' , L

Te Werve
KSD 2

xsD 3
Verburdl 3

J. ReEmerswaal
E.OIffers
I..Noteboom
N. N.

De Schilp
oranJeplein
oranjepleln

oo1/001 ..

011/05s
0L3/ ro7
o2o/ r48 -.-

14,30 uur

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz izzzzzzzzzzzzzizzzzzzzzzzzzzzT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

VRTJDAG 23-7-19A7 .

21-15: uur LElis; 5
LENS alient sdlelalsïechter t€ leveren

Anio 6 vl Eoutrust

voor dè.lreek van.26 t,/m 3o-1 9re!d geen Progralma vastgesteld'

ZÀÀLV'OETBAI;P ROGRAMMA ,vociR DE WEEK 2, t/m 6 februari...

Maandag 2 febïuari 1987.

20.40 uur vredlenburch 4

19.00 uur old Jazz
19 . 40 uur LEl.ls 5

LENS 2
t Er{s I
RVC 2

-3-
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TqOENSDAG 4 fèhruarl 1987

2?.20 tiut Fv.snoekie 7
' ::r _ -

UITSLÀGEN

lENs I ' \ Paraat -1

rrENS 3 - concordlia 3

. , t. , ?'. ".,i :,-, , í
tràsvaal '

| \'"Í tr..,.r"

:, ii.l;J :r,." .,.r . '
' 

',:i 1-4 r r.r. :
:. ,:':'7_O - .ut' .,t j

DEIÀNGRTJK BELANGRIJK BELANGFÍJK

':. lrY \..". r Lr n ... '. - '. "4:i" . -'. - xohler'nss. 2 - LENS 4' '"B-4'' "" 'ui*s 5 - venibo 6

JJJJJJJJJJJiIJJJ.];IJJJJJJJJ .|.

.i.-.ver,r EET irEUGDFRolfr, 
J r' - ' '':1 ":i "' .'"'r i;i' j ' ":'| -' i;'l'r

J,.r,-." É , \: ,, - - - - !! ,:r . ,;,-.., il...\*-ii(1.ï§--,i::Ij. i:ri:{.1.,':. ri...<. -l 'r:..r:,.. :. ,. - a:.:::
JrJJJ,r,rJJrJJJJJrrrJJ,riI.IJJJJ,rJjiirliiriJ.r.r,r,rir,rslc'ri'rssJJ''JJJJiIiIJJJ#jiJJjjiJiJJ'Jo''J'Iccu'I
Alqeneen kontaJ<tpersoon : Paul vd Steen, Chopinstr;t iO3 , Z5S t -SV 

Oeir 'tlaaSji-'.' ' . '"---?-,-;.ii ,r, - :. I ii.,; ; ïér. gzorsq. (tttg.g. 97 L67 4) r:..1. : rd_ íj*;".-..,jt.i, :t-.i!;.:,, ii--- t.-;i... ,,,., .,r 1,..":
Í{editrij albiogranna A-B?c junioren rr.)-,.'; l:!.. .-; .: i. L. .. r ..-,-. l. . t .

rorrtuxiirà*"oorr, " ".\t :jàn spaans;' teL-:.292929 (b.g.9.970154) r.-'i J ;r; { . ..-.

Afbellen voor de wedstrijden bij Jan sPaans oP vÍi j dagavon'l tussen 18'oo "lt1?'09:YII:' ';ï;i;;";t;; ;;;;-;;i.raagmprs.r,iop, rfi,rs uii-reoand van de jeuedkouÉÍ=.ï"_,.qirt:..,

voor avondsredstri jden tel. .97015-4.' rt i.i.-.' .rr : , '; .., -'. '

BEI.IINGRIÍK BEIÀNGRIÍK BELANGRTÍK BEÍ,AI{GRTJK

i Kan je nleÈ b€I dan e.s! ,v'ri j alagavon'l even af. Het " s chaaluwProgranuna" IS

In verband @t de aanhoudènde vorst is hét nu aI zeker dat a.s. zaterdag )iet kompetlri
,n aat. Dlt lden we dan ook nieÈ" Evènals àfgelóPeÀ zager-

voetlel
dag voor io.ns natuur

ièÈ., alooïq
IiíE . qee

ProgïaJllma - 
verme

n ieden om íieÈ te gaari -voetbàIlen.' .op éeze harde. velden ls
het best mogelijk. Nces' een 'iiaiiriirg§pak'ilee en ilatuurlijk VóetbalschoeÍien en/ of qYl

Bellen of h.:' doorgaat hoeft dus nlet. A.s. zate rtlag veru-ac[lgn wij iullie,...,schoenen.
aIIemaaI.i
alsvolgt:

ZATERDAG
' 
24!1:14,97 '! " . '' .,,..: .

:' :,'f;

" 
t tg:rio
. ' 13:3t
. 11.15' ' 13.30

uur
uur
uur
uur

saEerikoDst LENS

14 - 00 uur." LENS A1

14 . OO uur r'E:ÀlS ,A2 
-

12.00 uur LENS Il1
14.00 uur Í,ENS 82
10.30 uur r,ENs cl - Postduive4 c1

11.15 uur Oqi."h,fl .. , . _- ,. i , .TNP 
c2 -'

OPSTELLIN@N: als bekend- LENS A1 met J'Hoernig -

- ExceIsíor-Iandelijk V1
i:'.r.' . ' _, 'Oié gaqhe. A2 VS .,.:. , .,f.r.r. ::
'.r'. , ' ^: .t-, .sW O11 .. vl .M.vd .Lans

- trainen in de zaal
.. v3 

,' Savornin lohnanlaan ..

LENS Aà met 
,E 

. GAÈE I - LEI'IS

9.45 uur
ió, rs: riuz'

Bll'net '

-'l i .; '

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

' 15.00 uur'
!i : ..ir1 : ,. : ... -{

R.Tettero - Í,ENS c2 uet E- den Ee]rer '
ZoNDÀG ;25-1-1987. (zaaltoernooi t,/m 18'00 uur)

fOibb: utir LENs c conb- --^ ..
OPS'IELLING r M.Tijsen - M.

D.v Delden.

BUITENLAI.IDSE REIS DENEMARKEN

h?DSTRTJDPROGRAMI'À D-E-E-JUNIOREN

zaalvoetbaltoernooi Eoutrusthal

wubbLn - !1. Scholte -: É.r:elieveld - e'rari - M' I(noe'ster 
- - -, i

' ,' ".ï " i.1-r r^' ;, I i,, ,r :;J

De reis voor cl naar Duitslanél gaat niet door.'oe-ieià naar Denemarken voor de A-qn rB- '
Junloren daarentegen wel?? onclarks meerdere verzoeken on f ?5'- over të maken op giro
336711 t.n.v' p"n rir,gme."i"i 

"rloi 
*"a vermelcling Denemarken is er nog maar "zeer rieinig;

delcl blnnensel(oÍoen. voor ons een reden om het reiskontrakt nog naar niet te teke.nen 
" 

'
;;-.;il'J6i[]i-t Èrue" tue de .tljd." Is er.'- clan -ngs geen f 75r-.blnrren van de 

'leelnegrer.q'
alan zijn we genoodzaalcÈ ile reis te arnuleren. ,larnnèr maàr'riaar, anders drdaÍen *lj.- Y"ot
ale kosten op- !{iI je Eee maak d.an direkt t 75,- ovex als je dtt nog nlèt gedaan heb9' '

Kontaktpersoon :

Afbellen voor de
In uiterste nood
voor avondwedstrijden tel. 970154.

Robert Pennlngs

wedstrijden bij Robert nennings
,rog op ,.t rd"gr.orgerii'oÈ ti,ENs D

r't r'1 :',.

. tàil 'àdzari 6.s.à': s70154)'' : :

àp .,ri:dàgk,Jt d ïusseni 18.00 en 19.0o uur
ii ieniaira r va-{r 9e J eled+(Pnlt",i9 !1 I I 14.

-4-
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EEI,PI'íCTI ]K - DEIÀNGRI.IK - BELANGRTJK - BE],ANGRTJK - BELANGRUK - BEIÀNGRT JK:'BEIÀNGRIJK -

net'i.oàriÈi:.tiebïà'qrari,Eà nl6àutà;a:' zaÈeraà! öp''zèkei niet do'or. He

. .,..h'àii- itiàt 'ïrrriix oààn'wii we:-'ràt aoën. iÈlrs'br en eI spelén
Ë2'J."ri de Làar ini: réàaii,Èté' ar!'eÍ nu'èeÉ sÈeieir!' kàmen'van'dé
rr.íà "ii 13'zoéLen- iiet,aeàe'koir riatriuriiit< de* ^zaar op. xan je nie

' ví11 gàiayó..;1g grènraÏ ;' boè' ie' did'ï,ie=d. oi,n "93achten 
wi j iurrie a

ei:.:.:li:-'tj1*+,j.":c,L"9,*ï .p.'p'TT.,",'.]r.". -'"'.. .. , ' ,, ..

11 .00 uur LENS
10.00 uuÉ r,ENs'

', -,.1 .ir-,)', i ;ti .,
OPSTELLINGEN:,,::
,,ï.tt.t !' -,'r

zoNDAG^ 25-L-r987' (zaaltoernooi)

E?-.. . --. i - trainen in de zaal
ri.rz ail n:' ''' :-' ; trainen in de zaal

als. bekènd ; Í,:. , -- '

t veri elden'.heeft clancck
opl hét vèrd;,r,ENs D2 :en

ze éIftal.len. ook LENS, '

t" koneir bel.dan-l,i ;r .

,s. zaterAag. allendal"
., ., I ;',

" f ï. : I' i' 
SeE.:itkomst, LEI'IS

,'. 15'.00
13.00
13 .00' '13,00

10. oof ririr,QiíièËlil :.; ' .)1"- ; i$ir ' :; -:' " .r,Ei'rs D1 . sàvornin'.Lcihrnanlaan
12.00 uur LENS D2 , i:''i'.'i;Q,;i:L:." - trainen in de zaal
11.00 uur LENS El - guick El v1

ZATERDÀG,.24r 1-.1987" 11 J' l, , i.I: r'l _,,:r -r":, .,.:

''.,t

-uur
.uur
uur
'irur
uur

urr
uur
uur
uur

16,j00'uur. LENS;:.D'comb. ;i l, ,r.'
14.00 uur LENS. E comb. '. í.::'.i i,;,. -
14.00 uur',.LENS'F2' ,:" .. I r ..r ,;l;, ..
14 . 00 "uur', LEl,lSr - F3 ; .: t::1.-: - -. i i .;Í .;

OPSIEI,T,INGEN ZAAI,VOETBÀÍ,: J

Deze. zaaltoerriooiÈj es.' dur.9n

R,v Línt - P.

: '.
zaalvoetbaLtoernooi Houtrusthal

. zaalvoetbaltoernobi Bóutnrsthal
zaalvoetbaltcernooi lloutrusthal

' zaalvoetbaÍtó.rnoöi, Eoutrusthal 
-

hebben die de jongens naar
in .s_portJ<letling met een tra
vrijdagavond wel even af te
LENS ,D óornlc. : L.Àbournarsa

:,'
,t- ^,,. , .. : r

twee, .uus . we hopen enkele 'ouderè met vervoer -.ol' L-ENS .te . ..

cle hal kunnen bïengen. verzamelen al]gEgal - oP t'ENs ' Kom vàst
iningspak aan naar LENs tdi: xan ié-tEïAèr- dlan al!''
L. 652474-
: ' :.r.i
- BrJqggu.- M.Tijsen - S.Merencia - M.Buytetaar - J'vd Seyp -

..,,i Leiders: Patrick Bijlsma en Rob.v scíaik :

'À:eI Haaldioui - F.eI Hadalioui - M'Pronk - J'vdl zanclë -
r,i.. E.den Heyeï.

LENS E comb. 3 M.['Iaterreus "-

' .:: i;.; jt'.:: ':,."-: ri. .I Ieiger,. .JooP Pronk ' ,.,.,1:
LENS F2 rl{.Boeman - v-stigter - e-AkkaE=ïiDaamen .- D'Tiemeyer - A'Jagga- - R.'qa9'obs

r,ENS F3:p.Roos - A.Souaré - F,Tettero - "*a;n - n.s:rit'- c.Engels - V.ae Cioot - ''
---'n.C ,oópàs Èaíée'- n. naiten'r teiderd: DanÍry Bijlsma en Jerry Hoernig. -' '. '

..;," . 

-- 

i

SPORÍKAMP ZEIST :

Het is' tochlniet'te 'qe1óten, 'Èr zijn nog steeds ouders ëlie de deiste termijn van Í 40,-
niàt-i.È"ara hebbLn. Giro-3361!1 .t.n.v. penniirgrieester 1ENS nÉè véroerèing 'zeist wacht

èrop. Heeft U Uw àoon opgegeven maar nog niet betaeild doe het dan' direkt' De eerste
t"ríiir,;ro.u uitérlijk èi"à i arr"arf binneln zijn. Í,Ie hopen o9 Uw rnedewerking zodat vre geen

"iiiàí noà"""'teruq L'E"rtén.
..- i .: ... ,i i. f .. -:, , ,'. '1".-,. '

JEUGDKOPY ,AL@MEEN ,; :, ' .,.

vl.t '.éï,' àttfrriteii àp'Ë.jri àfgeXeurae zaterdag. rr wèiËt voloP gevoet-bald. Bij HBs oP heÈ

kunstgras, bij oliveo'àp het'veld, bij LENS op y..t veld en de allerkleinsten 'ln de zaal'
Bet, $ras .best teuk. LENS A1 speeld.e .bi j vlagen een zeer =ggedg. w.e6tlljdl oP een mgeili1f
veld..Bet bleef -echÈer op 0-ó steken. 1ENS A2 begon pas on 16.30 uur blj. HBS. Het licht

. moest zelfs.aan. LEl,ls À2 zegevierde met 4-3, LENS 81 werd opgedeelal. soD,IIDige grngen. - 
.

schaatsenit.de ïest.speelde ii AZ en 82- IENS 82 Ír,on met 2-1 van HIIS. 
_LENS 

C1 meakïe er bij
oliveo een aloelpuqt. enfestijn va+. Een. 6-2- achterstand en een 7-5 nederlaag. oh Ja," Donny.

Binnen het strafsqh,opgèUleà,g99n.bal in je handen,P-akken' - 
Je vader fluit ei mísgchlen niet

voor naa.r iechge-.sc4eilgré9irti.p!,wLr rroói. rcws-9;,. w.4t er- teruninste, vbor §oor íoest.gaan
d.oor neerdere wègUij-ivérs, -was kansloos tegen .een sterker BBS én'verloor iret tt-O' . ,

LEN5 D1 speelde t1,uis r;;;;'vcs en won r..i rilt=t met 8-0. Gus oz,raat het op'dlt moment

wat afweten. foro,op,5ongóns wees eens wat fanatieker en kom trainen en spèIèn. 1ENS El
vJon met 4-1 van EBS en voor E2 kunnen we hetzelfde zeggen als Voor D2. Wordt wakker. 9le

doen altijcl iet-s. De zaal is er specÍaal voor jullie. De F-sPelers gingen ook de zaal in.
ongeveer 5Ot was er. ook hier vragen we de wegblijvers Èe korlen' Tot a's' zaterdag'

-5-
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i
'LENS cl ln ale zaal-::.1.:.1-: .'-.:.1r;1:,.:.1, ,*l-:-;,i, -'-;i:.j.*_. .:,_ ;.I.:,,;.. { . .i.,".,.'! .. ,-,t
:LENS Eodst afgelopen zondag,naEr aler Eou§rusth-a]-tql-,9p_ daar .tn tlef sterkbezette toernooi
een finale praats af ter dlringen. De eerste. wedstrija. ilera btheïëirinqen ci.Ïeretààr gel<'''-
sespeeld (2:o). .De tweerle weóstrïj{;q9:..'s-.Gr-ayg}rr,"lqb. 91,.lre-ti;r,.9g!9119ir'(3:-l). f 

-lt*
' wedstrijd.werd ook Qqick Steps Cl.vqn de mat gespeelcl (4:1).-.Toen-rÈeals_was éen-plaats l-

in de , finale ' si,in ,de Schitp. een feit.,!í.+ qo-gÈ 9í, iiog. eveà'-te{èri r,adkkïartièr, cl-gesle'e}d
worden. op het veld haclden wlj die jongeàË tíèe weken- teríg* nog .p; i., : =igràièjr'maar jà
d,e zaal i.s, togb r.Ieer anders (5-1). AlIe zes de velclspelers' hadd,en iescoord ën er'waien -

veet. toeschèui"rets voor Cl . Eï werd leuk (is goed) gevoetbald dok werd bet ge'stblcte. doel *
' bereilt: wat wil je qca,nJef ..:-v_glgeÍ-lde keer schrlrft Rorcpno (hij scoorde ne.t linkslj) , . .

een rverslagje. . ':L 
, , ,r.-, :' f,oUanoustf . '-,'::ï.i - 

.':::ij
SPEIJREGEIJWEDSTRI'JDEN : 'i iI rt', -' ' F ' IIT!'

vurr.A. g,lt.ells-teans (Lte meed.oen ;;.a;'
vereniging hebben 2 teans ale halve fina
Robert !{ubben, Frans Lelievelal, Donny Heins en Labl Àbournarsa haafde he-t net:riiet, ze _.-)
werden 13e met totaal 557. He1emaal geen gek resultaaÈ e66r, zor.n. jonge. pto;g. .als iullle.
nog een paar JaaÍ meedoen ligt een finalel ...tats zeker 1n het verscirl.t. De ryElgg.."
loet Haràld Smulders r' Etonald zairdstra, tticheil Kndeéter en Eelco den.He]rcr wérd lafgelo-peri !

vrijdag'eerste blj oranje Blauu, Inet'324 punten.i Een speciaal conpliment vóoÈ;. Eelco den i
Iteyer die onvoorberei-cl drie uur van 'te voren àetiaagal werd om in te valleil .en meteen heË
teéte'pàfsoonlijke résultaat van alLe deelneEers 'vestigde bij de mondellngè vlagen. .:' i
Nog beter deed ale f,ENS B-ploeq het, besÈaande uit Ricardo Tettero, .John Mansveld,-
taaico rljsen en e-:1:-E;EGIA. zij betr.a6:.Jen 11efst 492 punten, n'aar liàdderr lde pech :-"
daÈ Maasdijk ngt.iets +erder rèlkte (519 punten). De totaal-stdíd vart de 12 ploegen die
otergaa; naàr'de halve finale luidci " "": i"' "j '.' ',J', r.,'i ..,: , .i.:' ,: -r. .. , :. ',; | - . .i. ..-: ,.:,,,-:.__, I. , ,
1. r'raasàiik 927 punt.. 7. tENs -A ,. r. .. eeó pöti -

2. .. vredenburch 1 918,, 8. Die Haghe 2 661',,'. -'
3. ' I LENS B-'-1 . :": 823' ,, .9.- ' , t+iihelmus 1' I.'cr. " .'.r'.-,. ,.:543.. ,:r-1.. '
4: - goet< í sàItàa : ' '816 ,,': 10.-.: wilhelmus 2 .,..t....'. :. ,,1 64ó',,.-

, ';.j.;r l..i . .. r,,r q.. !) !ï
spe lregetweàstri J den van de. Haagsè sphelalsrècht'e is-
Ie beràikt. Een uitstekénà'resiltaat-ï' IE plóeg met

5. vios .i. - \ .. -

6. _ Die Eaghe 1

De halve finales uord.en op vrijdag 30 J anuari
voorronderi ziin fehaatA telIen dan niet -Eee j

a.s. gespeeld bij LENS.
-,-, i

De punten dle in de

t.-l
JEUGDVOEItsALKAMP KN\B afdeling' s-Gravenhage.

Na het succes,van vorig. jaar (meÈ medewerking yan de volt4llige sel€rkties van JEyénoord
en EC Den uàag) organiseert de KNVB afdeling "s-cravenhage (i.s.rn. ae VVON. en àe lrKS)
ook in 1987 weer een ,Jeugalvoetbalkamp en víel in de perÍode van l0 t/n 4 augugtus,-. -', - *,
AIs. accomoclàtieis.i,.Íekoqen het prachtig( gelegen, nieuwe .Jeugdhgstel . "Ockenburgh" aan de 

.

Monsterseweg lln Den Haag. - IlschrijvÍng J-s mogelijk. voor jorgenà van voetbàlverenigingen,
die geboren zijn na 1 auglrstus 1972 et vóór"1 auguÀtut .1975,. ook qan Éet voetbalkadp 1987
za1 weer Bede!.refking worden verlqend door,bekende _speleis en trainers yr.,t he !: betàIde "-

"voetbal. Bij Ële indeling tl,er groepen wordt rekening gehouËleii lrlet.wensen verme-Id o_p het
inschrijvingsformulier. ook bij de kauerindeling wordt uitgéjaan van he,t brinctpé etftal
enlof clubgenoten (voor zover gewenst) bÍj elkaar. Een informatiefolder kiin vi-ijblijvendl
worden aangeyraagd bij de r.N\tr .afdeling. 1s-cravenhage tel. 070-295701 (tuss,en 13.O0 en
17.00 uur)loi woraen opgehaald bij fret-bonËlsu,,,.eàu ían,de yzeàËrf . .I ; ,l .. ,: ,"' 

''.'.

Drdó'Disiro iisco ors'm oisco orsco Drsco Drsco Drsco órsco Drsco Drsio Drsco Drs@ Drsco

op iàteraa! 24 januari.a.s wordt ei weer een gi'àdioze'eniging' I'KrdÉek 'spoit'r.' DiÈ Í'.s,m: de: Èisco | 'tÈigÀIëvéli .
20 .00' ÉirÍ: De ..toeàairg is f . 2. 50. làe disc'o' Íó'rtlti géhouile
@nèmuidenstraét. Iedereen. (èn in.het bijzonder'jóngens
uet belanirijtlte iè dat je veel 'gezeui;heid. r"àuràrigt
een ei:}rt IIENS-Iià bànt. Beésten dus!' ' ' ' .!' .' :""'

Discolgehóude .bij handbalt er- .. ,'
De aailirfuq"ian, ale àe .disco is '; !

n in de Èpottkantine.i aan de.r ..
.vanaf 13 .jaar) is'van.harte Í{elkom
en ddt.jé'IaàÈ zien dat Je. :r.r

,'.''..
'" ' ''"' )--:r'r: É 1a': ",' '

,, | ',... t: :íI
i...... JUKO.".') - --i )'Í-,1

,.: ,,, :::i '.r- *i-.. ,-. '-;r,'., !
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DE I.ENSREVT,IE
Í{EEIGLÀD vÀN DE VoEE}ATVERENIGING IENS ( LENIG EN SNEL)

60ste jaargang irimmer 25, 29 januari 1987 .

; SPEELVER,3OD VELDEN. EN TRAININGSST ROOK

oI0 sï?te,?ch1d§ Fan de velàen te voorkonen is aIIe bespeling voor aIIe leeftl jdsklassen
ten strengste veiboden tot nader order. De Dienst Groenvoorzieningen en l"tilierleducatie
h.e. f1 .a-.,1" ,1S.ef ,.o_npr9Ítige maatregel moeten nemen, omdat de vorst de topfaag ;.i aesPoïtvelden zo stèik hèeft uitgedroogd, 'dat de grasmat bij geringste netreàiÀg orhnr=a"l--baar wordt beschadidd-
rndien trainingori'oÉ vriendschapperijke vredstrijden door zouden gaan, ziin.,ee velden dezezoner niet meer vordoèïEe te repareren. De D.G.M. ge. -: aan, ,"r,í..i'aà-íàià;"t;;;;;:--
speeld mogen, worggn'. .-ttet besduur vrijst een ieder ei dringend "p ,i.n aan bovenstaande te

BBIJBBBdBBBBBBBBBTBBB

i ;aíólStríiir.rë " s
Het Bestuur.

Àp Eoppenbrouwers.

tsBBBBB]3BB]JBDBtsBBBBBI]BI]BBBB]]B3BBBBiCBI]IJBBtsBÍBBB3IJ3I]BBBBBBBBBDBBBBBDBBTBgBBBBBBBBBBBBbBBBB]]IJ
,,1 

'Zaterdagmorgen: - lfeinz ceurts
rciddag: Sluiten Gerard vd Steen ': .. -: i' ;

Zondagmorgen: Tinus zilfhout ..
middag:' sluité'n Ria en Geratd Bijlsma . i

In Memoriam.

wederom kregen wij'bericht dat een oud.tENSer na een langdurige ziekte isoverleden Àad Hoppenbrouweïs een broer varr Jan, cor, piet en ap in de Jaren'37-,47 eengoeè voétbal1er. iDoor zijn vertrek naar curacao is hij opgehouàen met ;oetbarren, maàrzijn hart zat noE artijd bij LENS, Toen LENs 50 iaar Ëesióna Ëeui.i ae 4.gebroeders
HopBgrbr-o.uwgrs uit curacao nog een gemarei.jk cad.eau aangeboden. }Iij wenseí ziin vrouw jkindè-reir'èn' familie veer'dteritc en-bidd"p."""i hcm, dat hij ruste in vrede.

In tlemoriarD

op 71-jarige leeftijtl is vrijdag j.I. na een langdurige ziekte overleden onsoud-Lici Aad =Hoppenbrouwers,' aan wie wij louter goede herinneringen hebben: serieus,keuri§ in de omgang, ijverig voe Èba1ler.
Gaarne betuigen wij onze <leelneming in'het hun overkonen verdriet aan zijn echÈgenote enkinderen,. alàmede I daii. iíjn vier broers Jan, Cor,. piet en Àp. -,
l'le t hen Ëidden wÍj voor de zieterust van de overledene. uil ruste in vrede: .l

Í, .r i'
OMo'tjes P. Juffermans .

' ',ieaactioneie ' resiltaten: . twee wasxoachiries vol neÈ modder.
De aanstelling van de nieuwë trainer, Dhr. p.vd va1k, gaat naar onze verwachtingzekex vruchten afi{erpen.
Al het ongedierte zar zich in ieder gevar vanaf volgend seizoen niet meer op
LENS laten zien.
Heeft Pict de zoete óén bijbàantje bij de plantsoenendienst? ? ??? |

- . Eij vindt het..vreemd dat er een ipeerierroà voor alre verden van kracht is.
,j..,I1 :": tuinkabouter en een sleutelhangcr krijgen we er nu ook nog eèn vogel bij
- -. in het. traincrs,frio.

Misschien een leuke basis voor een nieuwe film van Watt Disney.
vd Steen, vd Steen en nog eens vd Steen.
Staan eersjt de kranten vol met deze naaju.
zien r're afgelopen week bij uies $reer een vd steen, diblaal ecrrter é!n uit het.Belgenland. l
Deze vd steen had het echteï ver gebracht, zeker de srimstè tak vd fami.rte.. IEr staan weer veel aktiviteiten op stapel.
rn navorging van de autcpu zzerÍíE is men nu bezig om een fietsenpuzzelrit te ,

organiseren.
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Een geÍ0idde1de snelheid van 30 kIo'i)eï uur zal weer één van de crlte].ia zijn waaÏ-
op de uitéltrg geba§eèrd wordt. 1

;: ö;g.ri;;'ii"'tirt ,i"t nog bèraclen of er èeh tyPemachine met aanhallngstekens
qehuurd moet worden.
Ë.;;*tl*n"rràiii.- r"r waaischiJnlijk op zondas 31 mèi praatsvlndlen;
vooï een, ln opvolging van verLeden Jaar succesvpt verlo.pen LEI,ISIOOPr. VoortzetÈing
van het_ Ioopspektakel bestaan ook vergevorderde Plairneh'
o. o.goni.=aii; ziet aueèn nog uit.naar de weersvoorspelling voor 

'le 
geplande

datum.
ous urr. v Dijk sr. word! hieibiJ' v3rzgc|.rt on de' voorspelling van vrÍjdag 15 nei
aan Cle organisatie door te geven.
oe klaverjassers konen 6 februari 20.00 uur weeÏ aan hun, trekken'
zoÉg exvoot alat deze avond tlvr kaarten weér u.it het vet zijn'
Maar allereerst vlnalt er voor heel tENs-een sÉèItr-idclag plaats '
i"rl 

"p"irraaug 
,oiat a.s.' zondag georganisee-id, btj algehere aflieuring, in de. ,

LENskantlne, .,
voor verdere bijàonclerheden zie elders ln deze LENSrevue '
wie schÍeef er oolt over te weinlg aanÈlactrt voor de nev.enaltlvtÈelteD op IENS.

A.s, zonalag, 1 februali, na de verJaardag van H.M. Koningln Bealtrix wordt u verv,adtt on

14.00 uur it de IfnSkantir,..

- wat gaat er gebeuren??
Bij een gehete afkeuring van het voetlallen is'er een ouderwetse Hollandse '

spelmitldag.
- waÈ is de bedloeling??

Met het hele' gezin naar de Eengelolaan om de sPelkunsten te tonen

- vlat is belangrijkl I I
.. - Er.zíiÍt blj Í,ENs geen 150 spelletjes'in voorraad.. NeeD.daaroE het favorlete spel

. of waar U het treest ln uitllinkt ÍIee. '.;

De nàdruk zai liggen bij hèt populaire Rumitd-Cub !PeI. Kent U het nlet geen probleem'er '

1s.genoegervàring.ookvanha'tewe1kom.zijn.natuurI1jk:
Klaverjassers - *islgrs - Mensergerje Nieters - Monopolyers - etc'

Pakeenspe1tetjeuitdekastenbewijsdebestetezlJn..:.,:'
': i' 

FE(O'

S PELIiETJES !,{I DDAG

KLAVERJASSEN - KIÀVEB.]ASSEN - KLAVEEJASSEN - KTAVERJASSEN - KI'AVERJASSEN - KLAVERJÀSSEi{'-

l:: l:: !, De voorlaatste avond van de ÍENs-klaverjasdrive ' :

allemaal neemaken; grote triomfen,- diepe ontgoocheling, -
de klaverJassers onder ons kunnen hun hele arsenaal weer

opentrekken !
HËt systeem blijft eendex: cle organisatie gaat er van uit da! U lloEt. Ílanneer U onverhoopt
verhuirderd bent wilt U dan @lgende'personen bellen:
Àndré christ 'i ' 660204

6 februarl, aajlvang 20.00 uur
U kunt het volÉende week weer
soppen, steken kortom

ÍJim Kour.renhove n
MaÍcel Jansen

Tot vrl j dlag 6 februari :20.00 uur!! !

299855
2p2aa

KrAvER.]AssEN - KIÀvEFJAssÈIi - KIÀVERJASSEN - KTÀVER.]À§SEN - KI,AVER,ÀSSEN - KLAVER^]ASSEN -

In vroeger jaren heb 1k we1 getracht
- En soms tot een redelijk eind gebracht ..

Door wat amareuristische gealichten
Een of and,er LENSeT te bellchten.
Eet noest toch eigenlijk r'rel kunnen
Hem een plaats in het zonnetie te gunnen-
Nu klin ik wederom in ml.jn Pen
voor ieÍrand dle ik al jaren ken,

-2-.



Ik heb hem reeds op het veld gezien
Niet veel ouder dan een jaar of tien.
Toen al was hij groot van stuk:
Voor LENS een groot gelukl
EIke hoge bal werd voorhem een prooí
En al speelde de tegenstander nog zo nooi,
Ook lage ballen víist hij weg te graaien
Doo!- met zijn lange benen links en rechÈs te Daaien.
Hij deed wat hij kon, dat vras zijn leven.
En zo is hij ook in Í,ENS een halve eeuw gebleven.
Zijn zonen ging hij in alles voor.
En zi-e: zij volgen ook zL)n voetbalspoorl
Zie hem daar staan in de Posthoornedi tie:
cedrieën naast elkaar in een stenen positie:
Op de foto houden zij hun gemak.
Alleen nxaar kijken, handen in de zakl
Maar met plannen boordevol . ...
Slaan zij weldra weer op hot.
Met zorn Gerard van den Steen
Gaat het met IrENS de goede kanten heen.
Onze Van Den Steen - zonder dat ik hem vlei -
Is geen steen.. Hij is een KEI::!

.]ii. .

Gelèzen voór U;'

Dit te rijmen was een blijde toer.
craag gedaanl

deze pagina. Daar staa-t uitegeb
eeft een qemiddelde schuld van

TROTIJÀDOUR .,. -, .. ,.rrn-r.. r.

reid beschreven. met egn GYote
f 3000 met aller ellende van-

Afgelopen \.reek verrasten nij twee opmerketijke stukken in de! iltaagsè couràrit vàn.dcil 22 jan
,,Terugloop Ieden van ale afdeling Stoppen" met e_en foto van de ,, Kopstukken_,, die cLat
stoSÍpen proberen te bereLken met verschillende middelen daarin beschreven, IIÍ. : is. ds ver-
trekkende bevolking dat meespeelt cn dat zijn juist ,, de,, mensen dÍe ondernernèind zijn
en iets aandurven en die ook onze Concert- en Schouwburg zalen plegen te vullen. Zíj aíjn
het bok die Verenigings r,rinded. zíjn en de Ílenseh om hen heen weten te. íísi7_iiè-qen I I :^_'.
Maar nu de andere kant van
Kop: 908 van de bevolking h
dien, Nu mijn vraag aan al die figuren die dat willen aanpakJren. Kan mén ?+jn Éinrlérèn
laten voetballen als men'net:aan zijn verplichtingen kan vold.oen en er vooÍ de rest.niet
veel overblij ft? Met . alleen ,contributie ig.me4.er nietll Is dat niet de grobistË odi- '

zaak?? Men loopt daatmede. niet graag te koop:!.VIÍe reageert hj-er eens op. Niet, Van de
staat moet dat maar doen, nee, we leven in de cemeente 's-Gravenhage: I Dui raat eens wat
van jultie horen. Misschien stof voor een aardige discrrssie. 'i I

. F. A. Flumans.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z -_.-- - z: SENIOREN ZONDAG I'
ZZ

PROGRÀMMÀ SE\IOREN ZONDAG 1 .februari 1987.

zzzzzz?'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzlzzzzzzzzzzlzzd4zzz\Zzzzzzzzzzzz?,zzztzzzzzzzzbzzzzàzzzdzzz

vcs
DFC

,_vl
.',,v1

14 .00
11.00
11.00
10 .30
12. 0Ó

13.00
14.00
12.OO

uÉi. r,ENs . !.r) ..í .\
uur - LENS 2. :-: , -
uur HBS 2
uur BTC 2
uui reils 5
uur Juventas 3

uur DSO 5
uur Spoorwijk 3/4

iGerrets
rc.ofiol I .,

.N..
, codschalk.

;sittipto'
' 6LO/ LO94
.642/fiAt

406/2037
4t6/2095
423/2134.
'415/2088

LENS 3
T,ENS 4
Gr.!, II Vac 5
LENS 6
I,ENS 7
LENS I (vr)

.I
c
N

J
iiJ

À
J

1

v2

RESERVEPROGRÀMMÀ ZONDAG 1 februari 1987.

12.00 uur RKDEo 1

14.00 uur RKDEo 2

ÀFSCHRTJVEN:

I
LENS 1 12 . 00 uur DÍ,tO 3
LENS 2 12.00 uur DWO 4

. Klaverveld

. vl-sser

.vd Kraan

LENS 5: W.Kouwenhoven
IEfrE-Z-, H.Rimmelzwaan

29985s
o1?42-7134

LENS 7:
Íe-ftE-€,

G. Duivesteyn
L. verkljk

-3-

LENS 3

LENS 4

ot89L-7943
454972
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EtsS :

DSO:

Juventas :
Spoorwljk:

zoeterE€er OosÈ.

;

1ETB§lNFIN

DaaI en Bergselaan
A.Kortekaasplantsoen (Houtwi jk)
Burg. v TuyI Sportpark, vd Hagenstraat,
v.vredenburchweg, Iangs de spoorbaan '
Escamp I

oPSIEIÀINGEN 3

IENS 7: net C.I,iPman - J.I'oossloot - A.v Wljngaarden

IENS 5,6 en 8: als bekend

PROGRAI,Í!4A zoNDAG I februari 1987.

I,ENS I
LENS 2
scheveningen 2
Duindorp SV 2
I,EÀIS 5
EÉC I
mc9
LENS 8

PROGRAM}IA MAANDAG 2 februari.
LENS 2

I,ENS 1'
'Rvb 2

WOENSDAG . 4 februarl.
22 -2O iir Ev snoekie 7 I,:ENS 3

, l,'J
MAIANDAG .9, februari.

14 .00
10.00
11.00
13.00
10 .00
12.00
12.00
L2.OO

OIyEpia 1

uvs 2
I.ENS 3

I,E},IS 4

Quick 7
LENS 5
LENS 7
H!4SE 5

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz . :

aZ.": ZÀAI,VOET'I]AT

2rrrrrrrrrrràzzzzzz;zzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

20.40
19'. oO

t9.40

uur 'Vredenburch 4

uur old làzà t "
uur i.ÉNs 5

cle schilp
oranJePIer,n
oranjeplein

2,:oO uuÍ LEN§ 4
": f i l,:'

.oo uui irNs t '

WOENS 11 februari.
19 .40 urrr EMSH 4

VRIJDAG 13 februari.

Esperanto 1

Esperanto 2
Nooltgedacht 2

Dafco 2
I.ENS 5

Transvaaf

Nlvo 2 ale schllp
'scheidsrechter LENS {: P.Odinót
Quick 1 oranjePleln

I,ENS 5 Houtrust velal 4

19.40 uur Ïhe. Charoplons 2 , - LENS 2 oranjeplein ..: :': .'

Eet ligt in de bealoeling van.ge KNVB om binnenkort weer te starten Eet de cursus ' '

B-scheidsreihter zaalvoetbal; WiJ verzoèken U; wanneer U inÈresse heèft, zich aan te
i"ie.r,luit René Keus '(telefoníscí 's avonds tussen 17.30 - 18-30 uur tel. 070-601541)

z"or" é, íolcloende ààhneldingen bij de KNqB in bezit zi1n, krijgen de cursist€n Persoon-
1ljk berlcht over'd.e' data waàrop de cusus gehoriden ríorclt ' : ',

Geschorqt voor .Z 
'wètiltrijàen wegens niet oPkomen zonder af te schrijven:R. Gfunberq (1ENS 5)

UÍTS LÀGEN:

I
2
3
4
6o

I.ENS
I,ENS
LE},IS

I,ENS

5-2
1-1
5-2
i-1
8-1Àèi
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zzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzz.t.; LÀNGS DE SPOR?EN.VÀN DE Z-I,T LÀDDERL z
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,PROGRAT4MÀ ZATERDÀG 31 j anuart 1987 .

"r,1.1ào "L"12.oo,nlr
10.30 uur
12 . 30 uur r,ENs 4

vERZAMELTIi'DE}Í

IENS 1

rENs'i; fr''
13.C0 uur

' i t.'oó uur

Te llerve
KSD 2

KSD 3

Veïburch 3

LENS

9.30 uur
11 .30 uur

-.,i,:

LENS
I,ENS 2

IiENS 3

J. ReDmersivaal
T. OIf,fers
L. Noteboom
N. N.

001/001
oLl/Oss

., o13/1o7'oro/ 148

LENS

I,ENS
3

4

SCHADTJIIPROGRAMMA 31 januari 1987.
. I j j 

-sscner uovs
: 15,. ., 14. 30 uu4

teLlin van: .le elftallen.
' LENS 1' en 2 :worden.CoöÍ de trainer bekend gemaakt

LENS 3: rF.de !tr/ries - L.sinke - K. compter _ T.spa _ J. Roossloot _ c.Kuiper _ J.Í^teltens _.
,',ï w-Mersbergen - F:Mulder - B.vd Berg - p,Ax - J.Kouwenhoven - ,r,. sinke (A).

LENS 4:iq-'Írrlst - J-vd stee - M.Fris - L,Mantel - R.pilon - c.Lipman - D.v Essen l-'
H.Kouwenhoven - D.de Ruiter - M.Jansen - J.Kruithof - W. Stuifbe:;gen.

,Bij.algehele afkeuring trainen c,Ír 11.30.uur. (Afbellen als nen nLet kan trainen'"hieÍ verpricht) Loopschoenen ueenemen. Hèt 3e en 4e elftar kunnen eve[tueer eok
. trainen.

5fs+:ljfadïes vrijdagavond voor 19. OO uur.
LENS 1 en 2 bíj J.Han 6796A7
rENs 4 bij J.Kruithof 674734

PROGRÀMMA ZAÍERDÀG 7 februari 1 947 .

.is oot
gaan

LENS 3 bij J. S inke 079-4t9237

001/bo3
oLl /O57
ot3/ 709
o2o/ LsO

l.

14i30
14. 00
!?.3Q
11 .00

uur
!ru!
9ur
uuï

T_akdief .Bayg
Blauw Zwart ,
HP§v Íi ,.
AristonrS0 3

LENS
LENS 2

LENS 3
LENS 4

L. Looye
A. StoIze
À. Spronk
N. N.

thank you

,Ooor een--oud :blessureleed heeft onze doelve
. yoetballen ,rg gloppeÍl. llij zullen Ab bij he
,.missen,.,maar de -gpzcndtreid is belangri jker
spoedig mogelijk hers-iel toe en bedanken he
Àb, tot ziens a}s sup)orter op LENS.

rdediger Àb Lamners moeten besluiten om met
t verdere verloop van de kompetitie zeke!
dan,voetballen. Bij deze wensen wij Ab een zo
m voor zijn inzet en huÍf,or.

I.ENS 3 .
G izocltT @Z@HT GE ZOCST GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT

' lEN§ :3:Jqn .dg zaterdagafdering zit monenteeL zonder een doerverdedicBr.. Hbij deze.een be:oep op qlle LENS reden om bij vrienden en kennissen te in
..igt_er,egs.e. aanwezig is om het tot nu tce goed presterende elftal te komen
Reactj-es naar Joop Sinke tel. 079-4L9237. 

LENS 3,
JJ.f JJ.f J JJ JJJ.'J.]J JJJ JJJJ.f JJ
J ---.- J
-- VÀN HET JEUGDFROITT. ,JJ J
J',JJJJJJJJ,fJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJJJJJ,T,TJJJJJJJ;I,IJJJJJJJJ,TJJJJJJJJJJ,TJ,f,TJJJJ,T,T,fJ.TJJJJJiIiIiIJJ

t'_-, .:,..',r,.::'
Algemeen kontal<tpersoon : Paul vd Steen, Chopinstraat lO3,

tel. 970154 (b.9.9.97f674)
2551 SV Den Haag

Í,IEDS TRIJDP ROGRAMIUÀ ]A:B- C-JUNIOREN

et elftal doet
formeren of er
versterken.

. .-r r r. * .r;lt i j, . -... .-" -.'

Konlg\tP.efsggn: ' Jan spaans tel . 2g2gzg (b.<1.g. 9?;- 154)

Afbellen voor de wedstrijden bij -Jan spaans op vrijdagavond tussen 1g,00 en.19..oo uur.
.rn uiteÍste lood.Ilos oP zaterdagmorgen op LENS bij ieurand van de j,-'ugdkor uissie 661314.Voor avondwedstrij den tel. 920154.
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SaEenkonst, IBNS 'ZATERDAG 31- 1- 1987 .

328
423
334

400
587

14-30 uur- Scheveninden A1..-,
14..30 uur DUNo A2.

1 1.00 uur Rijswijk 81
11 .00 uur,.svs | 70 81
11.15 uuÍ RKDEO C1

14.00 uur IENS C2

BYZONDDRIiEDEN

LEN§ è1 Houtru'Stsreg . ., ..
- R. KarreÉans,,:./'+r

LENS A2 Mr. Nolenslaan P.BoIEan
LE:i'rS 81 sp.park Pr. Irene è.àe ,ragë?"'
LENS 82 Brlenenlaan/wassenaar 1.,?"'l: ;1ri,
LENS CJ :N'ootdorP ? "; 1 , )li ;rLr3 ir .Ér

SVDHB Cl V2 of 3 , 
"a.: 'í 

i.: ',i!;"','t"

,, 13..15 -uur
13. í5 Ïirr

'^"ió::ooisii'
r. i 9 ir45:.tiirr
i;,10 jOO" uur
- 

13 .30 uur-trqÀ.".,..;.,..r

... r'! - tl
i .,.

LENS A2 net R.sPaans eí D".Hanique
].j-ng AL
achierln. Aanvang 14.00 uur''' '.

Je. op. 9o_k ouders zijn lreIIoT.:

opstellingen als bekend. LENS A1 net p.Bijlsma,
ziè schadulrprograEtra en promotte/degraclatierege
zondaguidlalag stÉlletjes doen oP LENS. zie koPy
vïijdag 6 februari klaverjasdrive oP IENS. Geef

SCEÀDTX{PROGRA!.IM4

Ook voor a.s. zaterdlag hebben i{e weeï een volledlg schaduwprograDna. . Over het.weei iullen
we het verder maar nlet hebben. Vorige week hadclen we het'ovèr'vorst ea hardè velden' I

;g;ilp.;-;;a"ra.g *i= het echter redell jk weer en de bovènlaag van de veldén iràs Zaétrt.
!{e wachten nu Eaar af en hopen atat a.s. zaterdag het kotrpetitlóvoetbal aoo1gaag-. ; 3à . 

iriet
dan spelen,we onderstaand p-róEÉ"..a. BeI bij .tl,rijfel even nàat Í,ENS tèe (651314) .'.Gaat
net sèhaduwprGganma d..; -È;'a;; 

"Ilemaal 
ér, rr"ó* eveàti:eel extra klecltfid:Peë.'íIf .,1ét

vJat koud iS.. Vergeet niet on g.lmschoenen ep voetbalschoenen tree te ne!0en j Dtt Prógr ma

;À\.:)

.l:,,, f; ïi(:,i,1-,f,

gaat altijd doorl l,!

'14.:15 .girÍ'èona ai
12.00, uur LENS A2

cona 81
I,ENS 82
WÍIheInus
velo 3

. sdmSnkodii'iËiÉ"

- ' r,Et{s'il (kunstgras) ':l:'í; t '':'}i3tÍóö u
; -' "tiainèn binnen of buiten ,.".'.1 ,;ír- 11.30.u

ur
ur

(kunstqras): .. ., .:.:-. 12.00 uur
buiten - 11.:30 uur
(gravel) 10.00 .uur
(verhard) .. -. ',,:r 1 , -11.15 uur-"'--- --'. ,'1.-.r

l3 .00
12.00
11..00
12 00

uur
uur
uur
uul

T,ENS B 1

trainen
LETiS C 1

LENS C2

bi nen of
c1

I,ENS A1 letr aangepaste e/degradatiere ge l-ing

voor het seizoen maakte de ItvB de pxonotie/degraila tie regellng beken
tieklas waarin jullJ,e spelen. De nu-mrDers ééh t/ m vier zouden Pronove
dag krege n we weer eèó brief van de H\/I] o,v.e r een aangepaste Prorootie
over .d.e degradat.[e regeling zullen we heÈ Baar ÍLiet hebben. Dat is vèrspilde energÍe:
De veranderde plomotiéiégeling is wel een zaak waar Jut1ie je mee bezlg'mèten houden

De nummers | í/n 3 pronoveren automatisch naar de regionale jeugal' Denurulèr 4 kan.

Promove ren als ze de promotiewedstrijd tege_n de nunmer 4 van de Rotterdimse A-proEot ie-
klas uinnen. Zo n iet, dàji bIijft die nuooer 4 in de A-promot-íék Ias. JrilIie wetén nÉ

wat je tr- àoen staat. AUedIaaI .eerste Jaars A-klassers (niet waai Móhaimed) dle 'volgend

seizoen kunneii profiterèn van deze versterkte promoÈté ', " Een betere notivatië is 'er to'éh -

nieÈ te vinden.'Het 2aI 'niet amkkelijk worden maar 4oall#wel vaker ctp LENs woidt-ge2ë§cl:

ël' vöói. tle A-prómo-
rën. ' Àfgelopen.. vrij-
/dédiÍóalaÈieregel 1à9.

"Het Eoet kunnen". Dus doe je best'
L,gNs Al eti 

''de gaaqse zaaivoetlalbeke;.
' 

De èerste wedstrljdl was eèn maJ<Jcie. DYlndorP sv ïeral net 10

wedstrijà'is op ró"r,raog 18 febÈ:ari'ó 19.40 uui in sporth
is Berts wiéIeréhop, eèn'echte zaalvoetbalvereniging. . [te lri
De verliezer,valt af. Uiteindelijk blÍjven er diià 2 finales
een wedstrijd Èegen de Haagse A-zaalselektie. ;'

-1 sreggespeeld.' Dë volgeiidé
al zuialhage, Ere' tegèïltander'
n r"ur o.ui weér ''verddr.' -'' t

ten öVer. De kathPl.oen sPeelt
.Í ., ï I:J .Tj ï. i t . r , : rr : i ,

VOEÍBÀT/ZEILWEEKEINDE iN JunÍ voot c-klassers

In verband [[et onvoldoende belangstelling kan de voorgenomen trlP naar het bultenland'-
met Pinksteïen voor onze C-klassers helaas geen doorganq vinden... Toch ."+ .qF,geugËlkcmi
nissie proberen ter afsluiting van het lopende deizoen in junÍ net de C-klaseèrs' een .'
g"rur"nitit uitsÈapje te gaan maken. -'i " i"' '1

Het vooïnemen bestaat oo van vri j alagDÍdalag 19 juni tot en met zondagavond 21 juni -a.s'

een gecoÍnbÍneerd voetbal/zéilweekeinde te houden rond het IJE€èl,Eeèr. vri j alaggPj.ddagsil
gaan we in Muialen (bij Ànste;dad) tegen tle plaatseU.jke FC spelen. "s-Àvonds schePen
we in het haventje van Muiden Ín oF ile tjalk De volharillng. VanzeffsPrekend staaÈ oók -

een bezoek aan de plaatselljke èisco op het Prog'rallma. ' ''.i '"'r;"'r'!

i,
11,
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Zaterdags gaan r.re zeilend naar Volendam, I,tarken, Hoof,n of Enkhuizen om.aldaar de C:jeugd
voetballes te geven. Tijdens de zeiltocht is het we rken geblëzen want alleen kan de
s chj-pper 4e -zwàarden àieÈ steken en. de . 

zéilen niet '- .1sen enTof reven. ,"- , , ., ,'
we eten en overiachten olj de tjalk Dè Volharding.
van gel deelnemers'vragen:wij-cón bijdrage van'f 100,- j.n de kosten, c-fla5ger§ oit ql ,"n
C2 kunnen'zich cloor hun ouders/ve rzoÍgers Laten opgeven via het formulier dat vgrige ,
weèÈ aàn'heh''iè uigereikt.'àaigezien we de loot tilaig'moeten reservereir, d.ienen uiteriijt<
zatcrdag 31 januàri'a.s. de aànmeldingen binnen te zijn. HeÈ formulier kan worden Íngele-

"..Iq }i.j, qg.yi.$ coret of paul van den steen.
we vgf z-oeken de ouders on nu alvast f 50,- over te malen op giro 336711 .t.n.v. penriing=

-1,--
(b.g-q.970154) i:,.. .

WEDSTRT JDPROGRAMI'!1 D.E-FJJUNIOREN

KoJlta+ tpeïsoon : Robert Pen$ingF i tel. 652414

etÈeiietn voor de wedstïljalen bijrnoËert Èénninis op vrijdagavontl tusien ró.od èn'1'9.00 uur
In uiterste nood nog op zaterdagmorgen op LENS bij iemand van -qèjeugdkgtrmi§sle _,tel 

j661314.

, ZATERDAG 31-1- 1987. ,sanenkomst LENS

8091).r.'",:11 .oó .uirrrHss 'ör j '.
878 :i :10 : oo :uui: r,at'is bz '

LENS D1 oaal en aerqgeiaan''
vredenburch oi V1' ' '

'. LENS El Noordweg - '- 
,.

.Duno El :Y1-
LENS Fl' Madesteyn
oynauro'6i 12 v2
Scheveningen Ff v2'

;í:

1036 " r..10. oö'
!o42 11.00 uui ''r,ENs' rl
Í"roENsDÀG 4-2-l9A'7 . (zaalvoetbal Houtzageri j )

903' ' 10.45
952 t: :'. i1..30
rcióe " I g.:d-

15.20 uur ODB
. :14 i_4Q luur ODB

14.40 uur oDB
14.00 uur oDB
14.00 .uur ODB .

BYZONDERÍIEDEN ,'

uirr VeIo E1
uur LENS rE2 :

uur loosdurnen
riur relrS -f'2

'Fl i '-

,10:0q- 
9-.30.
9 .45.

11 .00
8.45
9.30

' "10.30

uur
uur
uur
tur
uur
uur
uur

Sa,inenkoinst LENS

.i:,.t

LENS D combinatie
],ENS E combinatie
LENS .F1 .

LENS.F2.
I,ENS F3

(zíe
(iie
(zie
(zíe
(zíe

.kopy)-
-kopy)
kopy) ,

kopy)
'k'op1')

14. 30
13 .45
13.45
13;15
13.15

.ttur

uur
uur

=uur
uur

_, \''.
I .,r"-r-

.ops_telLingen. a-I§. bekend. Í,ENS .F?: ?glder. D.Tiemeyer. ,LENS F3: zonder R:Smit.
zie. sc_llepyy,pïoqrarma, zaalvoetlal ,Houtzagery 4/2 woensdagmidda§club . l:- '. ;'./

for_rdgSm+ogag gpetLtjes doen op ,I,ENS. zie kopy achterÍn. .Aanvang 14.00 uur.' '

ZAÀLVöEÍBAí HoU'iZÀGËRY..oP -y{oËNsDAG A fetiuaiS- .

Jg ,wo.T+t .uitgenodlgq-:9. rc op een woensdagmid.cl4g in de zaal- van de . Houtzagery-r te. konen vbet-
bgll,en .,trgggjl, oDB. pifelq^dg+ je,dan aan de problenen bv:. het vervoer naar'Ae HobbernasÈr.
toe,"de begeleiding etó.etc. tlaar in deze perioCe wearin toch aI- rzo ieinÍd géspeeld, -,
wordt beslui_-t jg o,gl-, he.g to_ch maar. a.:x te memen. - vool', hct,vervoeï en de begeleiding' Zullen
we enkele ouders benaderen. We hopen dat dit rond komÈ en dat onderstaande Jongens alle-
maal komen. Kan je niet bel dan uiterlijk èinsdag 3-2-,'87 af bij Pau]. vd Steen tel. 970154

OPSIELIINGEN: . 4-

LEÈS D coËbinetie :' nl.r
R. WrÈben - M. Borstèn.

aggi. r,. auoir=r,ài=. - n.àeí rieyèr - r'r-iijd." - r.H; ins - s. MoesEan-

LENS E. combinatie:P.v Ri jn - À.el Haddioui - E.eI HadaliouÍ - c.v'verseveld - P.td Steen -
-.i: R.@erxnaÍ-r - M.Pronk - L.van.rt Klooster. ..^

IENS Fl :L.Peek
Yr - ;-.'J: Ètori

.rri

vd Eevden. -

LENS F3i

.v Leeu$ren'--'À.Sen - E.Àkar - P.vd ZaIm a J,Buis - A.vd lieuvel -

LENS F2:R.Jacobs - A. Àkka.bÍ : F.Kanpfraat - M.Boeïman - L:Gg*i|JI - lr. Da_aïnen .i Y:qtiSteï. -
A. Jagga.

R.stàp - P.caflpoà Ponce - G.Engels - p.Roos - R. Marten - À,souaré.'- E.Tettero'--.
v.de croot.

-7-
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zoals gebr.lkelijk weer een alternatief programna voor wanneer het konpetitieprc4 raru3a
afgekeurd is'. eerbt noet je dus vreten of de koropetitie doorgaat. SoEs staat het op vrij-

- 
dagavond aI in de kranÈ, of het woralt b5r het journaal doorgegeven. van 2o.oo uur.
zo niet dan aoet je op zaterdagmórgen maar even naar LEr,rs ioÀ l"tten (661314), rs hèt

, EompetltieProgiaiima . afgekeurd dan - spelen _ we ond.erstaand [lrograma.. . rs"o- e j{tra kleding,.:.à]." het koud is :.n ool.< yoetö?Ischoenen el grymschoenen. iot zatérdag. r

SCHADTJT{PROGRÀMMA

10.00 uur wiLhelDus Dl ,
11.00 uur velo D3
9,00 uur &Iilhelnus El

10,00 uur Velo E3
11 .30 uur HBS . Fl
10 . 30 uur r.ENs,. F2 + F3' .'1.
TRÀINING WOENSDAGMIDDAGCLUB

LENS Dl ' (gravel)".' .

LENS D2 I (verhardvétd)
LENS El - (grav.el)
LENS E2 (verharclvetd)
IENS Fl : (kunstgra!)
zaaltreining Malterrade

Samenkomlit LENS

9.00 uur
10 . 15' uur
. .8..9q .uur

9,15 uur
: 10.30 'uur

10.O0 uur

zoals we eeràer'aI Schrèven gaat deze training altljd dór, aij àIécfrt weer nebUeir we ae
beschikkÍng over-de zaal vaÍt de !4arterradeschool. Verzanelen doen vre ectrtei op LENS. zódat
we gezanelljk naar de glmzaal kunnen gaan.,Na afloop van de F-training zullen

, 
oudqrs voor-

het transport terug naar LENS zorgen, zodat jul1ie nlet alleen d.e Eengelolaan over
hoeven Èe steken. Zl-jn er oud.e rs Eet auto rs die hun zoon brengen en ophaien dan vrègenrÍij hefl om ook andere kinderen mee td nènen van. ÍJENS naar de zaal en ze na afloop weer
even af te zetten op LENS. Een kleine moeite dachten wij. De d-en f-klaèsets koBen roet
de trai neïs terug naaï LENS. Het klubgebouw gaat rneestal oE kwart over vier &icht op de
woensddgxLiddag. Na afloop van de zaaltrai-ning is het klubgebourí-gesloten; r, 

-)

JEUGDKOPY A!@MEEN

Beleids Ian voetbal v.v. r.ENS 1987 - 1990

De JeugdkolDmlssie heeft de afgelopen maanden, gewerkt aan het opstellen van een Bèleiilsplan
met. betrekking tot het jeugdvoetbal .bij. r,EÀÍs. Dit plan troet gaan gelden voor de-komende
dxie r§elioenen. Deleidsplan is een r^rat duur..woord, voor een plan waarin wordt aangdgeven
l'relke 'doelstellingen/doelèinden worden magestreefd en meÈ vrelke roiddelen (ge1&ridilelen,
personen, activiteiten). Het plan heeft nog een voorlopig karakter (concèpt) i,- Het isuitgezet bij een aantal lENs-leden 4ie nauw bij het voetbaLgebeuren (bij àe sehiorèn öfbij de jeugd) in tecltnischè zín zíjn bètroklen. De oploerkingen die de Jóugdgomnlssie van
hen ontvangt zullen met.hen worden besproken 

"r, ,o nódig in het plan r{rorden veiwerkt,.
Vervolgens wordt thet plan met het bestuur besproken, waarna heè definitief kan worden .

vastgesteld. Tezijnertijcl zullen we er ook in deze LENs-revu€ uitgebreider aandacht aanbesteden- De belaagrijkste otrderdelen vannhet plan zullen zijn: hàt voetbaltechnlsche '

bereid, het recreatieve bereid, het redenwerfbeleid, het voetual§edrag, organl,satie van
de ' jeugdafclelÍng .en (a'Is laatste, maar nj.et ats.minste en oirge tr,ri i fe Ià het 'troeilijkste)

. de flnanciëIe 'kondekwenties van het plan.-Een aantal aktivl.tèiten Ëlie uit"het plan vóort-
'vloeien eh die, we dè komende maanden ai,zurlen gean starten, en wilren,we hiei.alvast
'-" . " een "ondei - 22 - jaar,,-tea-m, 'Ueitaande ult jongé senièrenséiekÈie- en a- seiek-tiespelers (zodra de nieuwe lichtinstaltatie is geplaaÈst) ;

een onderlinge 
. 
zondag Dini-voetbarkompetltie voor D-,E- en F-klassers in Eaart,en april; - 

,. --:-- -:- -::--
een iràÍningskanp op r,ENs in augdstus (raàtste r.reek van'de vakantle)' voor de.- .A,B,C en D-selektie teï voorbdrëidlng op het seizoen; - . .

- heÈ vormern. van een íeugdraad.bgstaaide- uit een aantal A_en B_klassefs, .- Ieden'/rerfaktie gericht op s-jarigen in de maanden aprj.I en neii
- in d.e krokusvakantle (be-gin iraàrÉ)'schootvoetlalactiviteiten voor lasisöcirofénen voortgczet onderwijs door LENS en op LENS,.

spËr,nseiwrosiru,ro, haIve finale a.s vri dag.
vrtjdag a.s. 30 JanuarÍ, vJ-ndgn drie halve finales plaats. Waaraan in totaal 12 ploegén
cleelneoen, wààroncler Éwee van LENS. LENS -A (Edrnrin Lau, Harahld Smulders, Marco wubbenen Ronald Zandstra) Éreden in het strijdperk ln 'onze eigeí kantine tegen ltilhelmuslVredenburch 2 en Devjo. In de kantlne van VLos binden Marco Tijsen, ,John 'Mansveld,
EIwin Rietveld en Eelco den Heyer a1s LENS B de strijd aan tegen wilhelnus 2, Die Haghe 2en Vios. we wensen onze spelers veel succes. supporters zijn van harte welk@ als ztj zichtl-jdens de wedstrijd zelf rustig houden; de.s

-8-
pelers moeten zich kunnen concentreren.
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FCEO I S HERFS'I5'EEK,

Nog niet alle bestelde fotors die tijdens de herfstrveek op LENS zijn gemaakt zijn afge-
haald. van de volgenale jongens hebben wij nog fotots. Af te halen bij Gerard van Reysen.
Miki de Bruyn (f 1,50)r !íario de Brito (Í 1,50), creg Engels ( Í 1,50)., EIco den Heyer
( f 1,50), Erwin den Heyer ( f 1,50)., Jacky Sandifort ( f 1,50), Gino van Verseveld ( f1,50
Marco Ííaterreus ( f 1,50), Remqo Wyrdeman ( f 1,50).

CURSUS JEUGDBEGELEIDER GESIÀÀGD, .

vrljdag 16 januarÍ j.I. eÍndigde de 6 avonden durende cursus Jeugdbegeleider, cde aloor de
gemeente speciaal voor onze jeugdleider§ en -trainers in de ],ENs:kantine werd verzotgd..
Gemialdeld 14 man kras steeds aanwezig en stak naar wij hopen veel var de geboden cursus-
stoÍ op. Onderwerpen die werden besproken waren o.a. ale ontwikkelings fasen die de jeugd
van 5 lot 18 jaar doorloopt en hoe daar in de praltijk nee om te gaan, spoïthygiCne,
beginselen van EHBo. De volgende leÍders/trainers kregen de laatste. cursusavond een cer-
tificaat uitgereilt als bewijs van het met goed gevolg doorlopen hebben van de culsus:
Joop Pronk (82), ,fan vd -derg ( 82) , Peter Perreló ( JUkO), Rob GarskaDp (D/E/F| ,
PatrÍck OostervÍeghel (D/E/F| . Patrick Bijlsma (D2), oanny Bijlsrna ( F3), Richard vd Hoek
(E1), Iéo v Rijn (81/E1) , @rard van Reysen (JUKO), citbert Steenwijk (F2) , Marco Endlich
(jeugdscheidsrechter), RoeI Jansen (jeugds cheidsrechter) en Rob Mahieu (F2).
De jeugdtrainers Rob Garska:np, ciLbert Steenvrijk, en Jerry Hoernig willen we op kosten van
LENS bÍnnenkort graag aan de .Ivst-cursus (j eugdvoetbalg5:eIleider) van de Voetlcalbonal laten
deelnemen. zodra we daar meer Ínforrnatie over hebben, nemen we dat naaler met. jullie op.
Rob van schaik (D2) gaat vanaf half februari a.s. de 4 maanden durende cursus van jeugd-
trainer volgen. !{e wensen hen veel succes.

SPELLETJES DOEN OP I,ENS

De jeugdkormrissie wiI in deze periode wat reer alternatieven aan jultie bÍeden zodat jullie
zaterdags en zondags op LENS nog beter kunnen vermaken. Naast de flipperkasten proberen vre^
ook een tafelvoetbalspel op LENS te krijgen en een klein biljart staat aI in het klubge-
boulr. Daarnaast staan er ook nog 2 tefeltennistafels. ook de daïtboïden en een sjoelbak
àijn aanweziq. Het is d.e bedoelÍng dat jullie zaterdags en zondags op IENS terecht kunÍren.
Niet'alleen om te voetlcallen maar ook om te spelen. Neen gerust spelltjes van thuis=mee.
Rumdcub, stretego, backgarEtron etc. ook klaverjassen is mogelijk. voor het tefeltennissen
vragen wij jullie zelf de batjes en balletjes mee te nemen en voor het darten de pijltjes.
Verder vragen wij jullie on alles netjes achter te laten. Àfgelopen zaterdag r.ras het echt
een puÍnhoop. in d.e benedenzaal. SÍnaasappels, fles j es,broodjes en chips lagen op de grond.
Dit is nergens voor nodj-g. !{anneer jullie in de benedenzaal willen spelen dan meÈ de
schuifdeur voortaan openblijven zodat we een overzicht bebben lrat er zich beneden afspeelt.
Í,Iij hopen echter dat jullie het waarderen en dat jullie veel gebruik zullen maken van deze
gelegenhel,d. A.S. zondag is er een spelletjesniddag op LENS. Ook de jeugd maar zeer zeker
ook de ouders zijn van harte welkom. Neem zelf ?pelletjes mee. Aanvang 14.00 uur.
AFGEIOPEN ZAIERDAG

Ook afgelopen zaterdag waren ife meeste jeugdleden bezig. Een A/B-combinaÈie speelde
's mórgen!- in de zaal en i"ronnen atle drie dè wedstrijden. De A-selektie traine buÍten.
Sonrni§e spelers gleden uit over de honde..... LENS A2 voetbalde tegen alweer HBS en verlooï
nu met 4-2. LENS 81- ging zr,reruaen er} LENS Cl zocht het strand op. LENS Dl en D2 speelden
een minitoernooi in de zaal van DSVP in Pijnacker. De cveÍige elftallen zochten de zaal
van de Marterrade op. Wat opviel was de goede opkornst van LENS C2. Ze r,raren er allemaal. -

Ook de animo bij El en E2 was goed met 24 spelers van de 28. Dij de nini-welpen was zorn
60* aanwezíg, Slechts LENS 82 v,,as matig vertegenwoordigd .met slechts 5 sped.ers. Bij Ce
laatste tvree groepen moet de opkoms t beslist beter kumen. Saxren met de Ieiders moeten we
dit voor elkaar proberen te krÍjg€n. zondags weïd er nog filnk gezaalvoetJcald. fENs F2,
F3 en een E,D en C-comlf,inatie waren aktief in een toerncoi in de uoutrusthallen, met
$risselend succes. De E-coEbinatÍe werd ongeslagen eerste en ook de D-coEbinatie legde be-
slag op een gedeelde eerste plaats. Zij mogen nog een keer een finaleiondè spelèn. Oe
jongens dÍe deze keer nict meededen zijn een volgende keer in februar. . of in maart aajr
de beurt.
KIÀVER.'AS DRIVE

oÍ)" vrijdag 6 februari organiseert LENS vJeer een klaverjasavond op LENS. Prijs per koppel
f 7O,-. Er zí)n leuke prj.jzen te winnen, er is een lotery maar bovenaL is het meestal erg
gezellig. De A- en B- junÍoren die kunnen klaverjassen maar ook de ouders zijn van harte
welkom. Voor aanmelden zie voorin deze LENSrevue.

-9-
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:' lr' :: Í'' DE LENSREVI'E
T.,EE(BIJAD VÀN,DE VOEItsALVERE}JIGING LENS (LENIG.,E}I SNEL)

. . " ":l ;..'' 6O"a rgang nurrDer 26, 5 februari 1997.. jaa

oooooooooi)ooooilooci
o^
^.. r OFFICfEEL "uo
oooooooo

IN BALIOII'AGÈ

2317)r,'
2318.\ , -: )1

c. de r Rooy
R.vd Beïg
t' . ;".,r -. ,r-

.FlEj

Dj
161281, croenezijde 56,
260176, Dalfsenstr. 52,

OPZEGGINGEN . -,
2zg4 R. smi r
2272 "' -;. D:È.fÍemeyer .,,r
ADRESI{IJZIGING .;
0325'- : ,ÈJËlval r,aís '

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

i aanoester,r,rNc ts
e '' *! l! i:. .l_ .. .. B

o (Io) o't

2543 cxi Den gaag; re1.295882
254L VS Den Haag

un
q4

un
un

SEZO 26115! , opaal 29, 2651 SM Berkel en RodeírÍjs,tel. 01891-8127 . .- ..

BBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBi3BTIIBBBBBBBBBBBBBBDBIJBBlsoI]BB3IJBBBEBTBBBBBBBBBBsBBB,BBBàBBBBBBBB;BB3B

ZATERD- AG: 's:norgens: . Heinz ceurts'',; 'striniddàgs: * u"rg.ni.iegoulren
Zondag3 rs-horgens: Tinus Zilfhoutrs-middags: 

.rosé en André chiist. ...

- ' . Geen. kgmpet+lie voetbal.
- WeI veel strijd op LENS

.Jawel, tijdens de spelltjes middacr.-.._ §:_ Ko,mplete oorlogen bij hei ,i"t"n,,r"s"un op _tafe. bi, het klaverja,sgen dr, 
,

."-sjoelsrenen die. de. 
"flintur= ir- l,"i:ii"a deden vliegen.. _

_ - , ï::':ïïï"ï:::ï1,::3i':,::';::,,;3jj;:,.*" zondas prorskraps d,e eemiaaeiae

.-t -.': -g$;f*t;ff1"1"'1 
uo"' """ uré"="'"ËÏ*r.r, door z,n oomzeseer. de ls.Jari;;...

- Volgende week hebben r,re vast en zeker weer iets te schrijven o.r".,onr" p,rUfi.i_.teits zoekende suzanne *"ur."t orr"il-- 
EsE! J.EL- Le scnrr-Jven o!

- tÍat v/e U wel alvasr kumen 
""rtfàpf"n ,:j_lua U a.s_. vrijdag bij de klaverjqs_:.:. r.*,1 ffiïj:::i"lfll I-"r= bij deze iïiiJa-.n.*u,r sekrede É"#.--

ffi:iiï"Ë:àr:::#dïï.ï ;:$"; ï!i ïti,liit; ;,; J:,,ï* .,u"." i.,",,.,I.r,
- ' . tD" ï-u"s dat er oP r,ENs binnenkort Dee verkóchr Í,^rÀ+ ^- L^! , ,, ' j ,- 

\artikeren Ís *e", kleiner geworden. 
erkocht wordt oP het gebied ,o, ai..pwi"=:- 

",, ,Ë:d:.:il:'}ff Hi.ï:=:i:ïi:-ài.p,rie,.r heert !,rw. un.rich de oude- io.r-o,i.s'.,1
_- : 

ff::i:ïi.Ëïffi:: H iffj*,ïr i::ïff"::",3iï:::i,,. n.,,n. nj",",,. voor LENS 3.
- f,enzen van Opaalglas kunnen r.{el eens moeilijkheden gèven Bas. ,. t. .,::' ;:rr:i:liïiï"ïi:i:i,J:ilil::;.:ij";:"":"::.::H;,iilïdï,, ai, r..,,,5..',,..,
- r{ir een Jaartje niers -mer ;;;ililr.;: Eaken hebben- De nleuwe sponsor 

_soor Feyenoord wordt ,,Douwe Egberts, .. .. i- Daarbij krÍjg je de punteir c"a.url--*- 
,-qw. rlgperEs'

- 1-



I,l
- ZojuisÈ $reer een trooi staaltje van "verandere-.'- moraal bij de jeugaf" meegeuaakÈ.

- spófertje tegen zijn leider:;,die! slapóe liozer giJrg huilen) alleen maar omclat

ni3 eén,kadnètje. hefe thee''over zlch héen kreeg" l - .
' AIs dLe jongen Hein zou hetëí zou hlj w.itió, ziin ln de redactie. . . . . . . . . .

- Deze week willen wii de 'Èitel ' "schijnheil "vat -4et iaar" . ultreiken.
= ... .-Met veel roachtsvertoon eigent eI Frustià (deze dagen meer dan oolt) zÍch-deze -.

titel toe.
Hij is n.1,.. va.l plan om, indien AlAx de halve finale EuroPacuP haa1t, dle halve
finale te bezcelien. . . . . . . ., ,... . .,\' ..r :, , ,i v íai r.-r.-; .."1

.-j,, :,i.'.. '--I{ou sorïy, maar al speelde Psv de euroPacuP l-finale in Den Haag tag". . . .,.

. Juventus....,.nee dus. :':'':.^' ':- r,
- Maar laterl we niet al te grote oilzin .uit gaan kral;n in deze gileÍ9t serieuze'

" --i "' iÏil*;"aionars in r,eus r *oraen:seroter in 9èta1. nonatri spelbosiheeft inihet
centrun van de verd.ediging gezelschap gekregen van de nog inner legendarische. *-.
Coen (tje) Moulijn.
!4artin dankt deze bljnaam aan zijn granaliozè kolte vínnige bewegingen dle hij :.
vooral op de training ten toon spreialt.

- Dat hij daarbij af en toe zijn benen net nlet breekt; een kniesooi aie'daàiop'i'' .

- Bet.grootste naaleel van die lange wlntersÈop is 91e ranglljst-. P1.9 ve,randert. '.i
.r i.Ilaqelljk niet,-.. .,., .

voor a1 u auto-onderclèien': bel'Ed Perleyn: I'L r'--r:- ;:-'.i'l ':';'t'''";.'
- Uitsluitend Opel èn japarners. '.ri': i;:,. . i - : ' :'

., Blnnenkort ls cle finale van de spelregelkwis. EeÈ LENs-tean kan helaas nau.relljks
- sterker rneer worden, anders zou Edr,ri4 Eykelhof zijii vtsie oíer buitenspel *kunnen

;: l,- ' ulÈeenàetlen! " , ; '.. ;-i :..

- Edwtn tiep afgelopen zondag tegen RKDEo tqq öioid hitariteit van het: IJENS -
publiek + 15 neter bultenspel.

- En maar schreeralen 3 ,, Pierre! Pierre" ! .i' , -+':' ': .''' I I^

- En ja hoor, Pierre spelen natuurlijk.,' . . . . . , -' ' ''i
Avond B.L.o. + 2 Jaar peren plukken, dan ben je kwa intelligentie een-goedè-.-l;
mialderunote r in d.e selektie.

- 15 februari (moole clag trouwens) RVC-LENS. Er krijgt nlemanà vrij'-lí: Éyenburg
die Ëlag! L' ''

KI,AVEF^TASSEN - KLÀVERJÀSSEN - KTÀVEB.ïASSEN -KI.AVERTTÀSSEN - KIÀVETUI}SSEN -,KI,AVERJÀSSEN -

A.s. vrijdag 20.00 uur ls de vierde ronde van het klaverj asspektaléI i,

De aanvangstijd geldt trouwens ook voor Phr.. J.Wittlng.

KTÀVEF.'ASSEN - KIÀVER.']\SSEN - KLÀVER^'ASSEN - KTÀVEIN'ÀSSEN - KLAVEF.]ASSEN :' KI.AVER^'ASSEN -

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

' ssÀrtoRErl zoÀroÀc i -
z z :r '

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzzazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi'izzzzzzzzzz

PROGFAMMA ZONDAG 8 februari 1987,

l4'.00 -uur ofympíà 1'-' LENS. 1

. LENS 2
scheveningen 2

D"i ndorD Sv 2.
I,ENS 5

"DEc 
8. .

DHC ,.9 . _,

LENS 8

J.Stoffélen
J. IU. j sdan
N. N.
M.de Jong
H. Rog
P, Meyer
H. vorselman
N. N.

' .' '' 5z!'/ roro
" 610/1093

6-42/ 1143
406/2040

' 416/2094
' 423./2138

4L5;/2092). Bd/z2zs

10.00 uur WS 2
11 .'OO uur LÉNs 3

1 3 ,00 uur r.ENs 4
10 .'OO uur Duick T'
12.00 uur r,ENs 6
12 . 00 uur r.ENs 7
12. OO riui Ér4sH 6

FESERVEPROGRAMMA ZONDÀG I. februari 1987,

vl
V1

1a.00 uui osó r
11.00 uur Dso 2

10.30 uur LENS 3

v2
v3

- r,Et§ I ,.
- LENS "
- HMSH 3.

-2-
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AFSCERIJVEN r

_LE_NSI Í.1. Kouwenhoven ..
LENS 6: H. Rtmuelz$raan' "'

TERRETNEN

Olvmuia
WS:
Quic{:
Hl{9H:

OPSTEI,IINGEN I

299855
01712-7 734

LENS 7r

I4I§-E,
G, Duivesteyn
L.Vcrkijk

oï89t-7943
454972

l.!

tsodegraafses . ..s.atweg, couda
sportpark i.dl. Kikkerlolder a.d.. Oegstgeesterweg, Leiden
.r r Nieuvr Hanenburg'r de Savornin lohmanlaaÍl :

Vrederustlaan t.o. Ilethlehem-Ziekenhuis. ' ':''r 
" ''

LENS 7: met .I.Roossloot - A.v vJijngaarden - ,,,Kouwenhoven _-b.Lipman
LENS 316 en E als bekend

PROGRAMI":II'ZONDÀG : 15'fEbruari 1987.

14.00 uur RVC 1

12.00 uur hvÈ i' i ; :r
10.30 uur sÍairw' àwarË's
12-. 30 :uur ,Dlauw j Zk'ait :4, r,

"1? 
!,J.9-',uUr.= ,BIauÈ rZwàrt. 5.r -

12.00 uur DEC I
12.00 uur LEi§s 7
'l?.: Qq- uqr'' LENs I '!''
a

PROGRAMMA ,I.4AÀNDAG 9 fEbruari . .

LE}E
LET.IS

I,ENS

,1
2
3

4
,5

6

(vr)
(yr)
(vr1
(vr)
(vri

i:í )., , ...'.i,

l, ,

I- I,ENS -

r .;rr 1g1r1g ;

- T.ENS

z z . oó 'tiui'lror,rs a
21.00 uur LENS 1

Den Hooïn 7

Ill/rSH 6 ,-'

LENS 5 ' Houtrust velal 4

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
t7dj znar,vonmnr, : ' -' r- "

1--:-----. a ':. i
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàAzizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

r-- -.'irii i

- ;;. '. .'
{j.. Nlvo ? , * schilp scheidsrechteï LENS 4: p.odinot..

PROGRAMMA.I,IOENSDÀG 1 I fëbïuàri.'''
19.40 ,uuÍ IH|ÍSH 4

PROGRI\MMÀ VRUDAG 13 februari .

19 . 40 ,u.trr,, fhe Ctrag.ions 2
PROGRAI'II.Í4.-VRIJDAG l, - :ebruari

iLENS 2 Oranjepleln

20.30 uur,.GETCPH 2 - LENS 3 Eoutrus! veLd 1

GegadiiJden voor de cursus B-scheidsrechter zaalvoetbal graag aannelden vóór 16 r.ebruari.Tèlefon_isch bij René Keus tel, 070-601541

Afgeropgn vreekend ontving ik het'bericht,'d.at t{.Keus (sperer r,ENs 4) in Duitsland een'olqeyal .hegft gehad. Hij heefr hierbij een hersenschudding opgerop"n. 
"u*";"-à;;u;i-afdering, de zaarconmissre en lENs 4 in het bijzonder een neËÍ spàeclig heisÈer. .. .

urrsrÀ9EN: oLd aazz I - LENS I t2-3
Í.ENS 5. RVC 2 5_3

zzzzz?,zr.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzz?.zzzz.
7.-
í "*a.. 

DE spoRTEN VÀN DE z-r{ TaDDER 
=zzzzzzzi'zzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;zzzzzzzzzzz,zzzzzzzzzzrrrrrrr"rrr,rrzzzzzzzzzzz

PROGRÀ}II,IA'ZATERDAG 7 fèbruari 19 8r.
14.30 urir Takdièr Boys
14.00 uur B:Lauw Zwart 2
12. 30 uur fipsv 4
11 .00 uur ÀristonrBO 3

LENS
LENS 2
LE}JS 3

LENS 4

L. Looye
A.StoIze
A. Spïonk
N. N.

001/003
olL/057
ot3/ LOg
o2o/ 150

-3-



VERZÀi"ELTIJDEN

LENS 1

LENS 2 :,
13,00 uur
12.30,uur..

LENS 3

LENS 4.
11 .30 uur
10.00 uur

r l^ooye
'. t' Empe I
. Vis .:"
N

r-,. i.r.- 'r -,

i: . ,'ii, ,.

'., ,::._i

rtsdlng van de terreinen.
Takdier Boys:
B;^,.,!rt, Zwart:
HPSVT.' . .. i,';-.-.
Àristpn' 80 :

SGIADUT{PROGMMIIÀ:

sportpark Kljkduln, Mach1el Vryenhoeklaan,
Dr. Mansseltkade, i'tasdenaar

'Zuldeirpark ;-,i ' '1 ' )

sportsticliÈiÏq t.H. ,prof ,tGkelweg B Delft.
nog niets bèkend.

OPSIE I,TII,IG VAN DE EI,FTAI,IEN
.:l

LENS 1 en 2: worden door'de trainer bekend genaakt.
LENS 3: F.de Vries - L.Sinke - K.CoEpter - T.Spa - J.

Íí. tÍeïsbergen - F.Mulder - B,vd Berg - p.Àx _

L,l'iantel -- R.pilon -C. Lipman -n." ii;"" - ..'..
.Ianseh- J+Kruithof --{.:'-'' r't'1'
- , .. r r l ituLtbercÍ-en' :. r rL :, :

Uur.. (Afbellen als EÉn nletj kan. triaiiren .is oop.:..
Het. 3e en,4e kunnen eventu""",,oo1s' gàan,ttaineï.
ur. "' l' ' t 1'; i; '''-' v'1":''1
--a --r; :r: ,- r1,.;:.; i1'r.. 11.i §.

. LEIIS 3. i'.r bij J.Sinke ,. .;..i .,;O7g:4t§237

LENS 4: F.Chrlst - J.val Stee - M.Fris -
H. KorHenhoven - D. ale !àliter - M-

Blj algehele afkeuring ÈraÍnen oE 11.30
hler verplichÈ) . Loopschoenen meenernen.

Afsdlrijfadres vri jd.agavond voor 19.00 u
LEtis en 2 bij J. EaD
LEriS 4 bij J.Krulthof
PROGRAMMÀ ZATERDAG 1 4 februarl 1987.

14.30 uur LENS
I ? , 00 : uur rolls ".2

10.30 uur LENS 3
12.30 uur LENS 4

te]..679687
674734

PDK
svÈrï 3
I1TSV
I{assenaar 4

I,
.:À

P

N

Standen'zate rdàg senioren bi gewerk
. r!: ."1 a': . -.:lt t/fi 25-L-t87 . .

-- 'i.'L, 
-..Q 13l197.i,,1,

i ';'.;;O2"0/149.. ,
.1 .-.".,.1- "j... 31_ s;,J

LENS 1 Hoofdklasse

PDK
NaalóÀ,ÍJk
Blauw Zwart
Semper Altius
Dulnoorcl
Takdier Boys
I]ENS

1 - . r' DevJo ,,. ,
SEI.I

l4aasdijk .:L.'-:
...., HS Texas DgB

LENS
Blauw Zvrart

-.- ", . Wassenaaï-_
KSD
svGv'
SVFTT ''
Vltessp Delft , -:_

. ,- Honselersdlik: ..:'r'.
. ,.'-r -" -LÉNs 4i4e klasse"e

' ".;l';.14'i25'.'i :''r
' -,r.i i,1lll9 :; ir'. ;'i-'--13-18'-'--

i. .t..-, ^:l141 17 il-

.13:15

LENS 2 reseïve 2e, ktasse F.,\-'.ii'il,!" ::rli.i..i::lr

L5-22
14-ts
1s-18
14-16-
L5-L6
l6-16
t5-74 -

vcs
Te Werve
Ras
SVGEB
HS 'IEXAS DHB

15- 13
16- 13
15-12
13-10
15=7

.. ,:.::14:11 ti: , I \

. . ..r :." 14-10.' . rr
13_9

: rr j r:.1 ... Í :i..1.14:9 ',' . -i,,;.
15j9; " ' '"r*) r .-i. rr,,' l''

r 1.2 ' :

LENS 3 3e klasse B

Àmaï Deep . :

DVC . .:
KSD
Nat, Nederlanden
I,ENS

L4-26
14-21.
t5-20
15- 19
13- 18

Àrlstonr B0
Wassenaar
P§Q.,r,..:'i'',-
DSvP
Die Haghe' '" "

. ., M9nster
I,ENS

74-26 *
L4-24,' is-za:r,'

.. L2-17 . :
t4-t6' 15- 13'j' l: ' '

.-..74-72.. .;

BI§V
Die Haghe '
DSO

NeÈa DaII -

EPSV ^I.
guick Steps
de Àdelaars'

l3- 16
14-13
t5-72

,. 13_5
, 1i-5-' is-s
8-1

Escher tsoys '

verburch.:.
Devjo.. ... ,

v.v,Marine....,
KHD ': :,.

14110 ' -" '
r3-e "' '-:"
t2-8..' .'-1'
L4-5 . 'r. ,!'
l5-2 '" . t

-4-.
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' JJJJJJ.'J\TJ,IJJJJJJJJJJJJJJ. JJ
J vliw EET JEUGDFRoIJT J
,r i;. --- J. ____-_j,
JJJJJJJJITJJJJJ- JJJJJJJ,TJJJJ,TsÉcgc.l.Llrut;J,l l,l LrtJjgggJiJJJJJJJ,rJJJ.rc,r,r,rJ.r,li,rs,rs,rJJJJJJJJIJJ

Àrseneen kontakÈpersoon3 ï:ii ;ï.ffi.ï.;ï:ï;ï#ïi 
103, 2ss1 sv Den Haas, '.'

; VíEDSTRTJDPROGRAMIIA A-B-C-J.I.INIOREN

Jan SPaans Íer. 292929 (b'g'q'970154)Kontaktpe rsoon i

affà1fun voor de vreds tri J den bij Jo' Spaa'srndp vrijdagavo4d tussen 18-00 en 19.00 uur.
In uiterste nooal nog op za-cerdagmorgur op LENS bij iemand van de jèugdkoEfiissie 661314'

Vooï avondwedstrij den tè1. 970154.

tsEL/U.IGRIJK - BEI.ANGRIJK - BEI,ANGRIJK - BELANGIiIJK - BEIÀI\GRI'IK - BEIÀNGRIJK - ' BELANGRIJK

''ttei kàupetitlevoetbal kunnen we voor a.s. weekend wel vergeten ' Bliif
den clari zijn de velden te haïC' Iiocht het gaan dooien dan zit ex zeke

in 'dei 
.'qro a.- Dit is de reden dat wc het kompetitieProgÏama traar niet

't direkt-beginnen met hét schaduwprogia.n",na ' Dlt gaat altijd door' Àfbel
r.1.1

. S.GADIIíIPROGFAI\IMÀ ZATERDAG 7-2-1987 , 'r :

(gravel)
(verhard veld)
.(verhard veltl)
.(zaaCveId)

t de vorst aanhou-
r nog te veel i'örst
vermJlden en .'l

len ve4)Iicht ' ':'
samenkoDs t LENS

9.00 uur
:13100 uUi
12.00 uur
10 .00; uur

13:oo 'dÈ YIiKÀw randerijk I,ENS A1 ( grave I ) 11 .30 uur
' "LENS .42 doef niets

10. 15 uur RKÀw B-reg.
Í4.00 uur cD§ 82
13 r00 uur GDS C1

11.15 uur Qutck C2

BYZONDERiTEDEN

zeilvoetlalkam;r- en fondue-avond.

FONDI,JE-ÀVOND A1 ,À2 ,B 1 EN 82

:" op '.irija.àavonà z0 fèbruari wil de jeugdkommissie een- fondue-avond organisereí toor"g!§
'1 èpef.rs .rí rgWS A1rÀ2,81 en g2 alsmede de tïainers,leiders, verzorgeïs' en natuurlijk ook

Jei ouae.b die,bij déze groepen horen. De eerste aktie van onze kant 1s het lnvëntariseren
vrie hieraan mee r.rj-I1en ào.rr. w" vragen jullie danook on je a's' zaterdag hiewobr öP të
geven. Dit kan door het qfgeven van f 10,- Per persoon aan Peter PerreYn of 1an -

paul vd Steèn. Natuurlijk hèbben we ook mëerdere fondue-Pannèn en vorkjes nodlg:;- Wanneel
je zo'n iet op 20 febtauari mee kan nemeri verzoeken wij dit a.s. zaterdag alvast even

, Éoo=' tè géveni Mag je bepaalde vleessoorten niet eten geef dit ook evén door zodat we

ht.:='rekérríng n:ee-kunrien houden. .-:' !':

LENS en tle krokusvakantie (1) .. : ,-
van maandag 2 maart tot en met vrijdag 6 maart is het Krokusvakantie. De j euirdkoniDíssie

$ril .Cart weer volop voe tbal- en andere activiteiten voor.de LENS-jeuEd gaan organisere4'
llaar ook voor de voetbaljeugcl die nog niet lid van LENS is. Daarbi hebben vre ullie
hulp nodig. want. jullie noeten die week nroberen zoveel mogelijk voetbalvrienden en

-vrf;ndffi mee naar LENS te nenen. Wat zijn we van plan? - .: . - " .:'j,..
,.1op'rnaanàag 2 naart houden'we voor de hoogste klassP (of groepen). van.d-e basisscholen
.,(dus voor 10-12 jarigen) een mini-voetbaltoernooÍ . (6 tegén 6 cp kleine', veldJes) '. '. onze

.'Ëinàn o-kla==..=- doei . natuurlijk ook mee, maaÍ - let pP: - .t,og"t in'eik team van 5- - ;ïËr; il.;"Ë;.t""àï ï=Ë"i"oÉL'"';;il";:;* met ziin ërrieén'op zoek op je school or
in je straat maar no, l-andere speler' ( en zàrg ook maar voor één 5eserve-spe19r_).t, .

.:e leeft je tea.D de naan van een bekentle ch:b nàar eigen keuze (wie zlch het eeisè rnet

een tean aanmeldt heeft de eeïste keuze). AIIe deelnFmers aan dit toeÍnooi kunnen.{ié

LENS BI
TENS 82
r,ÉNs cl
LENS C2

"' zie kopyJ bíiÍtenlaridse reis,

dag ook deelnemen aan cle vooïronde van de strijd on de Haagse Penallyb-ok-aal, d-fe .!e,.;:
Voetbalbond organiseert. De winnaaxs van die voorronde hebben een kans oE later in. de

maand oi) een bekencle eredivisiekeeper te mogen schieten. Geef je zo snel mogelijk oP via
het strookje op de laatste bladzijde van cleze LENS-revue.
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eklassers kunnen zich aarEe.Lden ln groegrics van 3 aangevuld met 3 vrj.end,en die.nog niet
op LENq zitten, we spelen in thèe lee fti j dsgroepen 12-15 jaar en 15-17 jaar. Tussen door
kan er ook gestreden worden on de LENs-tÍooghoud- Bokaal..ook olseven vLa het strookjè op
de laatste bladzljdè. 

,

op dinsclag 3 naart doen we het zelfde voor .het voortgezet ond.erwi js. Dus. alle A-,8-:èn

J. Dunant
R. Tettero
M, Brooshooft
D. Bijlsxoa
F.eI Haddioui
P.valkenburgh

On d.e bus vol te krLjgen zoeken we nóg een tr./aalftal jongé senloren die Eee wÍIlen.
Àa.EDeld.en kan je bi j PauI vd Steen tel. 970154 . . ' ..

ZEILVOETBÀLKAHP C-KLÀSSERS

Een vijftiental C-klasseis gaan zoals jullle vorige wèek hebben kuÍrnen lezen van 19 t/E
21 Juíi aan een zeilvoetbalkaup neecloen. WiJ hebben de boot aI gereserveercl en zljn nu
neÈ het sportprograEma bezig, We verzoeken onderstaande deelncEers on nu f 50,- over te
inaken op giro 336711 't.n,v. penningneester LENS met vermelding zeilvoetbalkamp. Het,j .''
totale bedrag is f 100,-. voor'deze trip. i ' .: :

Í,ENS C 1 I,ENS C2

u. d' croonenburg
M.WiersEa

N. S chuurtran
D.Heins
R, Tettero

op woensdag 4 Eaart mógen alle.E-en f-k1alsers hun r-:i-ndjes mee naar LENS nèEen. We

houden dan een sport-en speldag, vre CoeD een penalty-weds trij d Íraarvan de wlnaars mee
uogen doen aan de strÍJd om de penaltybokaal die de Voetlcalbond voor alle Haagse Jeugd
Voetballers organlseert. Vie houd.en een voetlcalvaardigheids tes t en nog veel meer. AIs
klap op de vuuïpr,j1 gaan we.met onze eigen F-klassers die willen eten in de kantlne en
slapen in waÈerIoo. we gaan op.zoek naar een sponsór voor het eten, Lukt dat iiet dan
Vragen we, een eigen bijdrage van de ouders van de spelertjes
Voor onze eigen A-, E -, C- en D-elftallen regelen we op groens dag I ,rora vriendschapPe-
Iijke wedstrijden.
Op donderdag 5 roaart gaan we tret F-klassers.. (als ze niet te moe zijn van het "slapen")
.voetbal len tot een uur of 12. De E-klasseró rDogen rs norgens ook weer korcen, om een on-
clerllng toernooitje te spelen,
Op vrijdag 6 mqart tenslotte houden we voor C-en lFklassers een vcetbaltenÍristoernooi,
een penaltykoxÍpetitie , eèn voetbalvaarCligheidstest, en balhooghouden. Ook hieÍàan mogen
weer Jongens van br iten xneedoen. Voor iedereen hebben we in de Krokusvakantie dus wel
wat te doen. Maak er gebruik van en probeer zoveel Dogelijk vïiendjes mee naar tENs te
neEen. Ook de E-klassers $roralen vrijdags rs Ítrialdags verwacht. !íe gaaÍl dan vriendschappe-
tijk nét El en E2 spelen tegen een nog uit te nodigen tegenstander. Na de h,edstrijd ook
Vocr de E-klassers eten, een nachtelljke oriëntatietocht door Escarop en slapen ln
t{aterloo: De volgende ochtend kornpetitievoetbal , 

" 
1.-]

De jeugdkqÍÍ'ml ssie_ hoopt natuurlijk i.reer dat zij op ale hulp van vele ouders en van. de
eJ-gen Jeugtllelder's en jeugaltrainers mag rekeneni

REIS DENEMABKEN

ond.erstaande spelers hebben zlch opgegeven voor de reis naar Denemarken van vriJdag
5 t/m maandag I juni. De prijs voor deze ïeis bed.raagt f 3OO,- en mag in 4 termlj nen van
f 75r- betaald worden, In februari Itroet de tweede terrijn van f 75,- binn'en zijn op

- giro 336711 t.n,v. pennlngmeester LENS met vermelding Denemarken. Dè jongens die meegaan
".'moeÈen op vlijdag 5 juni.vrij vragen van school en een geldlig paspoort of een toerLsten-
' kaarE hebben, WJ,I je nog mee naar heb je je nog niet opgegeven bel dlan PauL vd SÈeen,
: tel.970154.

IJSNS A1
LENS À2 LENS 81 I.ENS 82

M jEnd"Iich. "

E.Endlich
R. Raffaele

- P. vcl zwan
M.eI Assroutl

:. 8.. Br-unings

P.Bij Isma
J.Hoernig .

c. Steenwljk
R. carskamp
J. TinDermans

H. Gabel
M.Koning ,

R. l4ahieu
E. Raffaele

M. Knoester
,E.den Heyer
R.l,lerencia

R. Zanalstra .
E. slierendr.echt
N. Jagesar
H. smulders

R.VIyrdeman
E. Rietveld
M.Tijsen
D.v Zetteh
J. Spaaís
iI. Mansveld
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op.rvereÍ vbràoèk zar - aIleen'bij algehete afkeuring - de jeugdkormissle vooï A-, B-,
c-en lFkrassèrs éen ,leugdklaverj asdrive organlsèren. !.Je.maken een poure meÈ A- en B-
kraslers en eèn'póure met c- en D-krasserè. vanzelfsprekend zijn ei ee, puar prijsjes te
winnen' Je moet je wel van te voren opgeven. via je leider /fxaíner. './le zullen oie dàg een
bepeirkt Schàdur,viiióqramma samenstellen, zodat iedereen Cie kan klaverjassen nee. kan doen.
Kun je nog niet kraveïjassen, kom alan ook gerust, dan zullen we het Je reren. vle vragenhiÉrbij leiders eÉ traine'rs om die middag ars kraver jastrainer te wiilen optreden. .- ,.Dus zateidag'í.4 februari., om 15.00 uur bij aigehele àfkeuring j eugdkraverj assen in'de..'
kantine .

ZÀTERDAG 14 febÏuari a.s. JEUGDKLAVETUASSEN

Wilhellous Cl. (0) .. -: LENS cl (4t

LENS cl wàs'veet neër aàn de baI dan wilhelEus, maar we kregen de bal het dóèl Eaar ni€tin totdat'Erwin i{iètveId 0-1 maakte. t{e gingen met 0-1 de rust in. Na rust had Erwin er
weer -2ln-'ih en maakte'0-2. roeh wertl het heienaal nooi, vrant wilhelmus schoot een ej.gen
doelp'unt 0-3. Kort voor het'dindsignaar schàof'Jhonny uet een harde peger 0-4,

Mauïice wiersma en RoÍnano Tettero (aanvoerder)
Het, volgende verslag worclt geschreven door Niels Schuurman

ViEDSTRTJDPROGRAMMA D-E-F-JUN IOREN

KoEtaltper'söoà:' ir!..r,' r.: ' Robert rànnings. xe:-. 652414 (b.9.g.970154) :,
Afbel}en voor de wedstrijden èij Robert Pe-nings op vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur
Il..--Y+i"tSd" !9o9.:rlas oP LENS "btj iemand van de jeugalkonnissle dp zateraag.org""' sà i: ia. 

-:-
voor avondwedstrlj den tel. 920154.

BEIANGRI.JK*:- IBELANGRTJK - BELANGRIJK - BELANGRIJK - BEIANGRTJK - DELÀNGRI,IK - BEIÀNGRI,IK

ook ja'.s. ztiterdàg zal:dr geèn koopetitievoetbal gespeeld hrorcten. BIijft het vrlezen danzijn de velden te hard' Gaat het dooien dan zit er toch noo te veel vorst in de groni. I
Daarom verdelden víij hieïonder direkt het schaduwprogranma. Dit gaat altlJd door.
Afbellen verpllcht.
SCHADIJWPROGRÀM!.{A ZÀTE RDAG 7-2-1997 .

9u-tck D1 - LENS D1
GDs D2 "'..'" LENS Dz
LENS E1 zaalvoetbal bij Velo
GDS E2 ,:. 1 - LENS E2
LENS F1 ,F2 en F3 trainen in de Marterrade

samenkonst LENS

1C.00
12.00
l0 .00
11.00
10 .00

uur
uur
uur
uur
uur

(zandveld)
(verhardveld)

t/m 11 ,00 uur
(verhardveld)

9.1s
1r .c0
9. 15

10 .00
9;30

uur
ulrr
uur
uur
uur

- zle kopy: sportJ<amp Zeist en spelletjesochtend 14-2-19g7.
- tralner/Ieiclerè Dl L/n F3 op màandag 9 februari bijeenkonst op LENS om 20.15 uur
TFÀINEHS,/LEIDERS D1 t/m F3

op maandag g feoii:afi wll de jeug+omnissie eens praten met de tralners en 1eiders van
onze:. johgstè jeugd.:wij hebben. een aantal punten te bespreken. Misschien hebben jurlie
ook wer dat op-of aanmetkingen J 'we izerwachien oncierstaa^nde p;;";;;; ;;-ro,rs uur op
LENS. Kànije niet-laat dit dan even weten.

--' i\
Ton 's:_Graven$ijk, coop odenkirchen, Àob v Schaik, patrick Bijlsma, Leo v Rljn,. .

Richar- d,vd.Hoek, .1oop._Bfonk, Ferry v Kester. Rob Mahieu, Gilbert Steenwijk,
Jerry Hoeïnigr, Danny Bijlgnq, patrick Oosterweghel en Robert carskanp.
spelletjé§ 'doèh ïoor tENS 81,E2,F1,F2 en F3_: r, r,,;.,/
!,Ianneer; we gaan voe tb
MochÏ het íöe.rlal-Ieq
anders Det. jullie doe
tret jullie "aft,reiten.
worden ook ver$racht.

allèn is nog maar de vraag, vooïlopig ziet het er nog niet naar uit.
op.14 februari weei "afgekeurd zijn dan gaan we eens lekker wat-n. IÍl ons. klubgebaqw en op_ons kcflrplex gaan we dan diverse spéIen
Meer nieulrs Volgt in d.e LENSrevue van volgende week, De 1eiders
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:- -latrl-ck oosten egbel heeft helaas €en'ai.der ïooster'gekreg; àp sctloor-. ni.,.qogr kan hij
de.t,rain1ngenopdewc'ensdËi9[Li.dilagniet,mèerverzorge.n.Pai;icino!leaan*tvgar'.de
getooFde inzet op de woensda@idsag, ,Viè hopen ln de Íiabije toekc[nst toch weer-een Ëeroep
op je te kunnen doen. - :

öp Ért ,"r"ii-""ir"rg. R*er: g1:kal! {e.t4àininsen. .r"r.y È*rnisL' cirÈerÉ ii"a;ri:È',assisteren" hen als hun school èit toé1aat:' Nu in de zaaÍ gaàt, dii io nog $reI. op hét v;IalechÈer.is dit onnogelijk. Dan noeteil we z-ekei 2 à 3 vaste Èainers hebbén. oe i.iatnings-ttjden zijn v'an 15.00 t,/m 17.00 uur. tJie wit en wie kan?? VeI 970154 (paul vd Ste-en) .:-..,-

TzuiIL'ERS !{OEi]SDÀO],IDDÀCKrE : tr..i:ler

LENS en de KÍokusvakantie (2t .
D-,E- en f-klassers goed cpgelet: Lees elders ln deze r,ENSreÉig góèa Àet' Etutr je
I,ENS DE KROKUS VAKAÀ'TIE (1.) . Daarin staat wat, cle jeugdkomrnlssie in de krokt,svakantle

v-an EaaÍrdag 2 mÀaxt . toÈ en vrijdag 6 naart) allemaal vo'or 'J uuie Eaat organiseren.Vobral de D-klassers Eoeten nu aI in aktie kornen om zelf teans tè voËnen van maximaal
3-LENsàpelers érr 3 spelers, dle geen 1id zi jn van mus. Éés eÉ iUt étut< je goed en; meldtje aan via het strookje op de laatste bladzijdd.
SPORTKAI'ÍP ZEIST

IIENS D1 LENS D2 LENS El I,ENS 82 : . -'1::' r.Errs F3

van 6 t/n 11 juli gaan we -met 36 jongens'en àen zèstar reiders naar het soort*'uro inzeist toe. De prijs voor deze ueek ls f l3or- per persoon.,oe eerste -teruiin ,à- g ao,-',,.,'
had al binnen moeten zijn op giro 3357i1.t.n.v.penningÍmeester LENS met. vermelèing .;..i
sportl.a,p zeist. De twcëde i:ermijn van i5o,- moeÈ einà februaïl binnen zun. Er ztjn-. ,..
rqqg 3 plaatsen':opqn 't zijn er jongens geboren itussèn 37-7-74 en 1-8-78 dlè:n<jo wet foé- r'' '

willst, dan. kunnen- zijlzich oprleven- bi j PauI vd steen telj 970154. wi.ft u eeiit inlichtiinè,;

R. Wubben
t(. HLeinen
S . Moeeiían
H. Verhey
R, Pronk
T.E_gíns.. :.- ._. .

W. v' Diemen -' "
P, Bobbh:,
B. olsthoorn, , r

M. de' .Èrito

BTESSUREI,EED

. zàndàtra

. deh 'Eeyer
, Abournarsa
.Borsten

I,ENS C2

t1. Mahieu

r.. vàn 't «igqstei
R. otte -' , ., "
J. Saindifoi€, ,,
J.v Diemen'
P.vd Steen
iI.HoefnageI
S. Hoefnagel
J ,rrcppen(lÍaaLer.
P.Sinke . .r '.

P.v Rijn :'"'

M,Pronk

.. LENS Fl

P. Campos Ponce..'
.R.Stap ._ ., ', "r-.,
PaRoos.- ,., ',í r:

q
E
t,
M

L. Peek
R, vd Heyden' ...-

LENS F2

W. Daaxoen
M. Boerman

''èrgé Moesman is met erg i1ège k-oorts opgenctre n in het ilulianaklnderziekenhuLs. -Éf1 iilC:-;'op de afdeling Chiru.gre.. De bezoektijden _z:-jn.'van i0.30 - 12.00 uur en van..-14.30 _
19-.00 uur. Een kaartje. ste_l_t hij erg op pri1s. Van harie beterschap Sersé. -- ...

LENS 1 , bestaande uit Mj.che.L Knoester (C2) , Eàr:j n Lau (C2) , Marco li;ben (C2) en -,. ,

Ronald zandstra (82) I hebben.a_fgelogerr',vii;cag iri een"bonvor" Í{aterloo,..r à. spa.lrning i. .., . .

af en;toe'te snijden"wad, àich- docr een atJEeiijxe overfutnnins ;t-3;; punten geptaatst ..,.voor de .finare van de d.oor'de iraagse'sóËeiisrechtersvere4igir,q ;--rgontieerae sperregel-_vredstrijden. Zij breven wÍrhermus, vredcnburch en oevjo ïèór. -níi 
aà nonde1tnge- vràgón

kwaJn Bdt',in Lau (in feite nog een -D-krassers, hoewel sperànd 1n cr) ars beste ían aeié*rorr'd ;Ioet 117 punten uit-de'utrs' «tabse: llat voei:balspelregelintellect letreri:i[;.f, ,]-n!i::::van c2 t 'tJen e,.'niet van c1, want de enderc LENs-Dlóeg, bestaande uit de cr- "p"i"i" 
' -i

John Mansveld, Erwin Rietverd., Eelco den Heye! en, [,arco Tijsen rreten het a.r" i""i]]., ;, ,lfinaar afweten. Met 215 punten k.ranen zij nlet.ver i-1. tegeistelring tot de vorlge keer"toen ze maar liefst 492 puntcn behaaiCen. Deze i<.eer kunnèItjk door Edwln Cor"i ÉÀnàio"rrzf.:lDe'rinare vindt over rweè weken pliags op vrijdaf is iàr=""iï ;.;: ;il;"ï--':o:':;-F::;': :

yzewerf ," 1aívang 19.00 uur".r I,Ie rekenen óp ".ór supporters. ,o". r,eNs-pío.g 
"uàiaï.i"""i- 

, .
bereiding in een Ecerdaags "trainingskanp" , coach cerard v'an Reysen *ir 

"rét" aan het _ .

EOeVal cverlaten. . : .. .r -. .

SPELRE@LIIEDSTRIJDEI{ ESV: rin aleplaa+-s vocl:'!EI'iiS:
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De uitslag van de halve finale was (eerste 5 finale plaatsen):
l.- Die Haghe 507 pnt. 4. LENS
2. Vredenburch AeA ,, 5. Maasètjk
3. Eoek v Holland 393 ,, _ 6., vios

373 pnt.'
366,,

' 351 ,,

Gebed.van een pupÍ1
Orlieve heer
Èàt gaö ze'weei teÈeëi"' "'
ttoór.làngs" de lljn, ààt. gegir.
en lk ben nog maar een pupil
O lieve heer

al- was het maar één keer
dat ze stil konalen zijn
wa!t..d+ voetbal lk paq fijn
O lieve heer
ij< ren heen en weer
moet aanvallen en neteen weer terug
maar, lk ben nog niet zo vlug
O lieve heer
Daar er is nog meerl I 1

van trover de hele" en ,,2e paal,'
een"dleptepass" en ,'lange bal',
ook van "de beuk erin,' of,, Ieg ze plat,'
Nou, het is me wat-----
O lieve heer

r€ar llet het ook aIr.{eer? ?
en krijg nu met de leider vast problemen
want ik verloor mijn tijstje meÈ systeEen
varl 2-4-4 en 3-3-4,
orgelukkig, hier is alat,'rotpapter,'

Het kost. ledere vreek veef dfia óm een schailutr-
programma in eLkaar Èe diaàién. Maar als je .-

ziet dat. de .spelers er v€el nlezÍer. aan bele-.

o'Iieve ligei, .. . ":.wat ik nu al .niet leer:: l,
"stoppen", "clraaien" en "kappen,,
en ook "niet happen"
ik moet.het"spel gaan .naken",
"diepgaan" en "mijn man bewal<en" I

O lieve heer
- . nu gaat nijn pa weer tekeer......

hij Loopt steeds maar in het rond
en houdt geen ogenblik zÍjn moncl;
o wee, als ik even niet oplet
dan kan ik vanavond vroeg naar bed,
O lieve heer
daar krijg ik me een sneer:
Suffeïd, kÍjk toch uit je ogen
dat had niet gemogen:
Nou, dat hetb ik gevreten
en kreeg ttruis geen eten....,.1I

UITSIÀGEN JEUGD

Gona Al
C.na Bl
Wilhelmus C1
Velo C3
ÍIllheluus D1

- I,ENS A1
- LENS ts1

- LElis cl
- I,ENS C2

- LENS Dl

UITSLÀG 
.I]OORDEWEEKS

HMSH C2 - rEÀrs c2 2-60-8
^,0-4

0-4 
,

4-4
1-3

Velo D3 _ LENS D2 1_9 ven, dan doe je het graag..lENs Al speelde net
Wi1helrDus El _ r,elrÀ rf ó_i Gona. Na eeí Zeer vroege' tïeffei uste min.).
VeIo EZ _ LE[{S E2 f_4 werd het even stil. Daarna denderde A1 door.

Er v{aren zeer mooie doelpunten bij. Ook LENS
ts1 sDeerale @na. zoek. De 4-0 overwinnl,ng was een mag.ire at-spiegelin; .van het werkerijke
krachtsverschit. ' oat er óok op gràvervelden goed te speren is bewezen r.ENs c1,D1 en Elbij riilhelnus. Í,ENS'Cl boekte een;4-Ö overwinn.ing .tegen Vri1helBus.Cl die,in poele Cl
speert. Ecwin wir nu einderijk eens een echte tegenstandeï hebben, we hebben AJax ar
gebeld, E&'rin. IENS D1 benrirtte de dtie kansen goed en wÍlhelmus vernruLste er veeI. Beide'elftarren speelden goed voetbal. Dit kunnen we ook zeggen van'rÉNs et.' zii verstoegénl
!íilhelmus in aller vroegte met 2-0. Itandbalveldjes blijken in deze pertodè ook eenionut-tig te zljn. velo heeft ze en lENs cz tDz en Ez speelden er. Het was hardstikke reuk.Bij LENS D2 vielen eï maar liéfst 10 doelpuàten waarbij er 9 voor rEns,wàren. Een ruime
oyerwlnnlng dus. LENS c2 haal er ook zin in. De scheidsrechter tr1lde ermee stoppen. l.faar
de spelers van. LENS en velo wj,ldlen verder spelen. Dit gebeurde ook en het werd 4-4. -:è-i--.
I,Eiie.. Joop Pronk van.r,ENs E2,was ook enthousiast. zijn erftal won net" 4-1- valr,vero. .
LEI{!. F1:zou. naar HBS g_aan. HeLaas vond HBS hèt te koucl???????. p3erglr gipgen de I.-klassersd'1ë'èr warèh' ire' iuarterïàaè. iir. ' oaar zóLden ook aà eí az qà; t;;i";n, -sàraas 

deze groepIiet' het, weer afvleten..wiJ weten het"nu ook niet"meer. t{e blijven.echter opti-Llstiich -

::. y3* *k ygol jylllg, verder roer het. organlseïen" van schaduwpJggJ3rnma's.. Tor. zaterdag.-
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ÀÀNMELDINGSSTROOKJE T.B,V. KROKUSVÀKÀNTIE

JA, wij willen graag needoen aan het LENS, minl-voetbaltoernooi
x op Eaandag 2 traart a.s. (D-klassers; 10-12 Jaar); : -

xop dinédag 3il naart a.à.'(eig,c-klassers; 12-17 jaar)";
' (dooihaten wat nJet, van toepasslng is).. ,

Ons teaE
t _-

2.

noèmen we,

(klutrnaarn van

.leeftijct adres

eeiste
fi\reedg

ker':e)

keuze)

pe1Naa.E s er - telefooh

1

2

1

4

s

6

',. , 1-l ,;"

strookje lnleveren bij de jeugdkomnissie van IENS.
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DE Í.EIJSREVUE

. . - I,TEEXtsLÀg VAN DE VOETtsÀLVERENTGTNG LENS ( LENrG EN SNEL)

60ste jaargang numner 27t 12 febrrÀri 1987.

oooo
o
o OFFICIEEI

IN BA],LO4ÀGE

2319 J.C.Ham

OPZEGGING

o
C

.I

ooooooooooo@ooooooooooocoooooooooomocooocccoooocoo@coo

NS, 220541, l.le1is Stokelaan 1846, 2541 GC ljen Haag,
679687

2047 E. rriaterreus D jun.
I]ts3BAB3tsBIJI]I]tsBBUTtsDD3B]JtsD
rrts" I,AROPSTELIING]J IJ

UIIBBBIJBIJ]I,JAi ! ËrBBiliI.IJBJpilEÍë3il:Jirlj}lBD3ilBI3IJ35)JBEBTBBDSSSBIJiJB13BBBBgDBBIJIIBBiIDBBBBUdBiIDÈ33ilIJtsB, -;zondagmorge,n:' Heinz Geurts
miàdag:' " it -' " Tinus zilfhout

zondagnorgen: i ,. Tinus, Z:lfhout
- miCdag: ; Àn en @Íard vd Steen

ONGEVALLENVERZEKERTNG ,!

Regermatig. ont-vangen.r'Ji j vragen inzake verzekeringen r.Jaar eventueer een beroep op kan
vrorden geda._an'nadat schade of letsel is opgeloSren in en rond het velal en öp zaàL
EieÏonder, volgt i-n het kort, enige informatie over de CoLLEqIIEVE oNCEVALLENVERZEKERING
die door eg. KIiVE rvoor haar"leden via Stibbe Meyster in Rotterdam is afgesloten.
Iten gedeta-illeerd overzicht van Ce polisvoonraarden is op verzoek (via de secretaris)
beschikbaar. Schroon niet on bij twijfel kontakt op te nemen

t,lÍE ZIJI,Í VEITZE-KERD?

trrre personen die ars ricl bij de KII\rJ of de afdelingen zijn geregistreerd, derhalve
ook alle spelerrde .en niet spelende LEI{-Sleden.
WÀNI\IEER IS DE VERZEKERTNG VAN KRACHT?

Tijdens.aUe clubaktiviteiten zoals b,v. deelname aan training en líedstrijd,en, bijwonen
(uit) wedstrijden -eig-en vereniging als toeschouweï. u/erkzaar,heden t.b.v. eigen vereniging
(b.v.toto/rotto) , beàoek veigadeiingen/cursussen voor eigen vereniging, deername àan
trainiug,/wedstrij den vert€genuoordigende elftarren van de I(NVB, deername aan jeugd-
sportkampen van de KN\.rJ, deelname aan cloor de KNVS georganiseerde s chool-, bedrij fs-

;Lïï:'ï"ff ,ïi ::ïi':ïï;,
.In de gehele wereldl

VJAT IS ER VEI{ZEKERD?

Uitl,.ering bij cverlÍjdén: f 3.000 vóor ongehuwde personen en f 7,500 voor gehuwde
personen (en duurzaam sartremionenclen waarvan cle verzekerde ouder is aàn 21 Jaai),.
Uitkering bij blijvendc invaliditeit ten hooEste f 30,000 (progressief) ,

'a.'Uitkering voor kosten van geneeskund.ige behandeling ten hoogste f 125
b. Uiu(ering voor kosten tandheelkundige behandeling Een hooEste f 500
Vooï 3a en 3b tezamen echter maxixnaal f 500. Schade aan bestaande prothesen of
hulomidclelen, zoals kunstgebitten , brillen, contaktlenzen a.d. wordt niet ve rgoed.
Uitsluitend t.b,v. scheidsrechters en neutrale grensrechters die met de leidj-ng van
de wedstrijd belast zljn, is schade aan eerdergenoenile hulpml-ddelen wel meever-
zekerd, eveneens tot een maximum van f 500 Der schadegeval.

HOE TE HANDELEN II'I@VAL SCHÀDE?

Dorekt kontakt opnenen met de sekretaris. In ove.rleg met hem kan dan een schadeforrnu-
lier worC"n ingevuld. hetgeen binnen 3 x 24 uur na het ongeval aan de verzekèraar
moet worden cpgezonden.

1

2

3
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ZIJN ER i.lOG I'IEER I/'ERZEIG]IIINGËN VIA Lrl,is, VÀI{ KRÀCHT?

Antwoord.: neen. voorzover gewenst en nogelijk èient U oveïicíe risÍcors zelf te verzekeren--:-
. Het Bestuur.

TBAINER.S

Dhr. theo Hoefnagel' txainer van de B-seLektie, heeft zijn kontrakt met LENS verlengd. -
C'ezien de resultaten en de ultstekende sfeer binnen deze gïoepr 1s een iede, hier zeer
content nee. Wij wensen hetr veel succes.

Dhr. Barehd van Hijkoop, trainer vaÍI de zaterdag selektie heeft het Bestuur te kennen
gegeven, aan het eind van het seizoen te stoppen. Het Bestuur zal in nau! -,',!rleg Eet i
de betrokken groep een nierHe trainer aantrekken vooï het konend seizoen.

Het Bestuur.
OMO-tj es

Het is alweer een tijdje geleden, maar hij is er ueer:
de "uitspraak van de week".
Frans Ensinli (trie ancers?) was weer aardig op dreef over rie wedstrijd Kv Mechelen
CI'ub Bmgge
Eij schreef o.a.: "In het stadionnetje met.de onhëiLspellende naam ,,acht€r de. . ,

kazerne" rvas and.erhalf uur lang een veldslag aan de 9an9 die het pub[ek ln
extase bracht. Uit kenneLijke vcorzorg waren de hekken van het aangrenzend.e
kerkhof opengelaten" (....)
De naam van onze vereniEing werd trouwéns en passant even genoemd Ín de panolama
van afgelopen week: "wie heeft eÍ nou vaÍl Lenig en Snel gehoord?", stond er zo
ongeveer.
Gehoord in d.e liantine over Ceze opEerking..
" 't is. naar goed dat het ln cle panorana stond en niet, in de penthouse, want ,
anders had, iedereen gedachÈ dat. hier een nieuw (discreet) trassagehuis bedoeld weicl .

Ex-weerkunQig nedevrerker. iran de VARÀ en nog steeds donateur van deze onroep,
de heér F. var'l Dijk sr. gaf gevolg aan de oproep van één vÈrn de vorige weken en
Eaf ons de volgende infornaatic .door l
Op cie 15e mei (de óat n va:t Ce LENS-loop, weet U nog?) van het jaar 1980 was
het zonnig en 17 graden, 1981 vrisselvallig (14) , 1982 prachtig (ZO) , 1983 wissel-
valLiq (16), 19e4 droog (i6), 1985 Croog (16) en in 1996 wisselvallig Eet een
tempeïatuur van 14 graCeÍI. . j

v-or 1987 voorspelt dit "weerhaantje,' veeL vocht,,dankzÍi $r en LB.
Voor de non-alcoholici onder U, de initialen staan vooï Freddy Heineken en.
Lucas BoIs.
Het geïucht doet de ïondc dat, buiten c1e normale klaverjasdrive, op vrijdagavond .

13 maarÈ: een spcciaLe "nootlottartende " klaverjasavond word georgàiseàrd.
!{e houden U op cie hoogte:
Eet eerste speèIde afgelopen zonCag uit bij Dso- Aftijd iastig te vinden, van-
daar dàt een ieder op het hart werà gearukt toch vooral de 2e afslag te neBen.
Helaas,helaas, de 2e aÉs!-ag bleek afqesloten. . . . . . .
@volg: opstoppÍng ilr Denthuizen
Hans PoppinE grinnikendr ,, wist ik vrc1, nraar ik dacht., kijken hoe dat atloopti,
Eans rías ars één van cle weiniEen wér op tijal. ook een EaIlier on in de basis te
blijven.
trlchard vd, Iloek r,ras rondar; :let tcrug vari va]<antie. Hij zlet er richt getLnt ult.
Toen hij na rust in iiet veld kwan schoten een aantar tegenspelers spo;taan in de
Iach .
De meeste LENS -sl)elers (ropende recrame voor vaÍr Grieken) konden wer janken......
Het is nlet te hopen dat rnen bij het ncinistërie van !,Ivc de besrissing neemt omb.v, het zuiderpark vocr het publiek te lluicen.
Waar moet FC Den Haag Can die 10O.OOO man laten.

KLAVER.IAS S EtI 4e ronde 6-?-1987,.
1e Haxo
2e ijom
3e v Dijk
4e de Groot
Poedel ! Kester

KlÉnen
HoppenbrouvJers
vd KIey
de Groot
Haas

-2-

5597 pnt.
5298 t,
5249 ,.
5242 ,,
3289 ,.



qTÀND N4 4 van de 5 te spelen ronden

1e Í.Iitting
ze v DIIK
3e ,i '. ;! .v. Ovén' ' I .
4e Ham
5e Hoek
6e otte
7e Rog
8e vd Berg
9e 's-cravendijk
10e Peeters
(slechtste'resultaat)

1t: .

2006?
19990
19962
t967 0
19630
19623
19496
t9269
190 82
1900s

3e
4e- le
2e
7e

Graan
vd KIey
IJtouwers
KIinen
rs-Gravendijk
Jansen
vd Eoèk
vd Berg
rs-GravenCijk
Peeters

ptn (4623)
(445s)
(4429)
(3998)
(4078)
(4s 10)
(4663)
(11063)
(4372\
(4639)

:L52il4

155 35
155 33
756'12
15552
i5113
14833
'!5.206
fi7ro
r4306

8e
6e
9e
10e

KLAVEIUASSEN - KLAVERJÀSSEN: KIJAVEF'JÀSSETI - KIÀ\'ERJÀSSEN - «IÀVERJITSSEII - (IÀVÉFJÀSSEN -

Afgelopen vrijdag weïd de -*'oorlaaiste ronde in de klaverjasdrive gehouden. De spanning
is nu echt niet meer te houden en we kunnen naulrelijks wachten tot de 3e april om het
koningskoppel van het jaaï te kunnen kronen

KIJAVETdASSEN - KIAVER.LISSEN - KLAVEI]dÀSSEI.I - KLÀVERJASSEI.Í - KLÀVERJASSEN - KIAVEFJASSEN -
. "\ i'I,_i

, rvan uat hebben víe nou claar,,
Nu eeDs geen elftal in de schijNrerpexs- ook geen voetballer Íoet fj-nanciëIe problemen
ergens j-n Oegarda - Nee gerroon onze Tinus, Ce Brömbeer vari,d,e Zondag Ochtend, een van,
die Vroege Vogels, vJaar menig club zo rijk aan is, maar het nooit gced doenl Vandaa! ben
ik zelf eens poolshoogte gaan nemen hoe het er eigenlijk aan toe Eaat in die z.g,
Lege kantine. vandaag was hij er aI om 9 uur aanwezig om het 3e elftal van hun nat3e -

en droogje te 'roorzien cn ze op tijd de deur uit weten te werken, want zij werden bij
HI{SE verv.racht. Normaal a.; hij aI on zeven uur present om de verschillende functicnarissen
te onLvangen o.a. cle consul, betreft terreinkeuringen enzrenz, maar dat r,ras deze zondag
niet nodig. Schrijver heeft Tinus eens geobserveercl waar hij dan al zo mee bezig is. -

Als het koud is verwachten d.e bezoekers / spelers d.e.t de koffie aL klaar staat en alles
er ordentelijk uitziet, Menig huisvrouw mag zijn keuken zien als hÍj zij4,uren er op
heeft zittenl En dan Cie telefoon om er knettergek van te wordenl Ik heb.genoteerd hoe-
v.+el keer er gebeld is en dan nog rrraar voor één elftal! I Het begon aI oxn kwaït voor tien
door Marcel - Martin - Oscar - Ri-chard. - Ron - Ed - l,larco .Iag nog in bed, maar liet een
ander voor hem bellen - cerard - Peter om 10.35 I'ob - Edwin - Martin 10.50 .:. Eric - Theo
Iéo om 11.15 en als laatste Fïans van Dijk. Dat was vrèt ik zoal a.rngetekend heb! Hoe-,.
moet het dan gaan als aIIe elftallen de wei lngaan, geen woncler dat het wel éens uÍt
de hand wi-I,Iopen, vooral als eï nog van dÍe dómme vragen gesteld worclen en op het ver-
keerde adrgs.. -In die tussentijd staat hij in de soep te roeren, r.rant een kopje Snert die
wat Zangerig .spaakt is toch niet lekker en het Vet moet ook in de gaten gehouden worden: I

Men kan aIIes;$,eI blauw - blauv, Iaten, Itraar een blauwe keuken?l I en clan ondertussen de
mensen bediene4 met dropjes - diverse Iimonades of een pilsje en dan die gehaktballetj es,
kroketjes gn Deer van dat soort winstmakertjes. Bij LENS h..bben we nog een oud lic1, nu
in de Gemeenteraad, die daar wel een vraag cver kan stellen. Tinus is er altijd vroeg
bij, naar bovengenoende hoor je pas als het te laat is. Tinus, dit was even een Poiitieke
uj-tgli jder. ma-ar., ooq" 1.,ï: er eenmaal nièt oDheen en eï een uur met elkaar over te gaan te
telefoner.en,l is' vóor'oriJ'öriaeien Ëej d.uur! I wetèn de huidiEe leden wel dat Tinus vroeger ..
in de basi.s, van de LENS jeugd stond. Dat was een onverslaanbaar elftal rnet Persoonlijk-
heden, die thans .rlom gencend of geroemd worden. Zij hebben geschiedenis gemaakt ' Dus

Lezers van èit Proza' hetemaal gewijd .1an Tinus, mogen wel eens even nadenken uat ze

zeggen. Neem zijn oL'merkingen ter harte, ze zLjn echt gemeend. Bij staat niet zomaar
achter de Koffiepo!..Want LENS is geen bejaard.en go()s maar een voetba]-club dat leeft.

r': .-; F-M.Flumans.

i ,i
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PROGNAMMA SENIOREN ZONDAG 15 februari 1987.
í.4.00
12-00
10.30
12. 30
12.30
i2.00
12.00
L2.00

TERREINEN

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

RVC 1

RVC 2
Blaur,, Zwart 3
Elauw Zwart, 4
Blauw Zwart 5
DHC 8
I,ENS 7

IENS 8

LENS 1 (vr)
LENS 2 (vr)
LENS 3 (vr)
LENS 4 (vr)
LE!{S 5 (vr)
LENS 6
Den Hoorn 7
EMSI] 6

,1. Oosterling
V3 J. Groenewegen
v1/2 N.N.

423/2059
415 /2O31
430/22?7

01891-7943
454972

RVC :

BlauÍÀ, Zwaït,:
DiIC:

AFSq]RTJ\rEN

LEN'S 5: I{.Kouwenhoven
LENS 6: H. RimDelzwaan

OPSTELLINGEN:

Sportpark r rprinses Irene,' Schaapweg
Dr. Mansveldkade, VJassenaar
ilrasserskade, Delft

299855
o7742-7 84

G. Duivesteyn
L. verkijk

I,ENS

LE}IS
7

.EI9_3:' J.Roossloot - A.v Wljngaaraten - C, Lipman _ J. Kouwenhoven
i,ENS 5 ,6 en8; aIs bekend

PROGRÀ.I1ÈÍA ZONDAG 22 februaïi 1987.
14.00
11.00
10.30
10 .00
L2 -00
14.r0
10 .00
t2.oo

Standen LENS 5 X t/n 25 januari 1987-
Res. 2e klasse E Res.2e klasse L
cr. Willen II . Vac
Qui ck
LiJNS 5

Quick Steps
RKDEO

Oliveo. -

In ternational
SV Kijkduin
DSO

DVC
Duindorp
Postalia
Res. 2e klàsse D

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1

I,ENS 2
Den Hoorn 2
Oliveo 3
LE}.IS 5
Den Hoori 4
Postdulven 4
I,ENS g

Fortuna V]. 1

RKÀW 2
LENS 3
LENS 4
DVC 2

LENS 6
LENS 7

BI'ÍT 4

t/n I bÍjqewerk

t6-24
16-22
L6-21

t5-24
13-2 3
15;20
76-L7'
15- 16.
74-L4
15- 14
t6-L4
t4-12

15- 20
15- 19
16-79
15-16
16- l4
76-72
15-8
L6-7
r.)-b

t6-23
16-23
76-22
14- 19
L5-17
15-t7
16- 15
L5-74

t5-t2
16-11 .

16- 3

Verburch
DHL
Juventas .

Den Hoorn
Scheveningen
DIIC
RKAW
Gona
LENS 6
Vredenburch
Kranenburg
wilhelxous

3e klasse E
Oranje Blauw
DZS

DSO

uIc
i,aakkwartier
D{O
osc
Den lloo:n

LENS 8 I3-22
Vïedenburch
BI'íT
WP
ve Io
Rava
Vogè1
Scheveningen

13-20
13-17
13- 15
l4- 15
13-72
13-10
14- 10

-4-



Marathon
Postduiven.
oynu*J' .t I

r,sNs 71. :

16-12
15-..9,
15- I
13r2

valkeniers -

Quick Steps
I 4SE

12-9
13-8
ll-4

veld, 1'

Oranjeplein

lloutrust

sosef:

Duinlaan

. Looye

.v EDpel

. vis

.N.

I.ENS 3

I,ENS 4

zzzzzzzzT,zzzzzzz,l.zz
77: ZAÀLVOETDAL :
L.7
zzzzzzzzzzzzTzz'zzzzzzzz'tzzzzzzT.zzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

vri .13:'2=1987'.,:".-'
19.40 uuï The ichampÍoné 2

VRTJDAG 2O-2-1987 ;

20.30 uur GDcpH 2

I'IÀANDAG 23-2-1957.

LEN,S 2 
.

I,ENS 3

, , ..,],Fry§ 5

I,ENS 1

tg. adr uii''sonóelersdijk 2
. :.ll''

DÍNSDAG 24-2-1987.

2 1 .00 .ull.:fhe.-Ch-aLropi_oirs' 1

VRIJDAG .2.7-2- 19 87 , .j\ '.
-.., i a ! :

21'1'15 ',!r'rË 'IJNS 2 _. ,- : , Attent 2,75/2 .1. 't , Houtrust veld 2. t '' '--'a .-
cug"alga"" v'oor de cursÉs B-sèhèiddrechtài 'zaa. klnnen zich uiterlijx, tot i"6 fernrari, -
aaruneldeÍi bij kené Keus teI. 070-601541"itu=L.., _17..30 en 18.30 uur) We hebben nog ' ..,
3 man.hódig. ' "' 'r' .

' ' :i ; ')-' 1':
zz'nzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzz
z v. ..:'Í i3.tics. Dx sDoRTÈN vÀN dE z-M LÀDDERz z . ,.
zzzzzzzzzzzzzzàzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzr==rr"rrrrrrrzzzzzzzzàzzzzzzzz;zzzzzzzzzzzzzzzi;izzà '

r'', . ]

"'4 l

PROGRAIIMÀ ZÀTERDAG 14 februarL 1987.

14. 3o uur .iÉNs-1'l
12;00 tÈr LENS 2
10.30 uur LENS 3.
12. 30 uur LENS 4

PDK

SvPTf 3

HESV , .
Wassenaar 4

L
À
P
N

oo!/oo1'
0L L /O55'' o13/ro7

'- 
'' ' o2o/ tAB

9.30-uur
11 .30 uur .

VERZAMELTIJDEN

LENS 1. ...., r,iu.. 13.00 uur
LENS 2 " " 10.30 uur
SCHÀDUWPPOGRÀMMA ZATERDAG 14 februari 1987.

14. 30 uur l(sD ': ; , 
''; 

_. - ' r,E}ís r

OPSTEIÀI}IG VAN DE ELFTÀ],[iEN., :: "
LENS 1 ,en.,2::wordeo,dooi'de trainèr bekend gèmaakt

LENS 3: F.de Vries - L.Sinke - K.Compteï,-,T.Spa - ,f; Foossloot - c.Kuiper - ,r.!,re1tens -
Vl. Mersbergen - F. Mulder - B.vd Berg - p.Àx. - J.Kouwenhoven - J.Sinke (A)

;:-
LENS 4; I.Christ --J.vd Stee - I.t. Fris - L.ManteI - R.pilon -rtc.Lipman - D.v Essen -

"h;«bijÈenhoven - à.de làliter - lÍ.Jansen - J.fcuithof - ll.Stuifbergen
Bij aLgehele afkeuring trainen om 11.3O uur,. (Afbe1len als men niet kan trainen Ís ook
hier v:?,I+clt) .' Löo.P-schoencn meenemen. Het 3e en 4e kunncn eventueel ook gaa-n trainen.
Afschrijfadres vrijdagavond. voor 19.00 uur.
LENS 1 en 2 :tbi j ;I. HarD - ' tel. 6796g7
LENS 3 bij .f.Sinke .. : tel. 079-419237
LENS 4 bij J.Kruithof !et. 674734

verzarnelen 13 ,00 uur -

-5-



14 . 30 uur LEI.IS
i 2.00 uur IENS 2
10.30 uur LENS 3
12. 30 uur LENS 4

Duinoord .

Devjo 3 '; !
Nat. Nederlanden 3
Devjo 4

F. Hoek
N. N.
A. Czampiel
N. N.

PROGRÀMI!'À ZÀ18 IIDAG 21 februari t987 ,

001,/001
otl/oss
ot3/to7
020/ 748

'JJ JJ.IiIJJ.f JJJ JJfi] JJ.f J.]J JJ.,
J
I vall ner JEUGDFRoTTT J

J
JJ'IJJJ'fJJJJJJJJJiItrJJ'TJJJJJJJJJJJJ.T,IJJ,TJJJJ,I.T;JJJ,TJJJ.IJJ.TJJJJJ,JJJJJJJJJJ.T,fJJJJJJJJJJ;IIJJ

Àlgetreen kontaktpersoon: paul vd SÈeen, chopinstraat 103,
teI. 970154 (b.g.g. 97L67aX

I.IE DSTRTJDP IIOGRÀMMA A-!-C-JUNIOREN

Kontajitperscon I Jan spaans. EeL. 292929 (b.9.g, 970154)

zÀ..[ERDÀc !.4-2- 1987,

Àfberren voor de wedstrijden bij Jan spaans oD vrij dagavond tussen lg.0o ig.oo orr.-rn:uiterste nood nog op zateÉdagEoigen op'LENS rii'i-"rurra van de jeugdkom.issie te1 661314.Voor avondr.redstrij den tel. 97015.1.

zoNDÀG 15-2-1987.

14.00 uur LENS C comb.

Opstell inq I I'1. T
À. cla Fe

WoENSDÀG 18-2- 1987. ( z aalvoe tl3 aI-bekervredstri j d)
19.210 uur BerEs wielershop

zaalvoetbaltoernool Houtrusthal 13.00 uur

Sarpnkomst haÍ

2551 Sv Den Haag

Sanenkomst LENS

R. Tïiep 13.00 uur
' ,lJ . uu- uur

11 .Éu.utir
9.45r-uur

, 9.45r uur
9.00 uur

19.00 uui
E.EndIich

331
474
337
s17
403
576

14. 30
14. 00
12.45
11.00
1 1'. 00
9.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

DSO A1
Kranenbuïg A1
DHI, 81
sv'35 83
RKÀW iC1

,I,ENS C2

(zaalvoetbal)

LENS À1 v ?uyll sp.park
LENS A2 M. VrÍjenhoeklaan ?
LENS 81 Brasserskade !í. Nooteboom
LENS E2 Brienenlaan, Ítassenaar ?
LENS Cl Heuverlweg ? .

Its Í4erve Cl Vl ?

:]:::--_r: rlPben - p. L,elieverd. - R.cirlior _ E.den Heyer _ D.Heins _
Einde: 17 .00 uur

Opste lIins: J.Hoernig P. vd Zr.ran
.T: Tinl[emrans R. carskaEp

- IENS A1 sp.hal Zuidhage

- l4.el Assroutt - M.Endlich -
- B.BrunÍngs.

i]YZONDERHEDEN

zie kopy, schaduwprogïamla,
OPSTELUNGN: .

krokusvakantie, Fondue-avoncl en jeugdko5y algeneen. .

LErr-S À1: J'Itoernig - R.Raffaele - p,vd zvran - p.Bijrsma - c.steenwijk - E.Enal11ch..-M'Endrich - J'Tirmermans - R. carskarp - B,Brutings -,.et íssroutr":---.'+ aanvulling LENS ts1 !:iclers: peier Meefout àr, norrota uogi""t.
LENS À2,: v'Tromp - R. nahieu - D,Hanique - E.Raffaele - N.Bartus - p.straathof - M,spa _A.v vtijngaard.en _ R.spaans _- R. HarbnaÍr _ o.srsai I H.o"t"i'---. Leider: Fïed Grens..
LENS Ë1: J ' Duriant - 'f'weststrate - D.BijlJna - M.Brooshooft - B.cucrÉ - M, schuurman -R'Tettero - F'el Haddioui - e.épaninxs: A,Tilai - p. varkeJurgh + aanvulltng'.LENS Cl . r,eiderlreo v Rijn

-I'ENS 82: M.de vries - M.vd-Berg - s.vd Berg - E.v,Knijff - H.snurders _ J.Àcer _ 
_N. Jasesar - R- zandsrra - s,sriereidï..tt - r.r]ii"r"ï':ï. ï=*rLn _ M.pennings _Leide r Jan vd. Berg.

LENS Cl: M'Tijsen - M'v croonenburg - D.geins - p.pïonk - E. Rietvelar - N. schuur,an -,f.Spaans - R.Ibtteïo _ M.Wiersma _ D,v Zetten _ J.MansveIC _ R.Wyrdemanleider: Edwin Coret
r'ENS c2: R'Jagga - D'v Delden - E-den Eeyer - B.I(noester - p.de range - M.wubben -E.Lau - F. Lelieleald _ R.cilliot _ M. Mahieu _ À.da Fcrreira,

Leider:Gerard v Reysen.
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SCIIÀDTJWPROGRÀMMÀ

llij algehele afkeurinq spelen we op de verharde handbalvelcljes van ouiltus. De elftallen
worden in twee zes-tallen gesplitst en elk LENS zestal speelt twee wedstrijdjej van een
half uur te§ren de teams van Quintus. Een uur voetballen dus. Neem gymschoenen mee,

Sar[enkcmst LENS

15.00 uur QuÍntus A1
12,00 uur, LENS A2
14.00 uur Quintus 81 .

12.00 uur LENS 92
13.00 uur Quintus Cl
12. 00 uur Qulntus C2

FoNDUE - AVOI,tb A1 ,À2 rB1 en b2,

I,ENS A 1

trainen buiten of binÍlen
LENS B 1 -.

tralnen buiten of binnen
LENS C1
LEIJS C2

14.00
11.30
13.00
11.30
12.00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Deze Jongens, Ieiders en ouders hebben zeker niet zorn trek cm te fonduen. Nog gcen
enkerc aanEerding is bij cns ]:innen. of hebben jurèie de reiders als aarunerdiilgppunè
gebruikt. Í,Ie zurlen zien a.s. zaterdag inventaïiseren we. De prijs per Dersoon Ís f 10,-.
De geplande avond is vrijdag 20 februari. Àe$lrelden kan door f 10.- af te geven aan
Peter Perrelm of Paul vd Steen. zaterdeg slui6 de Ínschrijving.
WEDSTRTJDPROGRAI,$IA D-E-F-.f UNIOREN.

809
878
900
951
70 72
1037
1043

BYZONDEREEDEN

- zi,e kopy: schaduwpïogranma, kïokusvakantie en jeugdlkopy algeureen.
OPSlELLINGEN!

11.00
12.30
9. 30
9. 00

10 .00
10 .00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

10. 3Ó',

12 .00
B. 30
B. 00
9 .00
9 .30

10.30

uur
uur
uur
uur
uux
uur
uur

LENS D1

LENS D2

DHC El
Die Haghe Iiz
Vredenburch F2 -
I,ENS F2
I,ENS F3

Quick Stegs Dl
ADO D3
LENS E1
LENS E2
LENS Fl
Dynanör 67 F1
Rava F2

v1
v1
Brasserskade
Ockenburgh
Vredenburchweg
1r)

v2

LENS D1 ;

LENS DZ:

I.ENS E1 :

P.Bosch - M.de Brito - t1.de Bruvn - Vr.v Diemen - T.IIeins - M.Izendoorn -
B.Olsthoorn - R.Riemen - R.I,Iubben - R.pronk - H,Verhey

Leiders: Ton 's-cravendijk en Joop Odenkirchen.
L.Abournarsa - M.Borsten - R.Jagga - D. Uanniesing - J.vd Seyp - M.Tijsen -
D. Zandstra - I't.Lock - V.Gobínd - E.Den Heyer - S.t4ol - R.Meziani - Dt.Chaaibi -
M.Buytelaax-- S.Merencia * n-vd lierg

Le!id.ers.: patrick Bijlsma - en Rob v Schaik,

'r.v Diemen - .1. Hoefnagel - S.Hoefnagel - M.Jansen - L.van 't Klooster -
J.Koppendraaieï - F,Kortekaas - R.Otte - p.v Rijn - J,sandifort - p.vd SÈeen -c.v Verseveld - F. Sinke

. : Leiders: Leo v Rijn en Richard vd. Hoèk,
À.eI Haddioui - F.eI Haddioui - R.KIooï - M.pronk - À{.VJaterreus - J.vd Zande -
Y.Basdogan - J.v Eyk - R.v Lint - Iq.v Zandwljk - p. Zeemeyer - .r.Ouvrerkerk -
R. Geerman - M.Facee Schaeffer - F,:.leck

Leidcr: Joop Pronk
E.Akar - J.gloE - J.Buis - À.vd Heuvel - R. vcl Heyden - Th.v f€euwen - L,peek -
P.vd ZaIII' - A. Sen,

Leider:Ferry v Kester.
M.Boerman - W, Daamen - À.Jagga - V.Stigter - F.Ka-Epfraat - À.Akkabi -
R.JaEobs - M. Gennorm

LeiCers:Rob Mahicu en cilbert Steenwijk

LENS E2:

LENS F1 :

LEI'IS F2 :

-7-

Kontaklpersoon: Robert pennings. TeI. 652414 (b.g.g. g7OI54) 
,.

ÀfbeUen voor de wedstrijden bij Robert Pennings op vrÍjdagavond tussen 18.00 en 19.00
uur. rn uiterste nood nog op zaterdagmorgen op LENS bij iemand van ce jeugdkonmissie
tel. 661314. Voor avondrvedstrij den tel. 9701a4.

ZATERDAG L4-2-19A7. Samenkomst LENS



-- LÈNS.-I3.@'cls-?co"ce.*E- M? Fl€Í-s\F;iip-.:r.r\^+ :4 .lngel
A. Souóre - p.itoos_---C-de_Rooy

-
SCHADUÍIPROGIiAIIIIL1..D1 en D2

Dij algehele - afkéuring va
Quintus en GDS, Zij hebbe
bald kan.. worden. vle hcpen
worden in twee 6-tallen g

11.00 uur Suintus D1
10.00 uur cDS D2

SCHADT]'/IPROGRAMMÀ IJE},IS E1 t/n E3

Spellet jes voor E1 ,82,F1 ,F2ren F3.

Sjoelen :. ..- -i---
"de slechte één" (dobbelspel)
KaaÍtd.omino
Darten

. I,late r doorgcven boven je hoofd
Kwartetspel
kegel- of pi-onschieten '
.I(nikkers sparen, (dobbelspel)
Skilopen

' "llees op je hoede,' (?????,)

Leiders : Jerrf Hoer.trig en Danny Bi j Isna.

n het kompetitieprogianma spelen rve met.enkel--e ell.tal-len blj
n daar 2 verharde handbalvelden -waar altijd. en goecl, cp gevcet-
dat jullie komen en neem wel je g)rmschcenen mee. De elfÈallen

espliÈst. fedér teaó speelt twee ,.a"t:.ia"., van een half uur.
. SamenkoÈst LENS

10.C0 uur
9.30 uur

LENS D1

LENS D2

Àls het voetf,:alreh 'iraterdal voor de E-tjes en F-jes is glqclgurd gaar we speuetjes doen.
l,Ie hebben daarom dezd keer geen schacuwproggamma vastgeEGT ïà verwachten aan .ltle"E- en F-klassers om kwart voor tieg tO.aS uur) in de kantine. lte gaan 10 versëchillendespertetjes doen die ak-ongeveer-ió' minuten duren. om 12,00 uur ii het afgelopen. !{e.sPelen in groePjes van 5 spelers' Ètij etk spel kan je een aantal Dunten verdl,enen. .Jiie
heeft na 10 spelletjes de meeste Dunten? lle verÍrachten ook alle traineïs en reiders rande E- en F-klasseré c[tr te helpen.-Vle doen de volgende spéIletjes.
SPELLETJE. PLAÀTS

1.
2.

4.
5..
6. ...

7. ^.. 
.

B.
à

10.

in Waterloo
in de kantine
in de adrinisÈraLiekaEer
in de kantine
terras voor d.e kantine
in de kantine
in Waterloo
in de kan Eine
voor het kleedgellouw
in de kantine

JEUGDKOPY AJ,@MEEN

spe Iregelfinale vri jdaà a. s. 13 februari
A.s.vrijCag 13 februari qaan Michel l(noester (c2), Edvin Lau (c2), Marco f,Iubben (C2I'én
Ronald. zand,stra ($2). de kleuren van r,ENg verdeiligen tijdens-.te finale van de sperregellwedstrijd van de Ilaagse scheidsrLchtersvereniging HsV. we wensen hen veel succes. Dewedstïijal begint orn 19.00 uur en vindt praats iD het crubgebouw van de Hsv aan d.e :Yzerwerf. We rekenen'op veel supporters'.
.]E UGDKIJAVE Ii^]ASS EN r Zaterdag a.s. 14 februari.
Hoewel zich t'ot en met afgeropen r,aandag nog weinig kraverj askopFers hcbben opregeven,gaan we er nog vrer vanuit dat er voldoende beldnEsterrtng voor is. A,B,c en D-krassersdie mee wirren doen moeten zich dan wer deze week bij hun reider/tïainer of bÍj de,reugckoruaissie opgeven. vle sègiirnen met de c-eh D-klassers om 1s.00 uur en net de A-en
B-klassers on 17.00 uur. Het duurt ongeveer 2 uur, Er zijn een. paar prijsjes te winnen.
Kan je nog niet klaverjassen, maar $,ir je het reren kom dan coi om tÉ.oo uur naar deLENs-kantine, dan leren vre het je.
VERJAÀRDAGEN

ook Ce jeugdkommissiè gaat mee "in de vaart der volkeren", zoals dat zo nooi trLei, endat betekent dat vre aI onze jeugdleclen in de computer hebben zitten. Vrij eenvoudig (één
druk op de knop) en qe co,puter hcest cp wie eÍ in.een maand bijvcorbeerc jarig zijn. .'verjaardagen lrillen we dan ook in de LENS-revue voortaan gaan vernelden. In de week van
dond'erqag 12 t,/m wciensd.ag 18 februari -felLciteren wij: Flans Lelievelcl donderclag 12 febr.i{ai lock vrijdag 13 ferr., Ricky spaans maandag t6 fàbr., rawln spaninx= ,aarrdaq 16 febr.Brain Brunings dinsdag 17 febr.
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Krokuevakantle-voe !balakttvÍteÍ Èen

Maandag 2 naart.
D-kLassers nlnlvoetbal-toernoolEet 6-talten ; per tean maximaal 3 LenS-

spelers, dus benadef (school)vrlendJes. Aanmelden via onder-
staand strookje, zo bpoedlg nogeltJk.
Penalty-bokaal1. z.o , z. (wordt tt Jdens toernool gehouden).

ArB,C-klassers trlnlvoetbal-ÈoernooL Det 6-Èal1en i per team naxluaal 3 LenS-
spelers, dus benader (school)vrlenden. Aannelden vla onder-
sEaand strookle, zo spoedlg rnogelljk.
Gespeeld wordt Ín twee groepen: 12 - LS laar en 15 - 17 Jaar.
LenS-Hooghoud- Bokaal (lrordt. Eljdens toernooi gehouden) .

Woensdag 5 maart
E, F-klas sers s Por Edag

(z.o.z.)
, voetbalvaardl gheids tes t , luchtkussen, penalE ybokaal

Neen zoveel mogelÍJk vrlendjes mee dle nog geen Ild zÍjn van
LenS, ook als ze aL op een andere club zltEen.
De E-jes beginnen om 10.00 uur; 9.30 uur verzanelen op Ld..,S.
De F-jes beglnnen on 14.00 uur; 13.30 uur verzamelen op LenS.
De F-les blijven eEen en 61apen op LenS.

ArB,C,D-k1ass, Vriendschappelljke wedstrl jden AI ,A2,81 , 82, Cl,Dl,D2 ? s oiddag6

Donderdag 5 maarl
E, F-klassers onderling voeÈballen ,luchEkussen.

De F-Jes begÍnnen ua het. ont.bljt. Einde 12.00 uur.
De E-jes kouen ou 9.30 uur naar LenS. Elnde 12.00 uur.

Vrijdag 6 uaart

E-klassers Vrlendschappell jke r^redstrljden EI en E2: Ís rolddags.
t s avond6 eten op LenS, nachtorléntaElespel en slapen ln
WaterIoo.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
ÀanÍneldlng s strook

JA, lrÍj wlllen:
- op naandag 2 maart a.s. (voor fklassers);
- op dlnsdag 3 EaarÈ (voor A,B,C-klassers);

graag ueedoen aan het Lens-Elnivoetbal- Eoernool .

C, D-klassers vogEpalleÍlnts, b?lhooghouden, voeEbalvaardigheÍds t.es t , penal-
tybokaal (z.o.z,). Elnde: ca, 16.00 uur.

-tqeen 

zo veel Eogeltjk vrleniljes Eee, ook al zlln ze al 1id van
een andere club.

Í{iJ noemen ona tean:

Naan spelers Straat

(naam bekende club lnvul!.en).

Telefoon LeefrtJd
1

2

4
5
6
7

Jaar
jaar
jaar
Jaar
j aar
jaar
jaar

De aanvoerder van het ÈeaE Ís:

ot

Dlnsdag 4 maarE
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DE IENSREVTJE
WEEKBIAD VAN DE VOETBATVERENIGING I,ENS ( I,ENIG EN SNEL)

60ste )aargang nur[xer 28, 19 februari 1987.

BBi]Di]BBI3tsBBi]BBDBBtsI]BIJDtsB

I anropsmr,r,rr,rcUIJ-
I,BBB1]IJBBBBISSBBBBBBBBBBBBBgDIJBI]BSDBBBTSB:]IJtsDBBsBBDEABB:JBT]BBI]D5I}BIJBBBBtsB3BBBRBE!]BBDBBBBBBIJ

Heinz ceurts
Jos Kouwenhoven - Coï Pet€rs - I{n vd Steen
An en Ge"rard, vC Steen

Tlnus Zilfhout - Cor Hoppenbrouwers
Àndré en José Christ - laura v Dijk - Aad SchÍjf -
Àn vd Steen
Ria en cerard Bij Isma

ZATERDÀG 21 :iebr.s'morgens I

, s'Diddags :
Sluiten:
Zotdag 22' febr. s'morgens :

s I midciags :

S lt.ri ten :
,,

KbNTRIsUl'IE

1-' oveï 2 weken Í.Iorden de nanen gepubliceerd van di.e leclen, dle over alit seizoen(19e6-L9A7l, nog geen kontributie hebben betaald. U kunt uw kontributie voldoen door
overmal'-in! olr onze bank- of girorekening, aan uw koFflissie of aan r.tevr. r vd Eerg.
Voor infoàatié kunt U hontakt cpnemen net t vcl Berg, tel. O7O-2g7g7A;

Rei,s naar Denemarken Iiet Bestuur.

sameu met onze À en B-jeugd gaat er ook een seniorenerftal mee naar- DeneEarken van5 t/n I juni. De prÍJs voor deze reis is f 300,-. vje verzoeken onderstaancle spelers on
nu alvast f 150,- over te naken op giro 336711 t.n.v. Penningfleestei LENS neC vermellingDenenarlien: 

.

I:.Geurts - W, Frantzen - R.de Jong - J,Buyte.l-aar - H. Kocyenoa - ,I"Oclenkirchen - R.vd lIoek
!1,1d. Meulen - F.Spa - O.vd Laar - F..,/ 3eEmcl - O, Könenann - I.., Rijn.
llai-uurlijk hcbben zeker jullie een gelciig paspoort nodig.

.. vfijdag 13 februarÍ moesten ondei: de bezielend,e leiëing van cerard. de IJENS -jongens : i,larco t'Jubben, Ronald zarrdstra, Edr,rin Lau en Marco Tijsen de kleuren van LENS
!-eïde'li gen in het klubgebouw van de Haagse Scheidsrechters vereniging aal 'de yzerw;erÍ
j.n ller"l riaag bij de j eugdspe rregelkwis , En;hoel Dankzij zeer gcede monder:,ng. antwoo:ien
ko:: het Hat rflj.ndere schriftelijke gedeerÈe goed worden genaakt, r.rat resultèerde- j.n een
fantastiscl-.e 3e pl.aats. Dit !.ras nog nooj-t bereikt docr LENS. Een keer wist r,ews- door te
cyingen tot de finare maaï meer dan eerr 6è ptaats zat. er toen niet in. Eet Bestuur
dankt-de j.oggens voor hun f:jne bijdrage aan dit gebeuren, waard.ooÍ onze naam hoog weral
gehouclen en feliciteeut de jongens, alsmede cerard. Det het behaalde resultaat en hoopi,cat deze jongens een volgend jaar weer Eeè doen. tlisschÍen dan eer: nog hogeÍe ptaats?. f.i

Het Bes tuur.

KIÀV5P",ASSEN - KLAVE&IA§SEI{ - KLAVERJ;LSSEN - KLAVEN^,ÀSSEN - KLAVERJÀSSEI,T ,- KLAVEF.]ASSE}J -
:1Lrri-qe weel( Iieten we U aI weten dat 2r missohien een ,,ncodlottartende,' klaverjaiavoni-
r>p,vri jrif 5r de dertiende maart qehouden zou worden. Tot onze spijt moeten vrij u medelèn' .

dat '\regens het bij zonder-brs;terbi,ígej.oof dat er in de LENs-gered.eren heerst, d.eze avonrl .
geen ciooÍgang zar kuxnen vinden. uAÀR....... BÍe gaan een week naar vorenl', 1 "

op vrijdag 6 maart .aanstaarde wordt ieder-een uitgenodigd net zijn of haar partner te
komen klaverjassen. Deze àvona heeft niets te doen met de ,'reguriere" klav;rjasclrive
3odat iede-reen die dat wil kan. inschrijven. Natuurlijk ÍriIlen we eerst weten hoeveel
mansen we kunnen verwachten. Àls u mee wilt, doen dient u zich uiterlijk 1 maart aan-
.qÈ3ande_ opgegeven te hebben bí j één van d.e onderstaande personen 3 

-------:-llr"xï*s'" iig,rii
ruÀVEF.]ASSEN - KLAVEId]ÀSSEN - KIÀVERJASSEN - KIÀVER{TASSEN - KIÀVERJÀSSEN - KLÀVERJÀSSE!,I -
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oMOr tjes
Vriends chappelijk voetbi:I liÍrt tw redakteuren niet zo.

L,0 uit 2,0 voor 10 tegen.

rn één van de ochtendbraden stond maendag dat ÀJrlx ale lveg kwijt wasr in venlo.
En wij naar denken dat je bij het v\/v juist de weg kan vragen!
LENS 5 vertoor (oök àI) afgelopen zondag net S-t va-n Blaur.r Zwart,
vorgens Paur schurten kr'raxn dit (iooxdat er "een stuk rniddenverdcereving,' ontblaJ<..,
Peter Kïor heeft afgelopen zaterdag. ondanks. de 3-0 ne.rerraag 'toch weei aan zijn
toeköns È geweikt.
Hij stond tebensgroot in de Haagse courant o.t, ;.urer heel duiderijk de. naam vande schoenengigant ',i(rolt: o;) z,n borst.

i oBi'te voorkcÈen dat.de lrc-journarist voor cr:koring kan worden veïoordeeld \íerd
de naam van peter onder d.e fotc toch rnaar niej genoenC.
verlecen week woensdag was 'ioor "Er Frustro" een dag om snel te vergeten.rn het.tru. progïa'À[a "De tik van.....", rvaarin ÀnetEe van Trigt oo z'oek'is-naà,
"tikkenrr van bekende en ninder bekendè rani.genoten, was zij namerilk op cnderzoekgegaannaar.deonhebbeIijkheqenVancespe1ersVanPsv.
otr te voorkómen àar dir irosrirro t.t h;i-t;;; àoo'o- aàà. zal topen'is'er eiiver'onica een iimbitieus p1àÀ geianceeid on ;iaisateriet t.v. op ioità-tÈr"ii'
meer zendtijd. te verkrij gen
wie afgelopen zondag naar LENS 2,3 of .i is gaan kijken heeft rn aarschijnltjk opge_merkt dat deze elftallen een nogal ongewone samensLelling hadden.
!i: u. geru'ilr -'- hoek hebben wij vernomen dat dit door eén bestuurlijke besrissingwas veroorzaakt.

het nÍet helemaal eens met cleze.beslissing, en opperde het
19 voor te stellen om de bestuursleden zelf het 2e èIftal aan

Veïdeïe redactionele resultaten: 14 kratten bier,
- Eén van tw redacteurerr kreeg nète ireire 

'op' 
zi iir' verte slikken. Totaalscore 0-7.

4 flessen Dccardi. en een half

jaardag ! nijnlijke nederlagen

als zuibig spelende laatste man.
s midden roidden voolCe -Jrganisatie eí Ëet denk-

Ehtele 'speiers waren
idee om in het vervo
te laten vullen. .

tvij kuhnen'in dàt taaei wel, enige suggesÈies doen voor wat betreft de illaatsen vanrfe diverse bèstuursled.en,
Gerard vd KIey (penningmeester)
Frans v Dijk (Zondagsenioren) aI

- -.,lu4_S.lÍjl en Ina Yd Berg ,(secreterissen) , samen j.n de spirs om de ballen in het^
,- 

- goede doel- te krijgen. : .

Martin Í'arxnenhoven ( zaterdag senioren) als linkermicldenvelde r oD de kloven teoverbrucsen.
- 

::f,a= lennings (junioren) als rechterxLiddenvèlder voor het jeugdige roopwèrk.En niet te veïgeten- À{l coret (voorzitter) ,om alies in qoédà Uineí te leiden .en

., ,., -"g3r de dèkking van allè.opgelopen schades in de vooïste _ linied.- I . .: ..
4ZZZZZZZZVZZZZZZZZZZZZZZZZZ . :. , ii' "'
7.1 zolroec sENToREN z
Z ,, Z
zzzzzzz-zzzzzzzzzzz?zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRÀMMA ZONDAG 22.feb ruari 1987.
14. 00
11 .00
10.30
10.od
12.00
74.OO
10.00
12.O0

TE RREI NEN

Den Hoorn:
Oliveo :
Postduiven:

uur. .LPNS 1
'uur' LEN-S 2
uur -Den Hoorn '2
uur Oliveo 3
uuI ,LENS 5
uur Den Iloorn 4
uur Pos tduiven 4
uirr LENq B ,,a.

J, Molleman .

M. Iqoeman '
N. N.
IJ, Breur
F. Otterspoor
H. Ccrdon
G icombault
N. l{. .' , '.

' 527 / LO Lr
610 / tog4
612 / 1t45

^.406/2O41
4t6/2096

- '423/2!39
'- 11s/2O93
.'43Ci/2226

v1
,Vl

v2

v3

9loudselreg 66-68 Den Hoorn.
Sportpark de Groene tJijdte,, pijlacker.
, ,Nieuw Madestein't loosduinen

-r_

., FortUna, VL. 1

RKAW 2

. mt{.s 3

I.ENS 4

.DVC2
LENS 6

,, I,ENS Z
BMT 4



OPSTEILINGEN:

LENS 7: Eet J. Roossloo! : J.Kouwenhoven - C.Liptran

Í.ENS 5,6 èn 8: als bekencl

AFSCÍIRUVEN:

LENS 5:
ÏEE§-6,

l{ Kouwenhoven
H. Rimoelzwaan

299 85 5

oL?42-7134 I,ENS 8 :
G, Duivesq!!n
L. Verkijk

01891-7943' 454972

'1.LEI.IS

PROBFÀMMA ZONDAG 1 MÀART 1987

14.00 uur LENS 1

12,00 uur LeÀE 2

LENS 3 vrij
13 .00 uur
10,00 uur
11.00 uur
13 .00 uur
11.00 uur

UITSLAGEN

LENS 4
Kijkduin 3
I.ENS 6
I,EI'IS 7
Scheveningen 6

ZONDAG 15 februari
nÍc r'
RVC 2
Blauw' Zwart' 3
Blaue, Zwaït 4
DHC 8
LENS 7
.TJNS 8

20.30 uur cDcpE 2

P RO GRÀ!Íl,lA tnÀandaq 23-2-$A7,
.1.9.40 uur Honselersdlijk 2

PRocRÀl'lMÀ 24-2- LïBT .

21.00 uur The CtraEpions 1

PROGRÀMI'IA VRTJDAG 27-2-7987 .

21.15 uur LENS 2

PROGRAMIIA DTNSDAG 3-3- 1987 .

21.00 uur De Stones 1

22.20 uur LENS 5

PFOGFÀMMA DONDERDAG 5-3- 1987.

20"20 uur LENS 3

PROGRÀYT,IA VRIJDAG 6-3-1987.
19-45 uur Svs' 7013
22.00 uur LENS 2

STÀNDEN BIJGEWERKT T/M 6-2-T9A7 .

2e klasse A

Esperanto
De Stones
Exceprion

I,ENS 1 Duinlaan

A1ct-eI)1c zt 15/2 Houtrust

LENS 1

Sigo 3

Houtrust

sosef HonselersdiJk
Coach LENS 5: A.de Ruiter.

Duinlaan
DSVP Pijnacker
Scheidsrechter I LENS 5

Oliveo 1

Oli-veo 2

Gona 2

LENS 5

Scheveningen 4
Laakkwartier 5
LBIJS 8

LENS 1

LENS corDb.
LENS conb.
LENS 5
I,ENS 6
Den Hoorn 7
HtlSH 6

I,ENS 3

LENS 5

qrmnova B

1987.

4-0
t-4
6-0
3-l
3-2
o-1
5-2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
2z: ZAALVOETtsÀL :ZZ
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGnÀm{À VRTJDÀG 20-2-7ge7 .

veld 1

veld 2

DuinlaaÍr
Scheidsrechter: LENIS 3

LENS 4
Duinoord 2

Eoutrust
Eoutrust

1d
1d

ve
ve

1

I

7

2

3

1

3

Res. le klasse D

Paraat 2

De IIaIve Maan ?/
The CtraEpions 2

t4-20
13- 19
t2-76

-3-

74-25
t3-22
13-77



4

5
6

4
5
6
7

o
9

The Chanpions
Duinoord
o1d. Jazz
Daraat
Cörrfala Boys
I,ENS

13- 15
13-15 .

74-L4'"
13-12
L2-9
13-8

Vredenburch 4

., Quintus 2''i:exs 2 '

L4-ï€,
13- 15
t4-t3

l3-6
L2-5

., 13- 11

_ 13-11' vt-Lr
. 14-! 11

L4::7 _

13-3_

7 
^l-t,cnt 

2'75/2
6 Df,s',1975/2
9 Esperanto 2

10 !4aasdijk 2

11 Dui.nooré 2

12 Quick 2. 
.

Fes. 2e klasse À

, Veíibo 4
Nivo 2

's-Grav. sv 2
rv SnoeKae
K.-ohler ass. 2
.svs' 70l3 .

Dalco 2

SVPfT 2 .

LENS 4

. 10
11

rIDOSr1915 ,>.,, r,. .

Quick ...-.,r,.'

Res. 2e klasse D

F. C. '|61 3

Nooitgedacht 2

ConcordLa 3
Delft 2

venÍbo 3

Fv Snoekie 7
Al-l.en|- 2'75/3
GDCPH 2
LENS 3

I
2
3

4

5
6

9

1
,)

3

4
5

6
7
o
9

L!,-22
L,i-19
13- 1S
i4- 15
14- 16
L4-16
13-14
L4-T2
13-11

, : 14-25
14-23
l4-20

. f.i- 19
"': t 14- 15

15- 15
': : !4-L4
. 1-1- 11
r'--. 14-11

10 ESDO 2
qmnova I

4e klasse D

L2-2
r3-2

10
11.

LZ.

L5-9
14-6

' !4-2

concoïdia 2
W.P3
G\iiÍmova 7

11.

Bes .

1

z
Honselersdijk 2
I,ENS 5

t2-23
L3-20

HEREN zaalvo€tlallers
- DENK ÀAN UI{ CONT;ITBUÍIE:: I

5

3
4

6
?

9
10 , .

11' '""

13- 19
L4-77
13i 15
13-14
L2- rO

t2-7
t2-6
13-5
13-4

osc 5
ADIO 6
CxomvLiet 2

De llalve Maan 6.
IIMST{ 4
SÍ9o3"'
venibo 6
Rava B

RVC 2
(

zzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

IÀNGS DE SPORTEN VAN DE' Z-!I LADDER
z

zz?:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzz.zT-zzzzz73"2z7z

PRoGF,A!1MA 21 februari 1987.

001/00 1

o r r/oss
o73/ to7
o2o / 148

VERZAMELTIJDEN

14,30 uur LENS
12,00 uur LENS 2
10 . 30 iuur IrnS 3

12.30 uur LENS 4

Duinoord v1
Eevjo 3 - - W
Nat. Nederlanden 3

Devjo 4 v3

F. Itoek i'.1

N. lt.
V3 A. Czampiel
N. N._ '.'. . , .

.-i 5r.1r;.

I,ENS 1

I,ENS 2
13 .00 uur
11.C0 uur

LENS 3

I,ENS 4

9.'30 uur
11 .30 uur

r,ENs 1 en 2:worden door de'tiainer bekend gemàakt. :' i' : ' :'

LENS 3: F.de Vries - L.Sinke - K. Corry)èer - f.Spa - ,J. Roossloot - G-Kuiper - J.Weltens -
w.Mersbergen - F. Mulder - ts.vd Berg - P.Ax - J. Kor"n,renhoveí' - ,I.siÀke' (A) '

LENS'4: F.christ - ,f .val siee'- ia.rris - r,.Mantel : R.PÍIdn - c'Lipman'- D-v Essèn -'---"-- 
E.Kouwenhoven - o. de iiuiter - M.Jansen - j.'i<ruit[cf - vl.stuifbergen

Bij atgehele afkeuring trainen om 11.30 uur. (Afbellen als men niet kan trainen.is ook
hier verplicht. ) Loopschoenen neenemen. Het 3e en 4e kr.rnnen eventueel ook gaan tralnen.

' ,i , ', a' 
'" 

.:. | ; ' I

OPSIEI,I,ING VÀN DE ELFTALLEN

(

-4-
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LENS 1 en 2 bij J.gan 679697 r,ENS 4 bij J.Kruithof
IJNS 3 bij J.sinke 079-419237

AFS GTRI.'TADFTS rrrl J dagavond voor 19.00 uur.

PFOGIIAMMA ZATERDAG 28 februar11937.
14. 30 uur ÉNs
12.00 uur LENS 2
10 .30 uur LEi.IS 3
12. 30 uur LENS 4

R.te winkel
G. Ramautar
P.vd Staï
N. N.

674734

001/q0,1
o1t/o49
cfi/ ro7
o2o/,r44

Ras
Vltesse Delft 7
Die Haghe 6
Die Haghe 11

I,ENS
I,ENS 2

SCHADUWPROGRÀI.1MÀ 2 8 februari 1987.

13,00 uur Marine
11 .00 uur Marine

UITSIÀGEN ZATERDAG 14 febTuari 1987,

I]ENS
I,ENS 2

ZATERDAG 2l-2-1987.

PDK

swÍT 3

0-3
2-7

ÍjENS 3 en LEI,IS 4 werden vanÍ^rege het slechte 3e veld afgekeurd.
J J.'.]JJ JJJJJJJJ.]fi ff JJJJfi .]JJJ
.rJ1' rnx gst JEUGDFRoIT J
'lJ
JJJJ,T,IJiIiIJJ.TJJJJJ,IJJJJJJJJ,TJ,EJJJJJJJJJ,IJJJJ.fJJJJJJJJJJJJJ.fJJJJJJJiIJ,JJ,LJJJJJJJJ,IJ,LTJJu-.1'

Àtgemeen konta.ktpersoon: paur vd steen, chopinstrèat lo3, z55r wl oe-tr ua.g,
tel. 970154 (b.9.<1. 9?t674)

I{EDSTRI.IDPROGRÀMIIA À:-B-C-JUNI omN
Kontaktpersoon: Jan Spaans t;e]-. 292929 (b.g.g. 920154)
Afbellen voor d.e vredstrijden bij ,ran spaans op vrijdagavond russen 18.00 en 19.00 uu;.In uiterste nood nog op zaterdagrioïgen op LENS bij ienand van de jeugdkoEnissie ...
te1, 661314. Voor avondwedstri jden tel. 970154.

326
4207 ,

332

399
584

14.30 uur VUC A1
tl .00 uur Gravenzarde
12. 30 uur Quick Bl
11.00 uur SVs Í70 81
11 ,00 ur:r Delft C1
14.00 uur LEIJS C2

I,ETIS À 1

r,Ells À2
LENS I]1
I,ENS I}2
LENS C1
RVC C3

It Kleine Loo J.den DuIk
@n. sp.Park ?
Savornin LohsaÍrlaan Ih.Boutens
Buurtweg/Svr35 ?
I<erkDolder G.Eennevanger

tr') ,

Sahenkomst LENS

13.00 uur
9

30
45
45
30

11.
o
o

13.

.45 .uur
uur
uur
uu]:
uu::

MÀÀNDAG 23-2-T987 (zaalvoetbal)
19. 10 uur Esdo À-conb

OpsteIL ing: 'M.E

R. Spaans

DINSDAG 24-2'1987 .

17 .00 uur LENS C1
17.00 uur LENS c2

BYZO},IDERHEDEN

LENS A-cotrÈ Houtzagery
aazen - D.Ëanique - N.BaItus - c.Steenwijk - M.gpa _ R..Mahieu _

teider Fred crens,

Sanenkomst LENS

Sanenkomst lloutzage r:y

18.45 uur

16 .30 uur
16.30 uur

Ravensburne pC

RavensburEe FC
v1
\rt

opstellingen als bekend: LENS A2 met M,Haazen
LEI.IS C2 Ínet R.I@rencLa en M. Tl j sen- met de krokusvakantie weg be1 dan nu alvast af op vrijdagavond

- ziw kopy schaduwprogranma en krokusvakantie
- gaarne vervoer voor Al,Ij2 en C1

PONDUE AVOND

Helaas slechts enkele aaruneldingen vcoE de Fondue-àtonal voor A1rA2rB1 en 82. Deze avondgaat dus nit door. De jongens die aI betaald hebben krijged hun geid dus terug.

-5-



.i.i

r. t tt))

'Bij'algehele afkeuring: gaàn" i^,ë inet A1,Ai,tsl en 52'trainen on het sEianà. w. .r".ruo.lén o,
11-30 uur oF LENS. l^iE vexkleden ons (trainingspak + frnichoenen neenènéiií "n iro " gààn-
naar Kijkduin. waneer er ouders zijn die even willën.rtjden dan wdr'Cen zë"iàn'-12,.03 uur
op. LENS verwacht..lle voetballen dan tot 13.30 uur en wo gaan weeï terug naar..LENS..ook

' nulhopen we op waÉ íórïoei;:'ua de training.}rillen Í\,e een klaverjasdrive. met wat kleine
"prijsJes organiserèir. fit klaverjadsen natuurliJk a-Ieen voor de liefhebbers. -oot ', -

' deiriören en ouders k-innen'nee kaartcd ii een àrirtc poule. Tot zaterdàg.n 
".iguft,agstrippenkaart niet voor winneer er Eeen or' te lweinig- vervoer naar het strand Ís,

SGADUWPROGRÀT4MA A+B JUNIOREN

SCIIADWIPROGIIÀI,IMi1 C1+C2

11.15 uur Quick C3
11.15 uur Quick c1

NIET OPKOMEF"S i

Jullie spelen r+el een wedstrijd als het vetrj vàn euick bespeelfaar i=.",i-.
Sanrenkomst

I,ENS C2
I,EIiS C1

'10.15 'uur
10. 15 urii

.-i , l!.,:
Àfgeropen zaterdag hebben we heel wat jongens moeten belren.. BieÍdoor bregf §g. -s9l1qce-,v.w.b' de niet o-Dkomers beperkt. srechts rDri Acer en Noushad Bhorai !:leven weg.. ...Dit ts natuurrijk niet de bedoering. gleest voortaan wat arert€r op'wanneeÍ-3e mceË- 

-,,

spelen. Blljf bij twijfe! niet zomaar we(I maar bel even naar LENS. -.-.,. ..-,.;,.-.,.ï,-
KROKUS VÀKANIIE - VOETBATAKTI \rI EEITEN BIJ I,ENS

VooÍ A-,8- en C-klassers houdgn we.op
toernooi voor 6-tailen. Maximaal per p
Aanmelden via het strookje uit de LENS
een aantal scholen, (voortgezet onderwi
van 12-15 jaar en. van 15-17 jaar.

i ',i ,. .1.; .; . i -. . :;-. .,, '- '

dinsdai 3 nlàart (krokusvakantl,e ) een minivoetbal-
Ioeg 3 LENS-speJers , . de rest van buiten.-
-revue van vorige week. Deze week'hebben Èe 

-öok

js) aangeschreven. I,le makcn twee poule í '

J."rLENS Cl Die c1, i' .ï \ 1, .'J,t

Dít is een versrag van .lc avondwedstri jd vaí afgeropen ,à.riàug. Eindeiijk, g;à,k"'i; 
-na 6.weken weer.- eens op het gïas te voetbarlen (nou ja gïas). Het u,oé iÉl-'..ven wennen'.naar het ging tbch hest rederijk. Nu kont mijn vader binnen en zeqt dat ik naar huis.:

noet ''dus veïter ik in nót_kort-nog iets over-de eredsrrijd. o" ""àít.i-ià niröï.rrit1p.Totdat Peter in de 2e helft een mooie cÍoàI riaakte. Eindstand I_0.:-,_.., , :_:, .tr.. i-:-, , i ,:tir-i;.., :,.. :: -ir. r- | ,i:.-.r..., )

p.s'. (Í), r Het volsende .,.r"ro9 t*oíàt 
lieicuJ.rer, 

'dool 
oavid .,, ,"ia"Ï-t='l 

§clrqu4rlan '
:.. r ' ';,;:,;..rr.^,.1i;,ri. l-. --.r r ^

WEDSTR] JDPIioGRÀMMA D-E-F-JUI.IIOTIE N

F1

SchÍpluiden,D1
Die ,HaEhe D2

Kanpfraat - p. Roos
ldeïs.! "cilbeÍt Ste

- LENS EI
- LEI.iS E2

.--. LEÀIS E'1

- ' orB F2
-" - 'HrdsH F3 - -

I - "-*.. tr..,
v1
v1

LENS P-coxcb.

tl
KonÈaktpersoon:..-...-." ., Robeït pennings. tel.
Aft?ll:l voor de wedstrijCen lij, Robert penniilgs op vr
uur, In uiterste nood nog op zaterdagmorgen op LENS bíte]. 661314.,vcior atoirdr.reasrri j ii€in ter.. ózOtSl., '
ZATERDÀG 2L-2-19A7.
1o . 15 tur -irns -Dii';-'
8781 ' 12.00 uur LENS D2
900, I :10.00 uur Wilhelmus El
95 1 9.00 uur Dr.rno E2
1007 9.30 uur Laakkwartier
1037 10.00 uur LENS Fz
1043 11.00 uur LENS F3..! -'.''.: v, r -,.'
MÀANDAG 23-2-!987 (zaaliroetbal)

653414 (b.s.q. 970154i ..' . ". .r ."
ijrlagavonil tussèn 18;00 én 19',OO
j- ietranC. van de jeugdkorunissie . ,

Sanenkomst ,LENS l

v2
v1
I!'estvlietvreg
Mr. Nolenslaan
Jansoniusstraat

r-; ,..'1., 9..,90
:- I 'r.l;i l1 1.:.30

9,00.l ... s. t-s
,. l , 8.45

t:J -' Ï
9. 30

10.,30

uur
uur
uur
uur
uur .

uur
uur .

Sarnenkoxnst -LENS

18.30 uur Esdo F comlf,.

opstelLin g: R.Stap-fi.Daamèn-F.

gr.lzóNoÈFÀErrËN.
I€

' Houtzagery 12 .45. uur'

- À.Akkabi - A.Jagga - V.Stigrer:
enwijk en RoU Hahieu. :- r. '-' ' ' - ' " :'

.: . -;ll ", '

í'...i

opstellingen als bekend! LENS D1 met E.den Heyer en L.Àbournarsa
met de krokusvakar,tie we<; bel dan nu alvast af op vrijdagavondzie kopy schaduwprogramma en krokusvakantie -
Gaarne vervoer voor E1.

-6-
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vooR Ët 82, F1 f|t €n f!,
AIs het voetbarlen zaterdag voor de E-tjes en F-jes ls afgekeur{ gaan vre spellLle.
We hebben daaron deze keer geen schaduwprog=a-m. vastg"m-G .i..wachtao aan al
E-en"F-krassers oE. kwart. voor tien (9.45 uur). Ín d.e kantine. !{e gaan i0 verschirre
spelltjes.doen dle'elk on-geveer 10 minuten duren. o0 12.00 uur ls het afgeropen. we.
spel.en in groepjeÉ .rim.5 spelers. Bij elk spel kan Je een aanÈar punten veid,ienen. Igte
heeft'n-a 10 sperretJes'de Eeeste puntèn? rte ver,rachf.en ook aile t;;i;.;" en reiders van
de E-en F-klassers -on te helpen. We doen de volgende speIlèlgss.

- ricen.
Iè-
nde"

SPEI,I.ETJE

1

3
4
5
6
7
o

I

sjoelen
"dle slechte één" (dobbelspel)
Kaar tdouino
Darten
tíatè! doorgeven boven je hoofd
Kwartetspel.
kegel of piohschieten
Knikkels sparen (dobbelspel)
Skilopen ;

Iwees op, Je hoede" (?????)

SCIIADT,WPROGRAIIíT4À DI+D2

SCHADTNÍPROGRÀMMA El t

PLAÀTS

in waterloo ,.

In de kantine
in ale adninfstraÈiekaner
ln de kantine
terras voor de kanÈineiti
in de kantlne
in WateïIoo
in de kantlne
voor het kleedgebouw
in ale kantine

Samenkonst LENS

lu.'

i3ij algehele afkeuring wLllen we ond€rsèaand programa spelgn.
12.00 uur LENS Dl - trainen oD het strand.
10.00 uur GDS D2 LENS D2 (ierharct veld)

11 .3C uur
9.30 uur

/m F3 (zie boven s ch adulrprogïaroIoa Dl+D2 )

worden. .Er hebben zich ar I schoorteans aangetrerd en 2 wijkteans. DaarnaaFt zijh een
óantaI van bnze.éigen pupillen (D-klassers) bezLg met het vormen van een eigen ÉIoeg..En juUie weten, ii elke ploeg mogèn naxlmaal 3 LENsspelers qeedoen; .(le aÍldeïe." 3 . spelers
tröeten school of ' straatvrLendjes zijn +e nog gaen rid yan LENS zLjn. Doe je best..
rgderee; rà' ttlaens dar roernooi ooik mee aoén aan ;;;dNAr'r6- Àr]'orI :" daarbi] .
$rint mag- je tater in de naand bij op ÀENzo van ÀJÀx, RBNE srÀI,i van Fc DEN IIAÀG. of eën
anttere bèkende eredivtsiekeeper ichieten. Doe je best.
ÀI onze E-en E-klassers en hun vriencljes, verwachten h,e oD woensdag 4 naart en donderdag
5 naart op LENS om te voeuf,ar-ren, voor een sportdag, een vaardigheidstes t en voor depElql-rraoKÀÀl. En de F=jes.blijven ,s avonds eten (natuurlijk patatl), sperletjes dloen
en dan slapen Ín Í{aterloo (de benedenzaal in d,e kantine). Hie wit Ëlit nlssen!

KROI(USVAKAMIE. - VOETT}ALAqTIFITEIIEN BI .T LENS

Uèt ldnivoetbaltoernooi (voor 6-taIIenX daÈ we op Daandaq 2 Eaart a. s. (in d.e Krokusv:
vakantie) voor 10-12 jarlgen (D-kLas sers) organlseren belooft'nu aI een succes te

IENS D1 - Qulck Steps Dl

ta een r'ange perLodà van vrienàschapperijke duels, konden we einderiJk vreer eens echt
aan de bak. Dat was de eetste 10 ninuten dan ook best wel te merken. guÍck steps -

sperertjes liepen c1e LENS spelergjes rinks en rechts vooróii, en dat iesurteer^cle 'al;. -

Eauw in een 0-1 achterstand. .DÍt hacl wel 'È gevolg dat LENS Íets beter ging spelen, er.
werd meer geknokt voor de ba}. rn de rust pasten we één wlssel toe. r.abi lràoi nobert.'
Na enige aanwij zlgJ'ngen n.b.t. d€ speerwijze starten we vor gcede Eoed de 2e helft. ,
Door net een staPje harder te lopen als ale tegensÈanders nanen we snel de wedstrijd tn.
onze handen' I'la 9oèd doorzetten van llans en walter, kreeg de laatstö man van puici seer=het zo benauvrd dat hij besloot de bal maar rn z'n eigen dloer Èe sclír.eÈen (1-i). .Kans ;r,kans vorge voor r.ENs, rred een vrije schietkans èie goeal door de keeper vrerd gesÈopt,
Mario dle een penarty niste enz.enz. Robert p. zorgde echteï voor 2-1 voorspiong à.r.rr.een schàtterende actie en knap ÉEL.Àhr:cf-enEJ.er:na zakÈe LEI{S letsje terug en werd d.e drukop 't rENs doel groter. Dit leidde rot een enige onoveïzichteÈilke sitíatles voor ,t
r,ENs doel, waarult de 2-2 voortvroeide. .rongens, je Eerkt na dat ,t nÍets uitnaakt 'óf
de te.renstaad.eï .Jrcter e:\ ister.kgr is. Ars Je er net zrn arlen voor knokt maak je een ,

helehcel goed. . i,
een tevreön toeschouwer.
Rinus !{tc}l-s ,
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i r :\ "r r J . t I i r i ' r l ,ir I r

'.' 1 l'1i \ rr '

...".##+f*i,.H§-E?"rr{ ..:j :r} ï..:i. ï ';:. ::ir , .*. .r.,., -'.,r:-i, r.' :r.'.[.::r;:i;7,v jr.it ai..' Eindelijk na-.qe4, lange "stc$'van .competr.tie, voè Èbar :i<bncien we 
'eihaàÍijt'irËd ï;ïà':;Jè; bp.

De :aanvangstijd was rr,ret waË v!oë.g maar: i,re"haàón èr. eciit weei-;rn: in.- rÍà '.id"a;;' ;Àl t'-
opnemen: tegën Die'.Hàghè. .Dè eersiel helttr ging'teÍ.lcei ,en'ècooràèrÍ ive tlo 'Étoi éa"'a;ér:
punt. van.Ei:<ri,' (hëet beheerst). Daarna wéra-é'r. tekker .leíoeitiar.i eri,irËËÀn-ilÀt;Èf i;o"

,- kansen.:.Ook:.de biirènsÉival ging v:ij,-!cied ( naymoird neém ie óénSen, nibè.'ÍadÍ' dàidaiï-..'
De tweede helfr ging ook "rèkköi inef.:kónsen íoo};.ronaó,.'íricnàèr ' prontd,. nufaL eà 'FiÉíil'"
die ook het tr^reede doelpunt voor zijn rekenlng nam. ook een compllnent voor Màrèo.lli';ldie door goed uit zljn aloel te komen een tegeidoelpunt voorkwan. En ook se. restiJóigensleuk gevoetbald net veel inzèt;

-'.; -:. -ï., . í 'i !r ' ' "f.eiaer 'Jo' ri', ''-r,j';,1.1 {r..;t' ':
7,i-2-B't : verslàcÍ r,ENs. F3 . Rava F2 . "j,-.ji,.j 1. '' :

'r i: '"1nÍ:h:, -"ii9:liit weËi.vógtuar oi net verd, her heeft..lang qp.ztch;taten_Èachr€ii maar. ii
urEer-nderlJl( rs het. er toch van gekomen. get Èot nu toe ongeslagen rnlni-wé1Éen:.rörLezeventarletje van LEN§ moest speren tegen Rava. rn de uitwedstriSdr naa r,nlË 5et tnap '
I""iliJ{, traar^thuls.qas- dit wel even anders. on genakkelijke wijze werd-:naÍà.ryerslàgen.
-!-stana was.}l-?, ce.-doè1p.unteímakeÍs ziin niet zo belangrijk vind ikzerf dusiprobeèr
ï1. T". over te 

"!r!1.,"3;.. 
Desond.anks werd er goed gevoetbald; weer grÉ$rónnÉn:dus, àp n...de vorgende wedstrijd'èir ''s woensdags komen trarnen h- e, ook Fl +iz (v lGster , ,.,. .

Steenvrtjk! ) ..j j.r j-. __"._-...;_-,r..'_.':..
DC

JEUGDKOPY AIGEMEEN

ye lgqpel öok gewonhen doói dé schaarle ïndar nutètsLr";iiaJï""t,1;:i-'i,: 1"

de telder.
DE JEUGDKOMMISSIE FELICITEERT DEZE 9IEEK ,,

DERDE PLÀÀTS SPELREGELF INALE VOOR .!ENS-iIEUGD.

ur rsr,eer.t -usuc'i' tt'

(2I=2)- -' Rordariíó Tettëro ' .van donderdag 19 t/m woensdag 25 februarÍ a..si..Marco liubben
(22-21 - Remy Jacobs (22-2) j -"" -'" ' - '

Het. LENs-jeugdteam, besraande uiÈ Eà;in'lrau(c2), Marèo lir:bben(c2), llà.x;'.iil"àï 'tËrj'à"
Ronald zandstra (D2)'dat ívas 'dóorgèdronfèn in dé iinàIe van ite doàr ae 'gaaaie ' i'cneias-rechtersverenigin'g Esv geöÉgani5eerde àpi:tiègeiwedstriJden, -heeft èen uitsíetend' resui-taat behaaral. afgeropen vrijdag 13 iebruari j.r. ren àerae iràatè na vredenburch en . .Die Haghe met 408 puriren - Meéï.zat er.d.ic.Jaàr riiei in. -r,ruài *" weten nu ,prÈci;;" ;óË', ide vragen bea$twoord moetrén--woiden eri''ààar Éurrén'we zeÉer'voloenil iàar oíÉ..íboti:ge:, .i -mee oPdoen. De totale ul,tslag luicldè: .-.1.,-,; .t:,i .: t. .3- | '4"-,' .': -

1. :ï:d:*.";è1.. ,. ' ,=,..:---r"'l;i;;,;'n.' :. ., r""";rri=- '',1 ,,..,i"n;r.;r"r..z' " Dj'e Eaolre ;tit r,,16?., l, :..J.': : 5-,. ' 'Itoek'v HouàÍlal; -'-'. 385 i,.,..3' '' tENs .:-::..,',,."'r,*'1..,".qg'r".,,".., ..e. " . .' ,.i viosj .-,r:.,-. i, rri r'ri: 340.i';i) rÍ

:J,.I ,1I'..

.t.. .-( . Èi íi

a'l;J . , t:. i-:J t; .j

LENS zou overigens LENS nlet zijn, als het niet extxa op zou vallèn.:, tCèl Haienr heÉ'eiiiséteau daÈ in het eigen dus LENS tenue meedeed. Een stukje exÈra reclame bovendlenvoor..sponsor jKrol :' (Vooï'aI Uw s'choèrÈn),.i.;:;.. ..:.,, .'''

'4 1

:r È:'
1. ,.i., i .J r l...-, a

DSO' À1; ., r.-i-i. j.))Jr- rq,.1 ,1. i.IENS.À1.r.1' .:t t*,i t )4:L -.j,..',::§'iC.l. -,r il!'-' :Íi 1"'..
Kranenburg Al ,.' ; ..' ,r -' , .-.:i;1g11g A2'..'t ,, .:,r r '. 3:; 

'' i :. '.: 'Íi:r1 :' i"',.' l'
DEL 81 -., , .1.,'l ,?..j !1 :...iLENSj1BI r.'r.1 .i'i., I..r - O-; .'i..:,'-.:11 j.';th..': ' --jt;''r
Svi35 R_3 ! :,-: .r .;.:..:: .:-.i ." ,,.: ;IENS, tB2. lr; -.J ..:' 'I t0_6 I r--1--;-,i.-'': rÍr'- 1'rrl r.,t,
RKAW BZ . ' iL.? .,.r -,t +,i..:'1::- . !i I LENS Cl .iïr) i:r i;] ' ';:iii -;''.-..;'.''."":. -ii- .ri'1. lar' ,' ''
LENs'c2]l,'.l..l,,1-.l,-':,.irewer.,Lc1i:l".-,...'à-;..:..l.:'li-1lÍ"J'!.,,l";.,:'.'"
LENS D1 i:' .,'r- { .L;- --:- r'- -,, 'g"ilt stafi t'p1;, i.-" "í-z' t-"' .:' "-." t'':: 'r" j r" " ';'
LENS D2 i Í ,, , , = Jrr '.,,::r ÀCO.D3 ,: .: .r.j-,... .tí-ó -. ,,..:i 'itj "-'-' l Ii-r ':rr" '
DHq-Et " i:.-,. t!l -.i j,i: i.r,.1.ENS " È1 i .*,rr,|r,- ' i:i ',ii. -. i,i.-::1' 'ri,r:r,i'.'j' .:.. '.- '
Die Haghe 82...-i.. .;t i-;' .r- :,r, ,ÍliLENS E2 ,-..tti') r:1.: J. , 6.1'. r :l - .-.:.:-r:' ;..." l: ' -l 'i
VreclenbuEchi FZ ;,:-t! . :j -.t,; tiii JLENS F1 ..L;r.:.i;, .; . :,. 0:tO ,,.'i ','.) :i, ','.:,!iÍ:l r: .: .; ;\ ..: .r

LENS .F2 rc.-; J;i.:;.! -.- r'.. ::-t 1'p5ry;1n6 r 5? ;É lrt ri..1. ., ;-i' "' " -'' ' r ',.: I

Í,ENS P3 - Rava F2 LZ-z ' * -rr :- .Lr ' !

.; 'i: .,' ;riÈi; -r"/',t .: ri

-8-

J lt_



UITSLAGEN DOORDEWEEKS

LENS tsl Die Haghe 81 5-2 LENS Cl Die Eaghe Cl 1-0
Eindelijk vreer eens kompetitievoeu)ar. srechts cr zag z,n wedstrijd afgekeur(r woralenop RKAW. op het gravel speelde ze nu vrienCschappelÍjk.
r.ENs A1 speelde eigenlíjk best een goede lredstrijà. nèr"as gaat er teveer energie enconcentratie verloren. doordat spetl,ers reageren op beÈLisslngen van de scheidsrechteren provocatÍes vanuit het pubriek. stoD hiernee, je wint er zeker geen wedstrijd. dÉor.
LENS A2 haé een levensgrcot probleem ,r-oo, 

=" weg gingen. Wie noest er keepen??? Zel.sten .lit goed op en 2e wonnen hun wed§trijd ruim net 7-3. LENS ts1 rijkt minlmaar opde zesde ptaats te gaan einc;i,]en na een knappe 2-0 overwinning op DH;: Eet vras een hereleuke vredstri-jd. probeer zo verder t gaun.-wi. weet krim ie nog- een praats. LENS 92moest erg vroeg spelen. Nog geen reden vinden wi j dat uruiu. sielers- op de sanenkoxnsÈ-tijd ontbraken. Harard en Martin moesten we wakker belren en zei.fs opharen. Noushad enIbri hebben we op SVt35 helemaal niet gezien. IIENS 32, met 9 spelersl ,no" to.h met 6_0.Een komprlmentje vraard. LENS c1 speelde zoars al eerder opgemeirt op'tret gravel tegenRKÀw ts2. ttet werd een g-2 nederraag tegen d.e reuzen van RKrtw. I,ENS cz kwar' ook tekorts- tegen een veel sterker Te glervè ct. wer vercj.end Raour Jaggà o"" Loipiir"iliJ-*rào,zrn keepen. r,ENs Dl speerde een zeer knappe tweede herft. uit r-i5 goi.L steps waren zenog kansloos. ook nu Í,ras euick steps de àèrste herft sterker. s:.j rust een o-1 achteF-stana. Na ïust goolde Dl er arres uit en kwarnen ze zërfs op een 2-1 voorsprong, vooralde tweede goal van Robert Pronk $ras een beauty. Quick stepi maakte er in ale 1aatste Ein.nog 2-2 van. ook IENS D2 speelde een reuke t".à=trtia tegen nDo D3, op het hoofdveldzagen v,e een here mooie 3de en 4de goar- vaÍr Martijn rijÀen en sandor Mo1. 'coeËr zojongens. lraar vras wai? LENS E1 ging naar DHc en haalcle daar een 1-1 gerijksper weg.Leo Krijgt nog de groetjes van d.è DHc-grensrechter. r,ENs Ez moest wei heer vroeg 
"neg.Dat vonden Abid, Ferry en Yunus zeker ook. zij waïen er immers niet. Fikri was ectrterwel wakker en scoorde 2x. ook blj r,Elrs 11 breven er twee spelers weg n.1. Jinmy en rheo.C':en r:oen voor de jongens om in paniek te raken. vxedenbuïch rverd Àet 10-0 veislagen.LENS F2-begon met 6 spelers en stond snel met 2-0 achter. willexn Daamen eïin en het wassnel 2-2. Dit had tèveel kracht gekost en Dynamo won uet 3_2. Een leuke wedstrijd.r'ENs F3 had een nakkie. pascar Roos had er zin in en scoorde Deerdere mooie en hardedoelpunten. ock Robert stap íleeÈt d,Ít. cor de Rooy bestreek het herè verd en brijkt eenechte aanwinst te zijn.

Een dagje Delft met Dflc El _ LENS El 1_1
DHL 81 - LENS 81 O-2

r'ENs El tnoest otr 8.30 uur verzamelen en wederon kwan cle leider (de andere Richard wasnaar Den tsosch:?) Ruimschoots op tijC: (9.15 peter). ÍIe vertrokken naar Delft, on daarte gaan. voetballen tegen DHc Er. Nadat vre hadden gezongen, wat we vóór erke wedstrijddoen, gingen r're met vor goed.e moed hèt verd in. LENS E1 zette vanaf de eerste E-inuutDHC'E1 .nder d:uk. Maar doof goede redaringen van de keeper van DHc E1 breef het heerrang 0-0' Pas in de 4oe rlin. r{as het .lo"1ró. . Diemen dÍe uÍt een corber, die ale keepervan DHC er zelf insroeg, scoorce o-1. E;{s breef hierna ook goed doorgaan, maar heraaswilde de scheidsrechter van DHc het anders. DHc E1 kreeg een vïije tràp in ale raatsteminuut' waaÏzij dankbaar var profiteerden door een goal te naken en tevens de eindstanilaan te raten tekenen 1-1. Àr net ar toch een rederijke wedstrijal voetbal door LEN' El .om 11'35 uur teruggekomen op LENS gingen "we" wederora naar Delft. Dit keer met r,ENs 81tegen DHL 81 . (Bij 81 zingen ze niet v6ór <le weilstrÍjcll ?) Na een .engelse,, warming upheeft r'ENs 81 vaÍlaf de 1e mirruut tot en met de raatste minuut de weàstrijd naar zijnhand gezet. Er werd zelfs (a1 zeg ik dat nooit zo snel) goed gevoetbald.Waar ook helemooie kansen uitvoorL k$ranen. Erervan wercl er i.n de le herft maar één benut. Dat vrasonze AdjaÍ Tokai 0-1. De tweede herft was net zo goed ars de eerste. Dat betende dusook maar één goal' Deze Í,rerd gescoord dooÍ Ricardo Tettero. (Dat noeEen ze ook h,er:"Beloning na het werken,,::).Ik hoop,dat jullie zo door bLijven gaan, want ik sta echtte genietèn.langs de l1jn als jurrie zuri voetbar en zo,n nentariteit raten zien.Ga zo door I I
P. S. Leo v Rijn.iI.L.maandag was het r.rederom een goede wedstrijd tegen Die aghe thuis 5_2w.i-nst:: Het volgende verslag woràt geschreven door Jeroen Dunant.
OP DE VATREEP

Boera lranneke en Aad de pagter werden maandagavond om half twaalf verblijd met eenzoon genaamd nobin Ralfh. van harte gefericltÀert, en opa BoE is erg trots cp zijnkleinzoon.
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DE IENSREVIIE
VAl{ DE VOETBÀLVNREN]GING IENS (IBNIG EN SNBI)

60ste jaargang mrnner 29 1 26 februari 1987

OFTICTEEEL

-lr.dreswi j zigLnRen:

f'am. P. Bosch, Lisztstraat 66, 2151 Tg Den lIaag, tel. t 0?0-912329.
2146 R.D. v.d. Harst Seza, leersunstraat 129 1 2546 TJ den Haag.
DENKT" U AAN DE KOIiITRTBiJTIE

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
B BÀROPSTEII.,TNG B
ÉnsÈBBBÉÉBBnsËÉeelÉsesBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Zatertlag 28 februari 's-norgens: IÍeinz Ger:rts
.rs-nidciags: Àn en Gerard. v.d.. Steen,: Jos Kouwenhoven en Nans Coret.
sluiten : Ti-nus Zilfhout 

:

Zond.ag '1 rnaart rs-rnorgens: Tinus Zilfhottt / C or Hoppenbrouwer
, 's-nid.d.ags: Laura v. Dijk, An en Gerard. v"d.

sr_uiten : Ï1"#"[3fiil§àËài$"1""= 
4 2 man)

afbellen, liever niet, Heinz Geurtz 41672+ 
"

I.IER KLÀ - IGÀVERJ ENI

Helaàs r' he1aa=. Door"d.at d.e kantine op vrijd.ag 6 maart voor andere
do.;lej-nden gebruikt "word-t, kan de gepland.e kÍaverjasavon<l GEEN
DOORGING vinden! !

één van de konend.e naanrlen nog een clatun on'
houdcn.

e rrnornale I' klaver j asdrive gaat natuurli jk
april a.s. :

lvll-sschaen vuden we
ztn gezè1Iige avond-
De [,aatste ronde va
gewo.on d.oor: vri jda

in
te

nd
oZ

KI.,ÀVNRJÀSSEI}T KIÀVERJT'iSSEN KLj}.VER.]ASSEN KLAVERJÀSSEN

x-x-N-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-X=x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
vanaf 'zondag 

'1 ! raaart elke zondagmorgen vanaf 'l1.JO uur ; euga.,roetUaf
op Lens voor D-n en F-klassers ("4 tegen 4,'-voetbal)
x.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
ox40 r t
- Uw red.actie begint te wennen aan vriendschappe Ii j Ic voe ral.
-. Redaktioneel resultaat 4 uit.2, 6 voor en 1 tegen.
-. rrEl Frustro'r begint ved.ette neigingen te krijsen.
- ltf ge lopen zond.ag verliet hi j ,, 1, minuten voor het eind-e van d.e

wedstri jd, het vel-d.
-.. Ziin e1ftaI za1 geen passend.e straf voor hen uitd-cnken, ond.at het

alleen naar het spel tcn goede kwan.
- Nader onderzoek leerde on§ tlat Ed.win op tÍjd in tle i(uip wilde zijn

oxc eindelijk wcer eens'een partij voetbal te zíerr.
- Het is weer zover, het voetballen begint weer en d.e schleraÍelen'

va11en als rijpe appeltjes niet vcr van rle boon, of zoiets.

-1-



- Nad-at verl-eden week d.oor diverse rnensen(bec s ten) zijn huis
Bes]9"oph .heeft Edwin Eykelhof ileze week zelf zijn Éruisban

- lirÍ j wensen hern_sterkte bij het genezingsproces
- Pau-l Schulten ("spe1er"vag ts-1i2) liei àfgetopen zoÍ}d.ag tijctens-dewarning-up met een e1'fstt-rden trui.
- Na het zien van de_wed.strijd kwan bij ons d.e vraag naar boven hoe -,Paul,.die in de wedstrÍjd. àeker 1e.ngÀ eIf grassprieten is gelopen,

aan die trui gekonen is.
- Tony, vierl-i-ng' heef t degene, die vc'rl-ed.en week d.ond.ertlag ziln hand.-schoenen heeft nregenonen maar tvri:e dingen te verterLeË. rén eerste:ga naar"de dokter ón r-aat j'e onderzbeteí op a1r-errei-;ièr.i"J un-t--'ten tr,veed.e: leg d.e land.schoenen terug op dè plaats waar 5e ze ge_

vonden hebt.(of geef ze af achter aenai)
- Àfge lopen-z ondag kregen d.e-sperers-van Lóns J na de uitwedstrijd."
,t-egend-eJaqersíeenbrood-rràa1tijd.aangebod.en.- yogr Ce- spelèrè die in <1e buurt vàn solàaat v.a. nei;aen zaten washet vechten voor een stukje brood." : ..

- Dat eten in dienst si|echt is was a1 bekend., maar,dat het zo erg is!!
- De proef net de netaaldetectoren bij FC Oeri'Íaa[ i= g"rnaioo" -

nÍ s lukt .
- Bén van tle redenerr: de grote hoeveelheden mayonaise en kauwgon.. .,tusscn rle kontakten.
- Voer voor psychologel ..-.._.-. zou de eetgewoónte van d.e gcmid.de IdesupporteÍ iets te naken hebben net het voetbal_vandalismé.
- {or, dagr ggg! we1 weer een werkgrocp van lWC tegenaan.
- De. voorbereidingen op. d.e krokuswéek-àktiviteiten-zijn in vo1Ie gang.
-,Ig! Pi_"auhh,of-vroeg"ziCh in dit verband af of L,ens iiet',leep eí .."

Slirn'r. betekend.e. r. .

- Dat niet alleen buiten. d.e _vereniging naar nieuwe led.en rvordt gezocht
nag blijken }it het feit dat vorige-week twee LENS-gezj_nnen uit_breiding mochten verwelkonen

- lr/aren hót eerst .ilad. en Ilannóte de pagter die een work van een zoorr,
Bobin genaand r'_krege_n, op 18 februarf kwan I(ayleigh ter werel-tl.tïi1ko en Àstrid van }Íersbergen zijn de gelukkíge öuders. _- Yopr de geïnt eres se erd.en nof even-de acliessen:"Aad en Hanneke wonen
Dr.B. J. Fruinplantsoen 2'1 en-wirko en Àstrid in de vorlevenstraai 2,

. bej-Öe. in...DEn HaaB..

14.OO
'r2.00

uur
uur

'11.OO uur
'10.0O uur
'11.00 uur
'17 "00 uur
í1.00 uur*lens 4:.
TERi?BINEN

KijkCuin :
Scheveningen :

Lens '1"
lJens z
lens J vrij ,

lens 4 * -Kijkduin 1 -lens 6
lens '/ .

Scheveniàgen 6-
Bard.i ens t

Oliveo '1 (vr)
Ol-iveo 2 (vr)
Liona I
lens !
Sc heveningcn
Laakkwartier
lens B

Ilr. Berg
Hr. Jagesar
B. L[itra
A. Visser
N.N.

rverd.
den

406/2015'
416/2091
421/21)1
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+1O/2221
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op. lens voor D-E- en F:klassers (,,4.tegen4"-voetbà1)
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x
Z ZZ\Z ZZZà Z Zàzzz zz z z,z z zZ ZZZ Z

Z ZONDiIG. SEIÍI-OREN" .' "'Z
ZZ ZZ ZZZ ZZZZ ZZ Z ZZ ZZZZZZZZZZ Z ZZ?,ZZZZ ZZ7,ZZ ZZ 7,ZZ Z ZZZZZZZ ZZ Z Z ZZZ ZZZ ZZ ZZ Z Z ZZZ
PR0GR1rMl./L,t ZONDÀG í maart 4oar,

v1
vz

v1

4 \1,
,v1

S,portpark Ki jkduin, ingang Ki jkduinsestraat.
tloutrust, ingang Houtrustweg.
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/iFSCHRIJ.IIEN:

Lens I I i[. Kouwenhoven 299855 Lens 7 : iï
lens 6 : H. Rirunelzwaan O1J42-7j14 TLens Bt L
OPSTELIÏNGET{:

I(ouwenhoven 299815,
verkijk +14972

Lens__Z ; net J. Roossloot, J. Kouwenhoven, C. lipnan
Lens 5 ,6 en B: a1s bekend.
PROGRÀI,0/IA ZONDÀG B naart '1 987
14.
10.
11 .
1r.
10,
12"OO
'12 

" O0
12.0Q* Lens

llur
uqr
,uur
uur

00
10
00
00
00

Verburch 'l -
l{ilhe1nus. 2-
Lens ]*
LenS 4
Quick 7
Lens 6
Ï-.,enS /
iflnst[ 6

Bard.i- enst

frens'1
.lens 2
ODB 2
Duind-orp SV 2
Lens I
DHC B
DHC 9
Lens B

uur
uur
uur
uur

7

Z Z ZZZZ Z ZZZ ZZZZZZZ ZZZZZZ ZZ Z Z
o.?
2 z;il,tvonteAl 2
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ-LZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ\ZZZZ

PROGRÀnfi,{ii VRIJDÀG 27 -2-B?
21 ,.1) uur lens 2 - Àttent Z'75/2
P!OGRÀL{I.{À DTNSDT';G 1-1-1 987
21 .O0 uur De Stones 1 - lens 'l
22"20 uur Lens 5 - Sigo J
PRoGRlrl{MÀ DoNDERDÀG r-1-1987

DSVP(Pijnacker) *

2O.2O 3Lu1 ],gns J G5z:rnova B

PRoGRÀL{rIÀ vRrJD,lc 6-t-1987

Houtrus t

Duinlaan

Duinlaant

outrus t
outrus t

te li'inke 1
Ranautar
v.d. Star

Veld- 2

19:45 rriÍ svs'?o/1
22"00 uur Lens 2

H
Èr

11
11

- lens 4
- Duinoord 2

I

VeLd 1-
Vè]d :l

?E0GR;rI,lMii VRIJDT,G 1 z_z_4oqn

PRCGR/!10,1À zaterda 28 februari 198

21 .00 uur lens 'i - Comida Boys De Blinkerd
1 YOAB DEZE I.JI]DSTRÏJDEI\T DTEI'TT IENS NEi{ SCI{EIDSRECIITER TE LE\IEREN
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7
14, J0 uur lens
'1 2 , OO uur Lens 2-
10.70 uur l-,ens J-
12.10 tlur Lens 4-
VNRZÀIVIELTrJDEN

D^-

Vitesse Defft
Die Haghe 6
Die Haghe 'l'1

v'l R.
7 V2 G.

00'l
o11/o+9
o11/1O7
o2o/144

v1 P.
V' N.}T

LENS 1
LENS 2

.00 uur
"0O uur

IENS 
'IBNS 4

7

9.10
11 -1o

uur
uur



S C H.I,-DU t?R0GRi'rLÍL[ri 28 februari 1987
IJ"00 uur L{arine - lens- verzane1en:
'1'1 .00 uur Marine - L.,ens 2 verzarnelen:

OPSTEIITNG Ï,,N DE ELFTAIIEN
IJENS 1 en 2 worden cloor de, trainer bekend. genaakt.

TE}TS'

IENS 4 Christ, J.
T,ipnan, D .
Jansen, J"

.Àtr'SCffiIJF/iDRES vri jd.agavond voor,1!.00 uur.

F. d.e. Vries , L_.- Sinkc , I(. Compter, T. Spa, J. Roossloot,G. I(uiper, J. l:/eltens, iï. Iíerèbergen, tr'-. illuIder. B. v.d]Berg, P" Àx, J. Kouwenhoven, J. SInl<é (j,)

uur
uur

11.rO
10"00

F.

11.

v.d.. Steer-lttl. Fris, T-,. tr4anteI, R. pj-1on,
Y. Tgleq, E. I(ourvenhoven, D. de Ruiter,Kruithof, iV. Stuifbergen.

lij algeheIe afkeuring trainen on ,l1.JO uur.(r':,fbeLlen als men niet kan trainen is ook hier verplicht)
Loopschoenen neenenen. Het 7e en 4e kunnen eventueèl ook gaan trainen.

LENS 1 en 2 bij J. Ham tel:
IENS , bij J. Sinkc tel:
LBNS 4 .pij J" Kruithof teL:

6?9687.
o79-+19217
67+714

PROGR1'tr{Dtl ZÀTERDIG 7 maart 1987
'14"J0 uur Takdie
14.00 uur Blauw
'12.1O :uur H.P.S.
'11 .00 uur .frristo

r Boys - lens
Zwant 2 - lens
V" 4 - lens
n'BO J - Lens

Ï,. looye
i\. Stolze
À. Spronk
N.N.

oo1/oo3'
.o11/O5?
o11/1O9
o2o/150

2
1
+

Vanafzond.ag1l-rraart-e]-kezondagnorgenvanaf11.1ouurjeugd.voetta1.
op Lens. voor D-E- en lr-klassers " 

-( r'4-tegen"- voettal)
X-X-X-X-X-X-x*X-X-X-X-X-X-X-X-x-X-X-X-X-X-X-](-](-]<-X-X-X-X_X-x"-x_x_X_X_x_

x-x-x:x-x-x-x-x-x-x-x-x-*-*-*-x-*-x-x-x-x-x-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-l*-*-
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JJJJJJJJJJJJJ.TJJJJJJ JJJ JJJJJ
J VÀN HET JEUGDFRONT J
JJJ.IJJJJJJ,JJJJJJJJJJJJJJ
Àrgemééí kontàktpersoon :

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ JJJJJJJJ
Chopinstraat 1O1 ,

(b.e.e 9?16?4)
iïed stri no amma À-B-C- ulioren
Kont aktpers o on : Jan Spaans. Tel.: 292929 (b.e.s. 9?oi5+)Àfbellen voor de wed.stri_ jden bij Jan Spaans op vrijd.agavond tussen'18"00 en.'19.00 uur. fn uiterste nood. op zaterdagrnorgen op Lens bi
telefoon: ! 7O154,

nog
n66i emand van d.e j eugdkomnissie te lefoo 1J14. Yoor avond.weds tri j den

Zaterdae 28-2-198? Saménkoms tveld Schei tisréc ht er nens
122 14.rO.uur Wilhetmus Lens A1 VÍestvlietweg H. Verzaaf ,1J.0O uur+OB 11"í5 uur SOA A1 Iens A2 Kijkduín T. Eanyad 10.15 uur128 12.45 uur Lyra B'1 lens B'1 de Lier P. Kreft 11 ;JO uurí4.00 uur BTC 81 Lens B2 Houtwi jk ? '1J.00 uur,BB 12.OO uur GDA C'1 Lens C'l Made steijn f'. Markus 1í .00 uur552 1+.OO uur tens C2 Vios C2 V2 2 11 .1O uur
Dinsd.ag 1-1-1 oQrl (zie kopy achter bijzonder:heden)
10.5o .10.00 uur
II/oensd.a +-

Paul v.d. Steen.
2151 SY Den HaaE.
Telefoon:9?0154

- 15r1O uur lens L1 t/n C2 mini-voetbaltoernooi opr .r , Lens en lenshooghoudkampioenschap.

J

B

15íoo uur
'15.0o uur
17.o0 uur
'1J.o0 uur
'11 . J0 uur
11 .1o .uur

Lens A
Lens A
lens . B
T..,ens B
lens C
lens C

1-
2-
4

2-
1-
a

Rijswíjk A-reg.
GDÀ À2
RI{AW B-reg.
GDA BI
Postduiven C'1
GDA C2

de.Iioning l+.15'
Mulder '14.15
L{uld er - 12 .1,
? j2.1,
? . 1o.4r-? 1o.+5

'1o.70 uur

H
P
P

uur
uur
qur
uur
uur
uur'

Vririd"as, 6-1-1997 (zie kopy achter bijzonderheden)
1'1 .0O uur

t4-:.-

Bi z ond.erhed.en

- opsteliingèn a1s bekend Lens C2 zoncler Iln. fiubben
Minivo etbaltoernooi voor 1,1 t/m CZ op dit:sdag 7 maart

Lens C'1 + C2 voetbaltennis, 
. ba1hoo65houd.en,voctbalvaardigheid en penaitybokaaï

!O deze d_ag verwachten wij a
Lens ". De_bedoeling is dat"ju
.Lens en , vriend.i es van buit
clere loules makeà en uiteind.

lJ.e spelers van À1 t/n CZ om ,10. OO uur opIlie zelf 6-ta1l_en maken. Drie ;ongóns vanen Lens. Het is de bedoeling aai *ö nÀur_elijk^ook final_es spelen. (de teams *ó"ae"'r?.rU uur ]-s het afgelopen. Neem dusg mee inclusief een trainingspak. . i
ange
qen

naar leeftijd
brood. en je ei

dee1tl. ) 0n
lenskl edin

voetbaltenlis, Balhooghoud.en, voetbarvaard.igheid en penaltyschietenvoor C'1 + C2 "
0p vrijdag 6
op deze dag
d.e hal-ve f in
vereni gingen
De allerbest
Breuke len .

. na_art gaan we van alles met juI1ie doen. De rod.e d.raad.is het penaltys chieten. De teéte sctruii"rs g.nn d.oor.naar-al-es op 11 en 18 naart waar ook spelers van and.ere
^5ol?1: Daar_wordt_geschoten op t-óepe"À uit de Ere.divisie.en mogen op .1 april schieten i; de iinat;-i"À;"-Hil;';:-"

Dus op vrijdag 6 maart verwacltten wij aIle spelers van C,l + CZ oplens. Neeu gerust aI je vrienaen mèe"tu"sen .10 en 14 jaar. Ook zijkunnen door naar de hàfve fína1e .r"" n"t penartyàcrii.ienl'u""m werbrood mee. Het einde is orn + f 6.00 uur.
tr



Schad.uwprogramna 2B-2-í oa.7

Bii argehele afkeuring van het kompetiti evoetbal word-t. het ond.erstaan-
d.e programna.gespeeld. Sanenk. trens
1+.10
'14.00
12.OO
14.00
12.OO
1, ^oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur

11.15
1r.oo
11.1o
13.OO
1r.oo
12"oO

uur
u1lr 

_

uur
'uur,
uur
uur

Vitesse Delft À'1- Lens .M ". Delft
Quintus À2 - lens A2 veId.of verhard.
lens B'1 trainen of wed.str; j '

Celeritas 81 , - Lens 82 Noorclweg
Celeritas C'l - lens C'l NoordweÀ
Quintus C2.' - lens C2 VeId oftverharcl

pe1-bij tr-,r.ijfelachtige wèersonstand ighed en even naar Lens
.Teléfoon : 661114.

Nog *Iang niet alle d.eelnemers hebben het geld ,oo, Ëovenàtaànd.e .. :

evenementen_ oïei§emaakt op giro 176711 tnv Benningmeester lens net' r .':

vermelo.lng DenemarÀen of ze ilvoetbailkamp. Van d.e reizigers.naar i'
Denenarkep noet op-d.it noment f 15O;-- iinnen zijn. DiI geldt ook voor
d.e' senioren en d.e leialers. Voor het zeilvoetbalkanp haQ. nu al f JO'r--overgemaakt noeten zijn. I?e vragen juIlie indien ait nog niet "geh"ón
is nu het geld over te maken. ,.,-., ^.":.

Suitènland.se reis.. Denemarken en,.zeilvoetbalkamp.

Kontribut ie s

6TT I'I 'B - lrens 82

Stefan v.d. Berg

toe.'

Deze we. ek zi-jn een aantal jeugdleden gebeld. d.ie over d.it seizoen- .

nog nj-ets betaal-d. hebben. I'e vragen tlé oud.èrs om z.s.m. te betalen
kontant of via gfio'116711. Jongèns niet opstellen omdat er niet
betaal-d.'is vind.en wij zond.e . r-. .: .:.. L ....-

,l:

Toeri Leris 82 zaterdag ,1!-2-198? tegen SV'J) moest spelen rvaièh'we'eeot;
half uu1 na verzamelïiltl met-negerr"rao.
En.d.aardpe noesten we het naar d.oen. .'' ' r ";. II .'."
Toen we .op SViT! àankwanen kond.en we nog ecn kwartier wachten voór '' 

'

we ons kond.en omkled-en . - : -.' .. ..- ,; i. :

Maar- toen d.e wealstrijd. begonnen was schoot Harol-tl aI na vier'niniitën' - '

Dat was dlus pech, maar el-f minuten later gebeurcLe weer preci-ès het-zelfde, ook d.oor Harold. :.i..:_
I\,{aar Lens 82 liet he.t er niet bi j zitten, Ronalal Zand.stra giÉg in d€j
20e minuut aI1een, naar schoot ook itegen de paal en toen dè bàl ,'
terugkaatste kon Harol d de bal erin leggen O--1 voor Lens. ,. .: ' ,: : 

.In de 2e helft ging. het .beter, a.1 in d.e '1e minuut maakte Harol_d na' '

vlug spelen pr 0-2 van. .

Toen gebeurde he.t monent van d.e wed.strJ_jd: Lens kreeg 'een vrije trap ''.'
op ! 2, meter van het tloe1, Harold gaf d.e.bal een tikje en Edwin v. '.
Knijff. poeier§.e de bal .hoo[ er in.,-t[e kèèper kon de Ëa1 aIleen maar
nakijken.
tn aé t9e mlnuut-kreeg lens weer eén vrije trap, Ed.rvin v.'Knijff i.'' '

schoo.t d.ie bal op d.e paal-, - Maar 'Ed.win Sfierenilrecht werktè dè-bal :: -, r .

lrooi af en schoot hen i-n het doel, 0-4 voor Lens.
En Harold.. naakte in de 2'1e minuut zijrr .Je cloelpuht; " -.. . 'l'
Edwi! v.,'Knijff die er Been genoeg van kreeg màakte in de 2le minuut.
het,.6e. cloelpunt, en tlat met negen nan;'
En onzè r<eeiei I'Ï""iin ej-ns op fiÀt rààist ook maar rneevoeÍbaIr"rr. ' ''I
Jo4ggns; jullie hebben a1lemaa1 hééI goed. gevoètbald en volgende week
doen rqe he.t weer net zo gocd.: ..

-§-



Wed strii dprogramma D-E-tr'-junioren
Kontak!-p ersónn Robert Pennings. [elefoon: 612+14 (b.g.S. 9?0154)
Afbelïen vobr. de wedstrijd.en bij Robert Pennings
tusseí 18;00'en 19.00 uui" fn uiterste nood nof
lens bij ichand. van d.e j eugd.komnissi e . telefoon:
wedstrijden telefoon z 9?015+.
Donderdag 26:2-1987 ' Veld
17.45 uur Laakkwartier D1 - lens D1 Jansoniusstraat
zateidae 2B:2-19A? Veld

zondasr \-l-lgeZ ( zaalvoetbal)
12.OOl'-15.O0, uur Lens D'1- z aalvo etba It o erno o i
9"00 -12.00 uur Lens-E1-z aalvoetbalto ernooi
9.O0 -'12.OOuur lens 11-zaalvoetbaltoernooj-

Devjo D'l Vl 1O.rO
RÀVÀ DM 9"00
Lens E'1 Lange kleiweg 9.00
Lens E2 Oosteinde/lr-bg '11 

" 
00

Lens tr''1 Guatersteinweg B.1O
Rijswijk 11 Y2 9.1O
Vredenburch.tr'J V2 1O.1O

Samenkomst Hal
Houtrusthal 11 "JO uur
Houtrusthal 8.J0. uur
Houtrusthal 8.7O uur

'1O.00 uur

op vrijd,agavond
op zai; erdagmo:i-gen op
66111+. Voor avond -

Samenkomst LJens

'1l"O0 uur
Lens

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur

9"1o ut:r

8O7..11.00 uur
B7+::'9 "'o '.our
895'J0.00 uur
9\O,.12'.15 uur

. 991 '. 9 r JOr uur
'102í, r'1O.OO 'uur
1O2? 14.00. uur

Lens D'l
'L.,ens D2
Valkeniers D'l
Devjo E2
Oranje Blaul Fí-
lens E2
Lens l'J

Maandag 2-1-1987 (zie kopy achter bi j zond.erhed.en) Saroenkomst lens
10 .rO-15 .1O uur Lens D'1+D2 .minivoetbaltoernooi op ï,ens
..;i,:"!', í r ' en penaltybokaal .

lVoe'nÈàaq 4:1-1982 (zie kopy achter bij zond erhed en) Samenkomst Lens

r4.oó. iur
'14.00 uur

r.4 , Tta

F1 ,T2

'1Ö.oo uur lens E'1
'1O .00 uur Lens F1 ,

op Irens

Sportd-ag, penaltybokaal op Lens
Sportd.ag, penaltybokaal op Lens
d.aarna eten en slapen op Lens

voetbaldag op lens
J na het slapen en het ontbijt
voetbald.ag op lens .

,Lens
Lens ,!1

11.10
1r.ro

Dond.erdas ,-7-1EB? ( zie koày achter bijzonderheden)
,rlC
It2 T
een

De ond.erstaand-e wed.strijden worden ook np deze dag geppeeld-:

r+.öo' gitp" r""à. or- Fei j enoord r-regionaal
'14.O0 uur -Lens D2- GDA
11 .OO- uur lens B'1- Fei jenoor<l Eí
11 .OO uur Í-,ens E2- GDS
''l].00 uur lens tr"|-Fei jenoorcl tr"1
,14. O0 uur:'Lens F?-Lens FJ
-'Íriid.aa. 6-1-19A? (zie'.kopy achter bijzonderheden)
11.00'uur lens D1 + 12 voetbaltennis, balhooghouden,

voetbalvaardigheid. en penaitybokaaÍ "'14.00 uur lens E'1 + E2 mini-voetbal , d.aarna eten en
*__i. . -.;- stapen op Lens

Bij zond.erheden
opstellingen als bekentl. lens D1 zonder R. ïubben.
a]]C", -trA.iningen va:n. 2 t/n 6 maart voor D-E-F- vervallen.
àie schatluwprograrlma.

-7-

11.1O
11.10
zijn
zijn
zLjn
zi-jn

uur
uur

er aI
er aI
er aI
er aL

'1O"1O uur
.11 .7O uttr



iïanneer het konpetitievoetbar niet d.oorgaat..wordt het. .ond.erstaantie, -

programma gespeeld.,: . Samenkomst Iiens

Sc had.urrrpro gr;rnna 28-2-'1 987

elft D1- T.,ens Dí
D1 . -ï-.,ensD2rainen op strand.

rainen op strand.
rainen op strand.
2 - Lehs F2
rainen op strand.

!91 bij. twijfelachtige .weersomstandlghed.en even naar Lens.
661114" Gaarne ouders net vervoer naàr en van het strand..

'12.00 uur Vitesse D
I '1 . OO uir Ce leritas
'12.00 .uur Lèns E'l t
'12.00 uur lens E2 t
12.00 uur ].lens tr"l t
í2.00 uur.Quintus E
12 

" 
O0 uur " ïrens FJ t

00
00
10
,o
10
00
10

iet op. Om 9.r0 uur verwachten rvij jullie op Irens. --
Ís nog een ver?asslng. Zorg d.at je voctbalschoenen , ..

ij je hebt" Neem geen brootl nce, d.aar zorgen wij vooi;
n ju1"Iie nog een wed.stri jd. lens E1 en tr''l tegen " l
t dqght je van de titanenstrijd F2. tegen FJ.-, Na de, "'-,

ju1l ie naar hu.i s

Delft
Noordweg

veld of verhard. -11
11

11
10
11
11
11

uur
u1113

uur
uur
uur
uur.
uur

V'tre hebben op d.eze d.ag een groot d.eelnenersve Id.. Veel 6-ta11en hebben.zic! al opgegeven" ^Natuurlijk kunnen we nog meer teans plaats'én. A11e
spelerp' van D'1 + D2 kunnen meed.oen. EIk 6-ta] mag I l-.,enéspe1èr.s _hebben
en tlaarnaast J vriencljes van school of ui't d_e buurt. Zoekr even_ goed. ',,
en geef je 6-ta1- zaterd.ag a.s. even d.oor. Naast het voetballen, [aanwe ook. penaltyschieten " ne beste schutters gaan d,oor naar de halve
final-es _op. 11 en 18 naart bij de iI\rB. Erediïisie;l<eepèrs: zuilen dan :=
in het d.oel staan" 'De beste nogen dan weer op .1 april in de .fiíaf e'.
op lIans v. Breukel-en schieten. Dus d.oe je beÈt 'maànd.ag 2 naart. ...
Ch ja, neen bróod nee, want je bent 5 uur bezig.

Te 1e foon

Mj.ni-voetbalto e rno oi en penaltyschieten voor lens. D1 + D2 o 2 maart.

Sportd.ag en penaltyb oiraa 'l voor T,ens E'l 
"
E2.F1 .I'2 en Fl op 4- maart

Vo etbalda vo or Lens i:"i E2- F"i " 12 en r'7 op 5 maart
Ja, ja het kan n
I?at we 65aan doen
en gymschoenen b
I s-I,/lid.dags spe 1e
Feijenoord en wa
/ed-stri jd.en gaan

Voetbalt-enni-s, bal-hooghoud.en. voetbalvaard.igheid. en penaltybokaal
r.roor D'1 en D2 

"

lVoensd.ag 4 maart veivrachten wí j Jullie ,14"00 uui op Lens. Neem.. vriend.-
;es van school en uit de buurt roee. Hoe neer Ziólen desteneer vreugde.
Naast een sportdag hebbi:n we ook weer het luchtkussen staan en gaan
we voorrondes houd-ea Tocr een penaltybokaal. De winnaars gaan over
naAr de halve f inales op 'r'l en 'lB maart bi j d.e }IVB. De allerbesten . .',
nogen op'1 apri-J- schicten op Hans v. Breukelen. (keeper pSV) . r''

,[Íie wil dit r:u niet. Àan het eind.e gaan de spelers vàn E,1 en E2 narirhuis. lens Fí, F2 en f'] krijgen lekker patat, gaan nog_wat spel.letjesdogl y-n slapen dan op lens,.IIeem dus eeà sIaàpàak, Iuóhtbéar:pyjaraà,-,l;oiletspullen en extra Lens./sportklcding mee.-Na het s tapen , ontli; téir'
en d.an

Van al1es wat voor jullie op vrijd.ag 6
mee d.an wordt het echt geze11ig. Veigee
uen want" jc bent tot + 11"10 r:ur bezig"

xcaart .
t ook

Neen aI je vrienden - '

je brood niet nee te nè:

x-x-x-x-x-x-x-.x-x-x-x.-x-:a-x-x-:{-x-x-x-x-x-x-x_x_x_x_x_x_xlx_x_x_x_x-x_x
Vanaf zond.ag ] 5_naart elke zondagmorgen vanaf 1,1 .70 uur jeugdvöetbal ..op lens voor D.-B en F-klassers (ií4 tógen"4_voetbai ) " , .. . . . .-

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x_x_x_x_x_x_x_x_x_i;x_x
o



's-I\ticlCags on '14.00 uur beginnen we raet een rnini-vo etbalto ernooi voor
jullie. Vriendjes nogen nee doen maar moeten om + 16.00 uur wel naar
Ëuis. JulLie nàtuurlijk niet. Na het patat eten 6nke1e spelletjes en
daarna slapen op Lens. Neern slaapzak, luchtbed, pyj arla en toilet-
artikelen nee, alsnede een schoon e:rtra Lenstenue. Na het slapen
ontbijten jullie op L,ens en d.an na de konpetit iewcdstri j d naar huis.
Traini ngen

Een.drukke rveek voor onze jongste jeugd. Dit weten we best. VJe hopen
d.at jullie het waard.eren" Natuurlijk vervallen deze week a1 d.e

trainingen voor onze D-E en F-ktassers. Na I rnaart gaat alles weer
ztn normale gang.

Minivoetbal op T.,ens voor Lens E'l + E2 op 6 naart

Zondagvoetbal voor D1 t/n !1

Jeugdkopy algene

Ie jeugclkomuissie wil rnet ingang van zondag í5 rnaart_een veld beschik-
uaai siellen voor a1le D-E eí I]spelers. Vànaf + 11 .1O uur t/m ee4
uur of één rvill-en we op Lens ondeilinge partijties (4 tegen + of 5
tegen5) spelen. Dit is-niet verplicht. Tóch rekenen we op een grote
opkomst . I,lleer nieuws vo 1gt .

SportEamp
lVe verzoeken de ouders van d.e jeugd.leden die meegaan op het sportkaop
in Zeist ,f BOr-- over te naken op 8íro 116711 tnv. penningncester lens
roet de veinelóing Sportkamp. Dit nàtuurlijk al}een als hct geld nog
niet betaald is.
I(ontributi e s

Van d.c rvcck zijn enkcle ouders gebeld die nog geen kontributie hebben
betaalal voor hu zoon over d-it seizoen. lVe hopen dat tiit geId. snel
binnen is op giro 116711 tnv. Penningneester Lens, anders nogen we uw
zoon- binnenËoít niet neer opstellen. Dit zou sneu voor hem zijn.

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-E
-l Vanaf zontlag '1! roaart elke zondagmorgen vanaf í'l . JO uur xx 5eugdvoetlaÏ o! Lens voor D-, E--en tr'-klassers. (tr+ tegen 4"-
- voetbal) x
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-rx-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
VERVOER B,1 GEURÀÀGD NAAR LYRA

Àairgezien leo niet mee terug kan riid.en vragen we wat extra wagens
voor vervoer naar LJrra.

NE JEUGUCOI'II\JIISSIB FBLICTIEERT DEZE TtrEEtr:

in de week van donder<j.ag 26 februayj- t/m woensdag 4 rnaart ziin ale

volgend.e jeugtlled.en jarig, van Harte:
ÀybeI Jagga (clonderdag 26,/2)

Ronald. Zand-stra e???? 2g/2) ííi heeft d'us pech, geen sctj i§h8*-

tÍischa v. Croonenburg (Olnsd,ag 1/1)
Virgil Stigter (Woensd-ag 4,/J)
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DE I,EI,JSNEVI'E
!.,EBKBN.AD VÀI{ DE VOEItsÀTVERENIGING LENS ( LENIG EÀi S}IEL)

60ste jaargang nurrner 30, 5 maart 19u7,

o
o OEFICIEEL o

o

ÀDRESI{IJZIGING

0850 R. iI. Girnberg

NIEU,J LID

2320 H. Gabel

VIIJZIGÍNG LEDENLIJST

SEZO/ zaal. Àrchlmedestr. 52. 2617 rdÀI Den ttaag.

750747, Elspeetstï 22, 2572 HN Den Haag, .tel. 546554

door overrn:rking op gÍro 336711 of
vvLEl{S te Monster onder vermelding

Hct BestÈur,

NS

0850 R, J. cixnberg aleen SEZO
1103 R;J.Han wordt,ltrS

OPZEGGTNG LI DMÀATS (]IA!

2234 E.W. cabel

BOIITEI.I

. A, jun.

Fegist:aÈiekosten , 1e bcekí r-g f 25,-

Ir." vd looïn, W. KlÈnner.r

. Betaling v6ót ,.2O n;rar+_ a. s .
t,enlrrekeninE 129924229 Rabo-bank Den H;1a9, t.n,t-.
,.boeter'. :

KO}ITRTAUTIE ÀCH TENSTÀND

H'claas r'octen i'rij deze wcel( de namen publ:-ceren van leden die over dit seizoen nog geen
kontribrrlie hebben betaard. De volgende leden mogen vanèf het komend vreekend lriet
meer spelen.

:\.Aalmèrs' r,.Abouïnaïsa, N.Bhorai, A-p.v tsLitterswijk, .r.tsIon, M.de Bruyn, g.Brunings,
À.J.Buis, C.Cakmal;, L.C,Eble, J.C,i7d Ender R.v Gijzen, S.Harneim, D.J,Heemskerk, :.
ts:A.I{o.1.È, O.F.Hurs, 14.fmeci. À.C.,fanoen, À.KAI..JI, J.c.v Kcster, W.J.vd Knegt,
F.v y.iijff, M.Knoèst!.r. O.V.Iiënerannr E.:iooyenga, t,Lina, e.E,Michels, R.v l,Íierlo,
Q-c'v Noort' F.odj-rv)t, À.E.ove:ga6uw, R.p.vd Írras, r't.H.Richardson, s.J.Rozena, J.siDke,
I].À.Scheepma](er, I{.L.Spa, À.Tikai, B..Jiry.1li. c.T.vd !,elde, c,À.vcl Weide, R. T.I.Iouters,D.v Zetten, M.p.vd. Lans, E.vd Heyden

Deze leden mogen pas weer voetballen,als de gehele kontributie voldaan ls.
U kunt Ur,r betalirigen kontant voldoen bij Uw aanvoercler,/Ieider of komnissielid.

i:-):-x-x-x-x -x-N-x-x-x-x-x-x-N-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x!9!x!9:*9Hrri-*-*-*-*-*-x-x-x-:í-.,.:'
vanaf. zcndag 15 maart. elr(e zondag:norgen 'zanaE 11.00 urrr jeugdvoetbar op LENS voor deD-rE-r' enE klassers (,,4 tegen 4,,- voetbal)
:t-X-x-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-:i-X-X-::-X-X-X-X-X-X-X-X-X-:<-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

TRC]NEFS9JISSElINGEN

Hei BestuEr van LE\'.5 heeft het Eenoegen U te kunnen mecledeletr daf. het traineïsplaatge
voor het volgenal sej-zo:n voo= een betangrij)( gcàeelte verder is ingevuld.peter lqee.fout r nu trainer'van' d.e selek'cie van de À-junioren, zar vólgend seizoen
B-arend van Hijkoop opvolgen als trainer van de zaterdagseniorenselekiie.
Leo v R!jn, nu trainer van de serektie van de B-jeugd zal peter Meefout gaan opvolgen
ars traineï van. de geserckteerde A-jeugd. verder heeft het bestuur het genoegen u te
kunnen rnededelen dat T'heo Hoefnagel volgend seizoen wederom de B-selekd.e zondagsen.
onder zijn hoede zar hebben. Het bestJur r,renst peter, Leo en Íheo veel succes toe inhet konend selzoen en uiteraard. een goede afronrling van het ropende seizoen.- , í . ,. .'

.:. , ... 1 . Het Bestuur.

-1-
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De Yarcdllg-uP als onderdeel van een training of wedstïijd wordt door vcètwel iedereen aIsnoodzakelijk EezLen. gletenschappelijk onderzoek heeft ondertussen voldoendè gegevens op-gereverd orD de toepassing 1'an een gedegen warming-up te rechtvaardigen. oídanks dezeervaringen en gegevens worcrt de warrning-up rang niei artijd goecr uiigevoerd. AaD het.afkoeren" na een wedstrijd of trainint wórat 'ieelal nog minàer aandàcht lesteeà. voet-bellers met namen naken zich nog ar eens schurcig aan een te srechte warming-up. Eoedikwljrs komt het niet voor dat men ze het verd oD ziet komen en ze zonde,- enige vorm
.van.voorbgreidins meteen Det de bal on het doel gaat schieten. En dan nog het iiefst zo.hard mogelijk. ECLII. ook spelers van -selectie-erftallen 

\ijken, na een te korte warÏ0-ing-up, hongerig naar de zijrijn of d.e trainer al bereid is dè-barren vrij te geven. I{en r,rir-het -liefst zo snel ncgelijk íle looD-en rekoefeningen afraffelen om net de Éal aan d. ;ràqte kunnen. Í{at dat bcÈreft kunnen zij een vocrbeeld nenen aan Èop scha.ltsers en atleten.
Deze sporters beginnen pas., na een gedegen waïming-up, aan hun sportprestatte. onder eenwarmrnc-up kan worden verstaan arre handelingen, die moeten wordèn vérricht om eenIicharoeU.jke prestaÈie zo optimaal mogelijk iu ào..r. Tevens wordt het rÍsico van het oplo-pen ltan een blessure hieldoor verkleind. Andere bedoelingen van ale warming-up kunnen zi3n;

gewenning aan veld, accomoCatj_e, materialen (keuze);
' gewenning, aan kieding, schoeisel, bescherming,
het uittesten van bandages;
het uittesten van eventuele blessures.

De eff{icten, die een góede warming-up op het richaam kan hebben; zijn ondeï andere:
het-op temperatuur brengen van het r-Íchaam, reaardoor de stofwisseringspïocessenin de spieren beter en sneller verlopen;
.het verbeterèn va, de bloedsomroop. yren krijgt een beter veideling van het broedover de organen i
een verbeteïÍng van de adenhaling en verbeteïing .ru., à" spierfuncties.

3B3i];]BtsBI3tsBBI]BB9Bts3BBBtrBtsDB . i

)lB
: iJARoPSTELLINGil -.:.- .- . ' . .8. ,- '
iJtsJisBB:IiJBDBBB3BBIJBEiIBBBBBBBIItsBtIl]tsÉ33BBBBBBBIIB:lts5BBBEts:iBBDBBBBBBTtsBIJBBBBDBBBBtstsDBBBBBÉuBBR

zaterdag 7 rniart ,"lro.Sà;;, n"inr-Cnrrt= , - .,. : ,1 .l
's-midàags: Àn en Cerard vd Steen - Rene en Marian vd aa..,., -, Marleen vd Steen.

Sluiten: . . i . !:.: Leo en lÍies je Irtrolenaar . . ..

zondag I maart rs-noroens: Tinus Zilfhout - Cor Hoppenbrouwers. .l ._...
I s-niddags; Àn en cerard vd Steen - + LEIIS 3.sluiten: , ,. .- : cerard en Ria Bijlsrtla.,

Afbellen bij Heinz Geur ts teL. 456724

DE I,JARMIÈIC,-UP. .: .

Leo RLemen.

I
2
3

4

I

,)

De duur en de intensiteit van een warni:rg-up is afhankelijk van een aantal punien. zo za1
men rekening moeten houden met de Date van getrai.ndherd, àe reeftijd, de prestatie, diegeleverd noet v,crden, op welk nlveau ren de sport bedrijfL en eventuere (oude) blessures.voor voetbalLers kàÍr nen een tijdsbestek aanhóuden van 15 tot 30 minuten. ongeveer 5 à 7minuten vóór aanv-ang van de wedstrijd gaat rDen ueer naar cle kleedkaraer om de IaatsÈe voor-bereidingen te tieffen en de laatsté iístrucries van de traine, in ont*rígf; ;;;":*''zoekl nen eerder de.kleedkëmers op, dan koelt men af en verliest nen zodoende het -effect
van de warming-up met alle gevolgen van dien.
IIen kan zovlel een actleve aIs een ,assieve wanDing-up doen. Een actieye. l-s'èchter altij<1aan te b-evelen boven een passieve. Bij een passiev,e warming-up kan. mèn denken aàn massageen vrarmtetoedieiring. oe màtrro,1e.van eé. *oàng-up .zal- cchter per srroït afhankeujk zijn.l4en kan de,r'rarming-up inderen - ià een àrgemeen-en, een specifiek gedeerte. nekoéfeningeilrnaken moneriÈeél deel uit van het specifÍèke. ceer. oedereen probeert. tegenwooïdÍg, hekken,bomen en. muren oin te àuwèn à*'t="a"'."àà-il';oË;" re rekken.. (her zogenaamde stletchen) .
.D.ar nen ài'p niet artijd goed- aloet en hoe u;n-;;".i*iste wijze de spieren kunt. rekken;kunt U in een volg-end ariikel lezen, ' 

.

x-x-x-x-x-x-4-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-i<:x-x-x-x-x-x-x-x-i-il*-*-*-*-*-
vanaf zondaq 15 naart erke zondagmorgen vanaf r1.oo uur jeugcvoetbar op rENs voorD-,E- en F-klassers (,'4 tegen d"-voetbal).
X-X-X-X-X-X-x-}(-X-X-x-x-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X:X-X_X_}(_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_x_--_
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QHo' !j es

I]I,r redactie bliJft maar vrÍnnen.
redactl-cneel resultaat. 6 uit 3, 10 voor en 5 tegen.
Eén van deze doelpunten,.wërd''gemaakt door t{artin vd,Meulen.
Dit keer echter in het juiste doel.
Hoe ilit kon gebeuren, is Martin nog steeds niet duidelijk. Uit ecn vïije tïap
kreeg hij de bal ongelukkig op zijn knie. De ke:,^er van Gona 2 vras daardoor '
ka-nsloos. l;' j:r . ,.'

''We ontvingen een Verslag van zaterdag 1

Voor d.e moxaal toch naar niet geplaatst.
De conditie van de IENS-jeugd Eaat achteruit.
l4artijn Tijsen (D2). haal na het spèIen van alrte wedstrijden toch wel vrat last
van .vernoeidheid.

r- l-Telefoóntje-ó.p 
àönaagoitr te nd r

Tlnus : "LENS-kantine'l
'rMoÍgé,. qaat het voetballen door?"
Tinuè:'l'lMetiwie spreek rik?". .., .

; r'l'let Marcot .,... .. .Marco van Deldenl',
Tinus: "welk el ftal?? ? "
l4arco i " LENS tien: I'i
Acl coret over dit relaas tegen Marco:,,luIlig voor je, jongdn, dat Tinus eerder
.weet,dat jer:§aat zakken; hail .je toch eigenlijk van je trainer te hoÍen moeÈen
krÍj§en. -:.
Die zaterdag blijft bezig-

14.00 uur
10.30 uur
11 .00 uur
13.00 uur
10.00 uur
12. 00 uur
12.00 uur
14.00 uur
xx LENS 3

LENS 1

I.ENS 2
ODD 2
Duhdorp 2
I,ENS 5
DITC 9
DHC 8
LENS

Hr. vd Boor
IIr. Flinterman
v1 Hr. N.N.
Vl HÍ. de Jong

Hr. Rog
V2 Hr. Vorselrilan
v3 Hr. Meyer

N. N.

week gezelschap

Tot twee keer
Iater het aluni-

zaterdag compleet

52t / toog
6to/ 1092
642/1744
406/2040
416/2094
415 /2092
423/213A
13O/2225

Nu zijn het Dick "Deukie", yvonne...n Jerry de Ruiter die vorige
kregen van Sanne.
geÈ adïes is Víeth. HlllenàarplanEsoen 51, 2284 VR Rijswijk.

,.,-. Í.Iouter F. was één van de grote pechvogels van afqelopen zondag.
, _. ,Io" ratrlde Woxt de paal; Ce eerste keer die achter vd LansÍ even' hium van de 

-vijand
Hoe. bedcÉIcl u multi- functioneel?
Vlist U dat "gaap" Cl het enige ',whoea, elftal was dat afgelopen
was?
Nee? Dan heéft U bij deze dlt verbijsterende feit ïechÈstreeks van te, eigen
redactie vernomen.
HaIIo, bent U daar. nog?
V{ij kunnen er niets aan doen hoor, el prustro is nou eenmaal niet van de redac-
Èietafel vreg te slaan.
En weggeven ho maarl
Tot slod...og één kleine kantekening bij de afwezj-gheiil van pseudo-vedette
E.Coret tljdens Kljkduin 3 - LENS 5 van afgetopen zondag.
E&Àrin had wat l_ast van zijn lies, of vras de verleiding om eindelijk eens een
echte topploeg in het -Zuiderpark te kunnen zien spelen toch te groot? -

U merkt het, hij verdomt het gewoon om Írat weg te geven.
zzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzz zz __... z
- ZONDAG SENIORENzz
zzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz ..

PROGRÀM},A SENIOREN ZONDAG 8 maarl 1987

Verburch 1 -
ÍIilhelmus 2 -
LENS 3 xx
I.ENS 4
guick 7
LENS 7 :-
LENS 6
I ,SH 6'
Bardienst 2 personen

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-Y-X-X-l{-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-

vanaf'zondag 15 rGaart elke zcndagmorgen vanaf l1.oo uur jeugdvoetJrar op r.ENS voor
D-,E- én F--Iasseïs (" 4 tegen 4,,-voetbal)
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-ia-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x_x_x_x_x_x_x_x_-t
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TÈRi,EI!.IEN

Verburch:
t,lilhelmus:
Quick:
HI{SE :

..1.'.ï
ÀFSGIRTJVEN 

.. ' :

I,E}IS 5I
I,ETIS 6 :

Arkelweg, Poeldijk
Westvlietweg.r. Leidschendam , :'

r': ;..J'Nieuw Hanenburg.'r De; savorn.lni

. 3I .. .!.;.,

Lohmanlaan

' :1.' -

J

Kouwenhoven
Rirmelzwaan

299855
o1742-7134

I.ENS 7 :
. LENS 8:

I

c, Duives teyn
L.Verkijk ., ;,.': '

. 01891:-794 3

,.-, 4.5497 2
i,i
H

IiEIS DEMMÀRKEII

onderstaand,e''5eíioren: gaan op reis.naar Denenarken va.n 5 t/n q juni3

. Cjeurts, tl. Frantzen, R.de Jong, J.Buytelaar' H. Kooyenga, .J.odenkirchen; R'vdl Eoek,

.vd Meulen, F.spa, O.vd Laar,

.Iloppenbrcurrers
R.v Bemmel, O;Könenann, L.v Rij , R.Duynda$''.

I

U

t'l

De reis kost , 300'- per persoon. we vragen ju}lie nu
giro 336711 t.n.v. penningmeester fEI,lS met vermeldlíg
ook aI een aanzÍenUjk bedrag noeten betalen.

r,rNs-Topscoo.4er 1986/ 1987

alvast .f -150,= íover- te . make! o-D

Denemarken.. Gaarne sp-oeè oxndat wij
:..,1

D.vd. WaasA.KulG)ers - ,

s : de- Nenny
F. Disseldorp

OPSTEI.I,INGEN:

'.,*. '21 doelpunteit
t7 ,,
t4 ,,

:r

13'doelpunten
,,r11 ,,.r

Í,ENS 5,6 en 8r als bekeffl

LENS 7: - met J.Itoossloot - C. Lipnan - J.KoÉwenhoven - E.Raffaele - .R.!àff.iele - í;fromp
x-x-x-i.-xjx-x-x-x-:rjk-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-,,,-'-:"

vanaf zondag 15 maart elke zöndagmorgen vanaf 11.00 uur jaugsvoetJcal oP'LENS voor.D-,
e-. en !'-klas§ers (l' 4 tegen 4'1.-voetbal)

PItocRAI'tMA zoNDAG 15 maart 1987.

uur LElls 1

uur LENS', 2
uur IIBS 2 ..
uur'Brö'2-_;-

UITSIÀG!:N zoNDAG 1 rBaart 1987;"-

H.Bertens,
ti.v DèIden

1 I .00 uur r,ENs 5
'1b.o0luur oso 5
13 .00 uur JuveiÈàs '3

LENS' 8 is vrij

GT. NI1ICM II VAC 5

I,ENS 7 ..'rbNs o' '

PROGFÀMMA DIIIS DÀG 10 naart 1987.

19.00 uur LENS 3 RKAW 3 VZ Hr. Ploeg

14.00
11.00
11 .00
10.30

vcs I
DFC 2
LENS 3
LENS 4

Oliveo
OIiveo
Gona 2
LENS 5
LENS 8

LENS 1

I,Errs 2

LENS 4

Ki jkduin 3 .. '-

Scheveningen

1

2

2-7
2-7
3-1
1-2
1-B

: ]-

RESER\.EPROGRÀMI4A ZONDAG B MAATT 1987.

14.00.riur.,wassenaar 1

11.00'uur Wassenaar I
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz '

I,ENS
LENS

I
2

i zaer,voeruer, ; ,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

t-.

PROGRAMYÀ VRIJDAG 6-3-1987 .

19 .,15 uu= SVS ',7013
22.00 uur IENS 2

i

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT' .

-,'^.LEI'IS 4

:.-'.

'- ":i. veld 1

. veld 1Dulnoord_ 2 . "

,j :' ,'._ '

-4-

Houtrust
Iloutrust.
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PR)GR&íMA VRT JDAG 13-3- 1987.

21 . 00 uur r.ENs I
PROGRAMMA MAÀ}TDAG 16- 3-1987.
20.40 uur De Halve Maan 2 - LENS 2

PFJGFA}IMÀ . VIOENS DAG I B-3- 1987.

20.20 uur FV Snoekle 6 LENS 4

Coïriala Boys

LENS 5
A-ttuen1c zt 75/3

LENS
r.Ei{s 2
LENS 3

I,ENS 4

de Dlinkerd.

De Schllp

TrËlnsvaaI

I. Looye
A.StoIze
À. Spronk
N. N.

I,EÀiS 3
I,ENS 4

',.901/oo3' oli/os7
--"-;ol3/Ioe

í ..920/1.s9

:F : r,,
I'ROGRÀMMA VRUDAG 2O-3- 1987.

20.20 uur Osc 5
22,20 uur LENS 3

De Elinkeid .scheidsr: Ànclre Kuypers.'Oranjeplein. , ''.',. , : .

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z.ïl ;' "r'. i: È \

z rÀNGq,rDE, 
iSpgSTEry VAN DE_ Z_M TADDER

zzz
,z

z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzízzzzzdz;àzzzzzzzzizzzzzzz

P ROGFÀMII,'A ZATERDAG ]aart 1987.

14.30 uur Takdj.er Boys
14.00 uur Blauv, zvraït 2
12.30 uur HDsv 4
11.00 uur
Veïzamelt

Ar.iston | 80,/3
Il'li.t.-
ilden:',

r,: ..:

IrENS 1 '-!.' [.'". 'i t
191,15 2 T'i,;1.,'1

OPSlEI,LI NGE
'}'

Ni;

ii . Cc) uur
12, 30 uur

-'11'.30 uur
'9.45'uur

Í' i.

IENS 1 en'2: worden door de trainer bekenal gemaakt.

PROGRAM}IA .-14,' maart ;19ts7.

LENS 3: F,de Vries - f,slnke - K. Compter - T.Spa _ J.Roossloot _ c.KuiDer _ JrWeliens _i{.r*rsbergen - F,Murder - B.vd Berg - È,a* -_ J, Kouvrenhoven - i.ii"r..r -. ;.. ,-.-- .

*NS, Sr,I:9bI1=! l.rg."d sree.- M.Fris - t. Mantel -. R. p-iLon _ c.Ltpman _ Dlv Essèn _ . 
.

; Ïi§"IIïPgY,:1 :=. 
D' g:;.lï-te-rl: r,r.;ansen -. i. xruittror - r+. Ài;i;e';;;. ::-:"

Àfschrijfadres: vr{jdagayond. voorïlgroo uur ,.:
IENsi^1,:+1'2ir jrÈà,6'r ...eigoaf ; ,:
r,ENs 3jr,,ri{ Íj.Siikë !. t,óig_ii;;;+

Te líerve '
Ísoz'
KSD 3 .'

verburch 3

Í..ENS 4: J.Knrithof

. nemnérswaal

. oltters

. NotebooE

. - 674734

q
T
f,
N

14.30
72.00
10 .;.
12.30

uur
uur
':ut
uur

rENS
I,ENS
I.EÀ:s
I,ENS

2:. '.,
E

4

SCHADUWWEDS TB,IJDEN.,7..raaart,.1987.

trainen oml íi,3o uur',

rr . oo uur j,Éline''-.j'. -:r.
11.00 uur Mar+Ie :j ^L.j
31j algehele afke;;rnL
UITSLAGEN 2A-'2-1987 .- -

LENS I
I,ENS 2

TENS

I.ENS
t-4
i:ö

ging velden voor ' 2aÈerdab z màaiti'rr9sz.''

3

4
Die Haghe 6 . .-". 4-2. Die Eaghe'11 '' 5-3

1

?
Ras 1

Vltesse D 7
LENS
I,ENS

Llcr

Takdler tsoys :
Blauw Zwart:,"

HiIPSV:
Arlston:

Machiel vrj. jenhoeklaan
Dr. Mansveldkade, Vlassenaar
Speelweide zuiderpark'.

. T.H.Delft, prof, !Íekel$reg g, De].f9, ,. r

1Í:s' i;r'tr-- 1+. . ' ;'l;rl
v;,.r J.:\,.Lr, .-l'

í.-i,1:alÍ a:. -i'r ' "

-5-

..|.144 ' \':'t

J

': ,



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

JJJJJJJJJJu JJJJJJJJJJJJJJJ

J Van ílet Jeugdfront J ,,.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Algeineen kontaktpersoon: Paul v.d. Steen, Chopinstraat 103,2551 1v 
0en ];tafi,r

Te1: 970154 (b.s.e. 471674). r-"i

rti

I: i

i' a

l,ledstrij dprogramna A:B-C junioren
(ontaktpersoon: Jan Spaans,'tel: 292929 (Ë.s. . 9701s4)

Àfbellen voor de uedstrÍjd.en bij Jan Spaans op vrijdagavon
In uíterste nood nog oD zaterdagEorgen oI LENS bij ienand van d.è Jeugdkonniissie " "

.r ,, .' .i :
d tussen 18.00 en 19.00 uur,',

tel. ó61314. Voor
.i , ,_^ . i.'
Vriidac 6-3-1937

avondr,re

(zíe koo

dstrij en rel. 970154,-

achLer bi i zonderheden )

11.00 uur LENS C 1 + C 2 voetbal-tennis, bàlhooghouden'
10.'30 uur Voetbalvaardigheid en 'oenaltybokaal 

.,

Zaterdas 7-8-1987 : r

(atr^riS lii A-reg, (vr)
0ranje Blaur+ A 1

Dlaur,r Zwart B'I
sv 35 '83

l{onselersdijk C 1

LE$ÍS C 2

Dhr. Jansen
?

11. Ruech
?

À-ilakken

" - -. 'i::i r-- '11
..-:.[, i,: . i

,11 ,"ltr - .l
,, 1ír. 1 -,.rr, , .,1

13.30 uur,
11.45 .uur' ': ' .':.''
11.45 uur , ,' ,,

14.00 uur 1 -'i"i.
8.45 uur

13.d0 uuí", ',1- :

'401 9.30
534 14:00

LEIIS A 1

LENS A 2
LEIIS B 1

LEES 82
LENS CI
GDSC2

424
335

uur
uur
uur
uur
uur
uur

14 .30
72.30
1,2 .30
'U+.30

v1
V2of3
V1
V2ofV3
v2
Erasflrusweg ?

Bij zonderheden

': ppstellingen' aIs bekend
- zie schadu-WroEranna en j eugdltopy alge.'leen .

Voetbaltennis , balhooshouden . 'r voetbalvaàrdieheid en' Denaltysèhieten v1561': g t"+r'§ ! t;-'

+ 16,00 uur.

i,:.r.

0p vrijdag 6 Eaart g,àan ive van a11ès met juilie doen. Dè rodà draad ob àei. hàg is .--
het penaltyschieten. lle beste schutters gaan door naar de halve finaleÈ öp '- ''. ' '
11 en 13 maart waar gol< 

_ spelers . van andere verenigin8en komen. Daar wordq geqchotent'r rl I
op keepers uit de Eredivisie.De aLLerbesten mogen op 1 april schieten in de finale , -.

iÏ3"1r"ïlÏrÏ;ru;ïf1;";",wechrenwija1lespelersvanct+c2op.LEtls:.NeÉm!:i".-.,'.''
gerust a1 je vrienden mee tussen 10 en L4 jaar. Ook zij kunnen door naar dP - 

',. 
; .i . I

halve finale van het pénaltyschiéten. iileem we1 brood mee. I{et einde is om - .: -.,. Í
.. ,i

i
, i,i.. i

Bij aLgehele afkeuring van het koÍnpetitievoeEbal t,ordt het . ondérstaande .:
6clradur,rprograwna 7 -3-1937

prograimna gèspeeld.

14.30 uur Vitesse Delft A 1 - LEIIS A 1 Delft

iliet o komers

samenk. LENS

13. 15 :rru. r :1

14.00 uur Quintus À 2 - LEIIS A 2 veld of verhard . .-

12.00 uur LEIIS E 1 Erainen of !,edstrijd '

14.00 uur Celeritas, BI -LENS B2 itloordweg
12,00 uur Celeritas ,C L . - I.INS C.l lloordweg
13.00 uur Quintus C.2 '. - LEIIS C 2'lveId of verhard

' . !'" r:" '

BeL bíj tw-ij felachtis,e ueersomstandigheden "r"l 13.ï, l?ï :.-I-gl :

Afgelopen zaterdag bleef i'lartin de Vries;, speler van.l,Etls 1B 2, zoflitar veg. Dit'is '.,-
nÍet sportief t/lartin. Gaarne lconLakt opneoen met Paul v.d' Steen.

Reis Denemarken en zeilvoei,ulrturp ' '" 't'' 
;'- 2i\

Ilet geld voor de reis naar Denemarken kornÈ aI aardig binnen. Toch heeft nog Lang
niet iedereen f 150,-- overgemaakt. Gaarne nu z.s.m. doen op giro 336711 tnv
penningneester LEIIS meÈ vernelding Denenarken. Eind maart moet de derde teroijn
( in EoLaaI f 225,--) bÍnnen zijn.

-5-



Zijn er nog jongens die i'ree willen bel dan 970154. VerSeet nie! een paspoort aan
Ee vragen..
De betalingen -Voor het zeilvoetbalkanp gaan slecht. Iiom op jongens spoor je
ouders aan on f 50,- over .te rÉken Eret vermelding zeilvoetbalkanp.

tledstrii dprograqrÍa D-E-I junioren

kontaktpersoon: Iloberr Pennings. re1,. $524L4 (b.g.g. 970154)

Afbelien voor de rvedstrijden toij -Bqbert Pennings op, vrijrlagavond iussen 18.00Ën.-'
19.00 uur_. In uiterste nood no.g op zaterdagmorgen op LEïIS bij' iemand van 'de .;, '
5eugCtonr:':ssíe tel. 6'o1314..Voór àvondweasËrí5àen,tàI.,,970154. ii ;1"

Donderdag' '5-3-1937 . ; VELD samenk. I,IitS

14.00
14.00
i3.00
13.0c
13.00
14.00

utre
uur
uur
uur
uur
uur

Vrii Cap. 6-3-1987 (zie kopy. achter bii'zoiderheden)

'i -..
LUNS D 1

LEI]S D 2
LEiIS E 1

LEi.I5.E 2
LENS F'1
LEI]S F 2

- Fèyenoord il. reg.
- GDA

;..Feyenoord, .[ 1

;,I'eyenoord Í 1

- Lni:.ls E 3

vl
V3
vt
V3
\2
1tt

13.30
12.3C
12. 30
12.3C
13.30

10.30

10.3b
9 .00

10.30
9.00
9.00

uur
uur
uu ,

uuÈ I

Itur . a

.uur

10.00
14.00

ZaLerdag 7-3-19B7

312 11;09urLENSDL
331 :.'.9;00i.uur Quick: Ste'ps D 4

,I 1 .00 .tur Ifl'lS-.E 1 .

9.30 uur LENS E 2
1012 11.00 uur l,Eil3 F 1

9.30 uur IENS F 2
1047 10..00;uur Duindorp SV F 2

- Voorburg D I V1
- LEllS .D 2 Nijkerlclaan'-DevjoEl(vr)V3

uur LEiIS-D-,1 'I ! 2 voe tbaltennis,. balhooghouden, , minivoetbal
uur voetbalvaardigheiil. en penaltybokaal
uur'LEllS E 1'+ E-2 lninivoetbal, daarna eEen, en slapen op LEITS

- CronvlieE E
- OuÍndor:p SV

- trlilhelnus F
-LENSF3

(vr)

vr)

v1
lloutza3eríj
iloutzagerij

ri v 3
V1
v1

plein

I
FT
1(

i,1

uur "

uur'
gur'
uur
uur
uur
uur

llqercdaà! rtt3:í9s7i (voor' i,aalvoeEbal !j.1 + F 2 zie kop!)
14.00 uur LINS D 2 - i{utsschool
14,00 uur LEIIS F 2 - zaalvoeLlraltoà5nooi
14.00 uur LEIIS F 3 - zaalvoetbalÈoernooi
Bij zonderheden

13.30 uur
13.15 uur
13.15 uur

- opstelliirgei als: bekend. LEIIS D 2 zonder 1{. Lock, LEIIS E 2 zonder f. ge!k, '
LENS !' I zonder Tir. v. Leeur+en '

- zie schaduwprograona
I/oetbalEennis, balhooghoutlen, voetbalvaàrdÍgheid, penaltybökaa1 en rninivoetbal
voor D..|",en D 2,'. :' . ;
Van alles r+at vpgr,. jullie'óp vrijdag 6 maait, i'leeil al.je vriendgn mee dan ... '
r+ordt het echÈ'gezèllig. Vergeet oök je brood niet nee te neaen rrant je-bent.
Èot. + 15.30 uur bezig. 00!t spelen we op deze dag het afgekeurde nÍnivoetbal-,
toernooi van afge]-open maa-ndag.. vre vervachten alle teans.
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
Vanaf zondag 15 maart ellce zondag;:lorgen vanaf 11.30 uur jéugdïoetbal op LEtTS
voor D- E en F.-klassers (rr4 ggtar 4rr voetbal) , -j a ,.' :t:.. i..i-x-x-x-x-x-x-4-x:x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x:I:L, ^ ,. . .

* ' 't:!i li' i ' 
-

Schadusorosràmma 7-3-1987 Í" : '

í,,lanneer het riior,rletitievoetbal niet doorgaat woidt het onderstaande. pro8ragma : :
gespeeLd:

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

12.00 uur Vite_s,se Delft D I - LEiIS
11 .00 uur Celeritas D 1 ..' . - LEl,lS
12.00 uur Làns E 1 trainen op stantl

sanrenlc, LEI{S

D

D

I
2

-7-

Ielft
t{oordwe3

11,00 uur
10.0O uur
11.30 uur



13.30 uur I{BS E 5

Zaalvoetbal

- LENSE2
' ' .. : ""

kunstgras

veld of verhard.

12.3C uur r

1L.30 uur::
11.00 uur'
11.30 utr

12.00 uur LEIIS F 1 trainen op strand,..
12.00 uui Quiirtus !' ? . --LDiS F.2'
12,00 uur LENS F 3 trainen op strand
Dij twijfelachEige rreersomstanrrÍ,heden be1 even naar LEirs.-te1.. 661314.,Gaarne ouders ínet vervoer naar. en van het 

"trunà.LEIIS F 2.en.E 3,houtzaaerii oD 11-3-1987
De..vereninging ODts nodigcle ons uit on te r(omen zaalvoetbalren Ín de Hoirtzagàri3.RAVA' ADO en Duindoro kàraen ook."om ro.oii uui i" tut ateàiop"n 

"n 
roiÀàn a"bekers verdeeld inclusief 

""n 
,ri"s"iuàt "i. ilà- rrop.n da! er wat ouders zi5n voor -het vervoèr." verzamelen a11emaa1 op L5irs. De-olsieuing"r, 

"i5ï ài"-l"r,"ia.
iliet opkoners.

Iu! 99n niet oplioners a1 g-er_open zarerdag. i(om op ouders ,rit hoort toch nieí '"....

Be1 bij twijfel even naar LENS toe. Een Ëi"in. Ààuit. denken wij 
"n 

,"i "i't .r:.sportief ten opzichre van her elftal.. Ondersraande 5on!"""-r"ià ;; (;;";i niet.j
IJ.rl,lanniesinf , IJ.Lock, V.Gobind (a1le D 2), y.Basdoganr' F. Beck,i{.Facee-Schaeffer (E2) en J.B1oia, Th.v.rcóuven,l.ï.à]nàya"r. tËrl . . :. '... ':

Il.Lock, F.Beck en Th.v.Leeuwen hebben vè. riu 'afgeiroerd alè lid. r,Íe hopen dàt..rr;hier nier rreer roe over moeren gaan. lJirr'urÀàgu.",i-oà"-r.""-àii'u"i"öïoïï+ "=' .
(pau1 v.d. Steen). :..' í -

Echt r*aar er zijn nog sEeeds spelers bij die n.qg geen f S0,- (rwee.teririj.nen). ,r.
voor zeisÈ hgbben overgenaakÈ op giro :336711 rni -penninpeóstei r,s.,Is ,àt-i"rrÉrairgzesit. Eind flaarÈ croet het defeniiieve aanral deeinenerö opg"g"rí norààn. t, u,dan nog niets binnen dan vervalt de inschrijving.

;','.
Serge llloesman ' bedanlct de leiders en alle s-pelèrs van cle D voor de kaaiten en dè " '

belangstelling dÍe zij hebben geroonil, j.n ,tà iija .fut hij in her ,i"t,àni uis laS. _.Ilc hoop over een paar r.reken weó. ,"e ie'l unnenloetballei. - . 
-_ -'

SoortkanD ZeisE.

ik heir staan Èe genieten ÏangS dg lij
De invallers Raoel-., l,Íilldm Daa5en en
het meespelen.

De. hartelijke. groeten' Sefge i4oesnan.
Dev oE2 LEilSÈ2u itslag 3-2-
Een wedstrijd vaar ik alleen over kan vertellèn: een goede yedstrljd heel hardgewerkt en ontzettend spannend tot de LaatsÈb 'sè

conde toe.
En dan maar niet te spreken over de Èwee doelpunÈen vart RufaÈ'Ge".na, ,ari t die iwaren l<eihard ingeschoten grandioos (de afstand * 20 neter en dàn onze).kilonetervre ter itichael Pronlc die ontzettend veel werlc-.doet, klasse.En ook de resÈ van het tean J onSens wedstrij d ge-§pee,ldr.re hebben een hele goede

n,""a11emaaL Ërote l<lààèe
I,Jichael Boerman a1lemaa1 bedankt voor

Leider Joop.

Jeu dko al- eBeen.

i(rokusvakantié voe tbalacÈiviteiten.
Ophet nonrenr dat jurlie deze LEíTS-revue in de bus'krij jen. ( rrontlerdag ) zit de "_:'.krokusvakdiiÈie er al'bijna op en dus oor< de voetbai."ii+iràiiËrïi;"í"ïàd;konj"' '
missie voor jurlie op rouvr heefr Bezer. Hopeli:t niet,naài-"àiíiÈr,, 

".I:, àËr"l- _ ,acriviteiten in het warer gevallen. iranr op he-È moment dar lrii (it lchií5ven(maandag) regenr het gest.àg. t .' ,--- ,.

Het ninivoeÈbaltoernóoi van maandag, r,raarvoor zÍch IS zesÈarIen in de leefÈijd
rl.?_':!12jaar.haddeningeschreven,kondanookhe1aas-niàt-ao".Àà",lnitneDDen we nu verplaatst naar a.s. vrijdag.6 Eaart om 10.00 uur. I

-!,



Toch hebben no3 zoln kreine 50-E en D-klassers zich in twee Gporrzalen van hetvooraalige t{ih'akà'np uitgelrcefd ii "", ,ààiràJtba1to".oooi. rn de idnnaarspourewerd to super Ajax, 2" yàuns-loys, :; piv-"n--;;ï;i;^i;;;;. il d:"#liezers_poule werd lo FC Den ilaag, à" ..Iuvóntu", 
-:" Aj.* en 4. FC I(nurlde.IIet ziet eÍ nàai uir. dar de r+ ,estàiÍón- ir.ïI"reurti5 a van 13 Èor en ner 17 jaardie zich voor het Èini-roernooi en-de LElr§liioogr,orauofaar-".ri-ai""aàË 3..r. opgugu-ven hebbèn ióók in de 2aà1 

-aan 
+ ;lgt ,"à.""1-ëi"."ren en vandaa' zijn bÉjn_a Fr.onze jeugdléden (van F to-t A-klasseié) aan au 

"ius 
geweesr met ars t oosr.Ë;';t--voor de F-jes: srauen oa L'rls. De E-tjes ueuuen-ait-norgànurora -rog'rràià"a.

vol-gende ueek brir<í<en ,à i, du L,,rsreiue nÀàà"--turug op deze vreelc. En herleul<ste is^natuurtijk als een aantar van juIlie over die rveek een verslagieschrijven ! J !

De Jeusdkonmi ssre fe1Íciteert deze veek.
In de week van donderdap 5 r,raart tot en inet r.loensCag Ll naarÈ zijn de volgendejeugdleden en jeugilleidËrs jarig, Van harte.
i{iels Schuurrnn, zaterdaS 7-3, i,.lax Facee Schaeffer, naandag 9_3, Johan van Eylcnaandag 9-3, Ton rs Gravendijk, uoensrlag 1i-5:--

- tlilhelrnus A
SOAAl
Lyra B I

.BTC B 1
GDACl

LEIIS A 1 O-1
LEIÍS A2 3-I
LEI.IS B 1 5-O
LENS B 2 5-1
LEIÍS c I 1-5
VIOS C 2 I_4
Devjo D1 2-D

LENS D 2
Valkeniers E I
Devj o E 2
Oranje Blauw F 1
LEIIS F 2
LEi{S F 3

- Rava
- LEIIS
- LEI'IS

- LÉI'JJ

- Rijswijk F 1

- I,Iredenburch F 2

t:

:

n1
E1
Ét
F1

1-3
3-3
3-2

10-2
t)-z
0-2

LBNS
LEiIS DI
Een lcleine 2 ryelcen van te voren- cloen lre een oproep in tle LEllsrevue oa op !egeven ars je er ,'et de lcrokusvar<antie niet bent. slechts ,iài-."ur.tiË"1 g""oprobleoen dus. I,iis ! 0p vrijclagavond belden È.--nog ,"f" jonAens ui ;;à;; ,.met vakanÈie gingen. Ter daar nog eens de bressuies un Ë"ràu"- a"-ni"i-'Jptouur"bij dan tcom je aan een groor r= iio.r.aan 

"p"ià.".-;lrià-r"".-aà""pËià.J aiu2 uedstrijden speelden. I{ee1 veel hulde ,oor t,iartijn Tijsen. lii: -!p"àiJ"
drie heer. Toch hoort di_r. nier zo te zijn. vo"iu"ri"n iË "". i"L"íàrtlYalcanties ireel normaal. 

. 
t{aar_ war ,ro"ggi .tteiien zou iret ,oo. on=- irÀi'makr<elijkermahen. l.legblij ven is helenaal uit de Ëàze. C"iuH.ig was er ook ,.e à""""eposÍtief te melden. Er werd irjriers r,reer gevoeiball.

LElis A t haalde een knaope overwÍnnÍng bi5 irilhehus vreg en staat nog steedsin de kopgroep

].-Ell! A 2 was thuis aI lcanslhos Èegen sOA en ool( uÍt verroren ze nu neÈ g-1
!!ry ! I speelde zr,ralc en verloor Ëansloos *ui-ll-0. r/olgenrle ,.+eek een revanche.
klls- 1-2-I"r a,leen, speren 

-ogrdat ó spereis van-c r rr{ee lceer wilden voerballen.y*:_r:".r"y9"t y?n-19! goede. De 6-1 nederlaag leas nier re voorkomen.L!:rrJ u l zit duidelijk ia de lÍft.Goed voetballend veer GDA met 5-1 versragen.
hlgrlug Honselersdijk . ..leet 2 punÈen.
LEIIS C 2 l<ende oolt veel afschrí.j vi ngen. iiet leek wel een pupi1lene1fta1.
De eerste helft leek nergens op-0-4, De trveede helft rvas veel beter.Eindstand 1-lr.
LEi'lS D 1 speelde een redelijke r.redstrijd. Devjo kwam er nieE aan Èe pas.
_Zgg9rda9 de ropper tegen Voórburg. Sr.Ë"".--'"-
LElls D 2 speelde een hele leuke i*edstrijd. Door een kopbal sronden ze bij rustnet l-o voor. RtrvA was fysielt sterlter ei besliste in de tr,reede helft dewedsrrijd 1-3.
LEIIS E I lras er in het begin niet bij en stond snel met 2_O achter. Toen gingde nachÍne draaien en de eindstand wÉrd S-3-.
LEi"ls E 2 speeLde een hele leuke r.redstri5 a. uat Devjo net net 3-2 rvon 1ag zekerrtiet aan de drie invallers" volgens het'versiàg van de IeÍr]er.
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LIiiS F 1 kËnde
De jogdeng'à1q.
zich schaoen. -

oók drie niet .opltoqer,s.
er,.waren. dèden hun, beèt

l,.l sDelers

erliezen'i§:
Vredenburth.

LEiIS F.2 slon.j eerst tegeh
en LEïIS F 2 vron iiret' B-2.
LEï15"F 3:vreet nu oo!( uat v
van diÈ setzoen 0-2 tegen
van de voetbalsport. ,

'' '-"'1,' " ,, : - I ' r. r-r r''l "í' '(rl i ;"' :' 
":1", Daí wordt .het r-aoeii ijlJ. om te win4en. - ' l..r ':' ,.i

. Dé jongens die' er nÍet vlaren :ao€Eeíl -Í '' ''
-. ',.(

r,ret 2:0 aèíter. Daarna 
'een gelijk-aantal .'; ;

' : '"' í : ';',' -i";: -''' :o'ti '' r-l'
.Af gelopen zaberdag de. eerste, nederlaag .4.'
Zonde naàr-.yerliezen és . ook..qen .de-e-l.-;-.

, . ' . r,r .,-l .:' r.C ,:: . ií :.,'::-'l il'" '
.-*:-r. trru-'.ii'' ,. ,.' : 'r, I ,:1j lIt' l9 n' .J.-: 1. i,'
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DE LENSPTIUE
ÍIEEKBLAD VÀN DE VOEIEÀLVERENIGING LEI.IS ( LENIC X}I Sh]EL)

,60ste jaargang nu xer 31, 12 rnaart 1987.

o
o

. OFFICI.EEL o

IN DÀLIOTAGE

2321 H. el Fnurqui
ÀDRESàiJZIGING

2236 M.v Deldcn
2730. .. A. Corstanje

KOMTRISUTIES

D jun. 030974 vlesthovenplein 76, 2533 BA Den Haag.

sEzo
SEZA

Tonystraat 4a, 2523 i«q Den Haag.
Lopikstraat 3, 2546 EN Den Haag.

Ten onrechte is J.c. vd Ende genoernd ars warÈetarerr onze excuses hÍervoor.
' :,- .j Het Bestuur.

K]:.')KUSVÀKANTIE - VOEItsÀITiKTIVI 1,EIÍEN OP LENS: een terugblik.
z-o enorm h'e boften tijdens de herfstweek (Pïachtig voetJcalweer) zoveel »ech hadden we.de
.afgelopen krokusweek. .zondagavond 1 maart ging het regenen en dat hielà de hele nacht aan
en maa-ndagavond 2 maart kr+am daar de 1-ors L cvet-heen. De velden waren daarom d.e eerste

..,.hpift Ivan deie week niet te qebruj.ken en voo.r: zovet dat wel kon, was het vooral voort_ dekleintjes (B- en. F-klasseís) erg 1:ouC. Toch hebben velen enthousiast en moedig (gelet op
de kou) meegedaan. AIs jeugdkoffrissie hadden r,re het niet r,-kketijk omdat geplande aktivi-teiten '-moesten .verVatlen en daaïvocr in de plaats andere dingen moesten vrorden geregeld.
Ge-ulckiE konden we steeds op de medewerking van een aantel A-klassers en jonge senioren
rekenen en hebben ook verschÍ llende ouders ons enorm gesteund en gehotpen, Een prÍma zaak,
h,aar. de j eugdkornnr_issie eï9 blij mee was. In ]ret geheel niet b1i j waren vrij met de niet-
medewerkin9 v.rn gemeente-zijde, te t eten van DGit (voo rDalige Lrlantsoenendienst) . Op donder-
d:rg 5 maart hadden.tve voor aIIe D- ,n- en F-teans vriends chapneli jke wedstrijden afgesprokennet o.a. Feyenoord. De velden ware n prima bespeelbaar, we nochten van Spoorr.rijk ,-': ii een vanhaar véIden voor een wedstrijd gebruikenr naar DGN gaf qeen toeste mminq omdat de wat zachtebovenlaaq door die kleint jés zou trorden vas tqe Iopen I I Ruim honaera j eugdvoe tballertjesdus hevig. teleuigesteld. ovER PRor,rcÍi }.IG VÀN HET JEUGDVoED]AI GESFRoKENI I Uiteindelijkstreek DGM na veel soebatten voor 14 F-jes (7 van LENS en 7 van Feyenoord. ) de hand overhet ha:t- en Docht o9 het train:ngsve Id één F-rredstrijdje worden gespeeld. We hebben overiF.gerrs die donderdag nog aan DGM gevraagd of vre mochten uitlrijken nàar het verderop gelegenkunstgrasveld bi j cona/Hl,ÍSE daÈ tLi.e niddag niet werd gebïuikt. DaE mocht, r.aar wel voorf 59, - per uur! He hebben dat dus nÍet gedaan.
I4aar gc,ed los van deze frustratie is het toch nog een zeeï géslaagde week geworden. Op
maandag 2 rnaa!. t konden we met zo,n 50 D:klassers uitwijkèn naar twee sportzalen aan deDuinlaan . De uitslag van de daaroehoude;r toernooit je hebben we vorige ureek aI geljljbliceerd.ock dinsdags konden we daar terecht net ruin 50 junioren (^-,R,c). In de poule voor A/D-klasse'rs werd. de stand: L De Kneusjesr I punten; 2. het ÍIondcrteam, 4 punten i
3 Westhages ctrool . ook 4 punten, 4. Nieu-/, Iialdeck. 3 punten; 5. LENS 3 punten. In de poute
voor C-klassérs werC de stand: 1. De Roden, 6 punten; .2. Àjax, 4 nunten; 3. de.lrlay Boys,
2 punten i 4. St. Paulusschool, 0 pL,.nten, Op bei-de dagen deden ook vele niet-LENs-spelers
meé die we via schóIen hadden benaCerd .
De voor $,oensdag 4 maart vastgesji,erde vriends chapperi Jke '"edstrijden 

voor àr onze A-,8-,en c:klassers Eodsten worCen afqekeurd, alleen de r"redstrijd 81 tegen RKÀw kon cloorgaan,zlj het alF I'itvredstrijd. uitslag: 4-3 voor FKA\ry'-regionaal. Met wat imprcivisatie kondenwe 's-middags wel wat mini-voetlral en een voetbalvaa:digheidstest houde'n voor onze E- enF-klassers. AJ-ren.kregen na afloop een diproma. vanwege de kou besroten we - tot begrij-pelijke teleurstelting - het luchtkussen niet op te zétten. Dc F_jes (ca. 25) bleven
j:rl:-"1* Patat, 

. 
een _krok-èt,/frikanclel/kaassouffié en aqrelmoes etén, keken naar tekenfilms,hrerden een nachtwandeling Ín ce Uithof met aarsluitend een bezoek aan de daar getegenijshockey-hal, alwaar zij-de traiie"à.-ii"i""x.vdanes uitjoerclen en gingen tensrotte moeslapen in tdaÈerloo.

ooooooocoooo@oo



over d.oncierdag hebben r.re hiervoor aI gedoeg gezegd. AlIeeL je.uitslag F1-Feyenoord nog
niet, Feye_noord- 

-F 
1 bièek l€itsje te sterk (10-1), Íf,aar onze F-spelers hebben zich kranig

geweerd. Sovendien hàdde;i bnze F-spelets " de- nacht ervoor no! in de benen zitten".
vrijdag 6 maart kwa.men er om 10.00 uur nog zötn 75 D-klassers opdraven (waaronder een groot
aantal schoblteam:s)-.'' ö1i-Í'iCinijvetd jès konden we met '12 zestatlèn in 3 poules alsnog het
mini-voetbal-toernooi houden dat 's-maandags in het waten was geval.len. Tussendoor hielden
we een voorronde in de strijd orc de BvB-Penaltybokaal (voor de uits.lag zie elders in deze
LENS-revue). De uitslag vaÍr het toernooi was alsvolgr;

10 punten 7. punten;
5
5
5
2
1

1
)
3
4
5

F.C.&n Haag
Super Ajax
De Viljoen Boys .

Tean Houtwijk
Petrus Dond.ersschool
De Go1cl Runners

10
.,9

I
6
6

I
@lderlandschool
!,Íorgenstondschool À
tE Young Boys
!íoonstedeschool
Morgenstondschool D

Juventas
11.
L2.

's-l:iddags kwarnen ook onze eigèn E-klassers weer opdraven dlie zich achtereenvolgens ver-
maakt hebben met mini-voetbal, video kijken, patat, kïoke t/ frikandel/kaassoufflé, appelmoes,
een nachtwandeling op de pier bij ltoek van Eolland, moordsDet kijken op rv (l.p.v. een
eigen nachtspet dat vanwege Ce köu rverd geschrapt) en stapen in gtaterloo.
Een excuurs maakt de Jeugdko!ímissie aan de spelers van (voornanelijk) Cf die door het in-
gelastÈ mini-toernooi voor de Èklassers op vri.j dag hun aktiviteiten de.D.ist in zagen'
gaan. @lukkig Ï,adden zij begrÍp voor de situatj-e. !{e Ínaken het in de PaàsvàkantLe voor
hen we1 goe<l. :. -- . :o
AI met aI een r,reek r^raar elk Jonger jeugdlid wel Íets van "ziin voetbalgad.ing kon uitooeken".
Naast het voetbal plezier dat velen hicraan beleefrien, hoopt de Jeugdkonmissie natuurlijk
ook (+reer) dat v.an dèze weck op termijn de nodige ledenwervlngskracht uitgaat. En tensldt.Èe
nogmaals, een wooÉd vàn dank voor een ieder Aie ons hierbij heeft geholpen. " 

'.

: ..
DiIBBBBBBBIJBABSBBTBBB De_ Jeugdkorunl-ssie.
" tanopsrrr,r-rwcBIJ.,,
BUBIJtsBBBiJBBBBBi]BBB31]I]BBl]i]sI]DD]]BBDB3BI3I]BSBDSDBBBTBBBBBBBBBBBBBBBBBBl]BBBDBBBBBDBtsIJtsBtsBBBBSB

Za1-uerdag 14 roaart, ochtend; Heinz ceurts - Herman Lentink.

Sluiten: An Bergenheiregouvreh

ZondaE 15 maaït Openen: Tinus Zilfhout -'Cor Hoppenbrouwers.
mld.dags.: José. r:.'-:st - Aad schÍjf - r,aura v Dijk (komt

aanvullLng lE§"!S i
§Iuiten: An en Gerard vd Steen

Op het laatste ogenblik verhj-nCert bel dan Beinz G...:rts 456724. Itet wordÈ

OMO-tjes

vrat later) +

nlet toegestaai.

.Een evenwichtig redact!. neel weekend: 3 uit 3,6 voor 6 tegen.
.: Iets Erinder evenvlichtig speelde afgelopen zaterdag ons A1 . Het verloor met naar
" liefst l2-2 van en bi j WSts,
,r Nou weet U van IJw redactle dat zij 'doorgàns de huuor van d.it soort bu-itensporÍg-

heden inziet, maar dit gaat zelfs ons te ver.
Overj.gens kon tJI,r voorzitter de zware nedeÍIaag in de polder gemakkelijk ver-
klaren:,, Verre VrienCcn Scoren )feter',- . Zomaar een kop rrit het Binnenhof van vrijdag 6 maart: I Aanvoerders LENS vijftien
<lagen cel I

- Heeft'die Dikstra etnilelijk zrn contributie voldaan. blijkt hij elders weer tot
aan zijn.nek in het ïood te staair l
Over. rood gesproken, wist U dat Hans Kooyenga vorige week doriderdag geweigerd'.
werd in Ce Paap?
Onduidelijk,is of dit om zijn afkornst (Schevériingen) , of om à,n haar wàs.
Of r.ras 'het.alleen om aI die meisjes te beschermen?

, Grote p.urjek in de zondagselektie vorige vreek donCor(lag. tn de i,eNg-nevue stonCen
de wanbetalers. genoems. Indien voor zonclag niet betaald zóu zijn, uoèhten_ de'
betreffende spelers niet in actie komen.
Bleek.er ook de naam B.J. Heemskerk tussen te staan. Een absoluut onnisbaie-
kïacht voor LENS 2! I
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- Naar verluidt heefÈ hij nog geen tra-ining gehist.
- Die Druppers kan beter gaan autoracen, in FlorÍda of. 2o,,....-
- De "groenvoorzienÍng -tak" van de DGM (nog één keer <1an; Dienst croenvoorziening

en Milieueducatie) zou eens in cle leer moeten bi-:' .\'ln colrega,s van de mirieu-
educatie (lees: schooltutntjes e.d. )

- }Iat gebeurt er: LENS organiseert voor haar jeugd en de jeugd Éit de buurt een
krokusweek raet allcrlei (voetbal) aktlviteiten; Hoop vri jr.rilligers, enfin U ken+-
dat wel.

- woensdag vond de Dcl't het nodig om de velCen onbespLeluà'ar tè verklaren, Ínaar vras
wel bereid oEI, in haar onmetelijke goeCheidr het kunstgrasveld van Ht4SIt ter be:
schikking te stellen à raison van bijna f 60,- per uur.

- Je tg'unt ze toch een Fanta,hé.
- Petex Meefout, na de 12-2 nederraag van afgelopen zaterdag. tegen de sperers

van A1: r'Jullie zien geen bal op de trainÍug cleze week.',
- Na deze uiLspraal kwan bij ons de vraag naar boven of peter zelf wel eens een

bal ziet,
: ._. .Gehogxcl,aan .re realactietafel bij het maken vaÍr de baropstelling.
- " rrand ndri Dijii: Lauïa wil zonclc-rgroiddag wel achter de bar staan, ze kcmt alleen

wat IaÈer. :

- ienand aan tafel:.,,is dat alÈijd zo, Frars??"
- Is Oen Haag de stad voor vectrt sport toernooien?
- In navolging oD het vechtsport evenenent van verleCen wèek in het Zuiderpark,

. lras er deze vreek ,weer" zorn evenenent. De kamnioens.chappen waren dit keer echterte veröienen met karate,
- rn Èegenstelling tot "Er Frustro" was eï deze week wer idnand die, door wat vreg

,' te gevèn aan d.e redactietafel, v/ist te verEljden dat hij in deze.gevreesde rdli:ek
qÉnseËid zou worden.

- Misschien is dit een Ieer voor EdwÍn.
- Edwin ÍIocht afgelopen zondag meedoen in een conÈinatÍe elftal uan dertigers

tegen tlesterkwartier.
- Na de wedstrijd, toen een saerer wat oveï Edwin zei, reageerden alre andere

spelers met: 'rEdwin, heeft die dan meegedaan?,'
- Ach Edwin' soErtrige mensen verouderen nou eenmaal snel-Ier dan andere melsen.- Juist Edwin. Driè bier aan de redactietafel.
- Nog even teïugkonen op de kop uit het 3innenhof van 6 Daart.

IJit blijkt na het doorlezen van de bijbehorende tekst over cle Eranse eerste
divisie blub LENS te gaan.

zz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:Àz
Z -_-__-. z
z zoNDAG SENIOREN 

z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?.

PF,OGRAI,IMA SENIOREN ZONDAG 15 maart 1987.

14.00
11.00
11.00
10.30
72 .OO
14 .00
13 .00

I,ENS 1

T,ENS 2
HBS 2

ISTC 2
LENS 5
DSO 5
Juventas 3

vcs 1

DFC 2

LENS

LENS
LENS
LENS
LENS

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

3

4
I
7

6

v1
v1

V3

Hr. GerreÈs
Er , ï.Corion
Hr, Oudshooïn
Hr, Godschalk
I'r . N.
Hr. Kraar
Hr. Visser

527/ t010
6LO/ 1094
642/ Lt4L
406/2037

tlL5/2C98
423/2734

TESERVEPROGRÀMMA ZONI]ÀG 15 uaart 1987.

14.00 uur VUC 1

12.00 uur vuc 2
12.00 uur LENS 3
12.00 uur óiiveö

LENS 1

LENS 2

Oliveo 3

I,ENS 4
\t')

IERREINEN

HBS: | ' 
. Daal en Bergseraan

BTC3 
f '\. A. Kortèkaasplantsoen (Houtwijk)

DSO: Buïg. v Tuyl Sportpark vd Hagenstraat Zoetermeer.
Juventas: Iangs de spoorbaan v vredenburgrweg Rijswijk.
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OFSTELIJI I'IGEN

LENS 5,6 en I als bekend. '

19.00 uur LENS. C .

I,ROcRÀlUIvlÀ ZONDAG 22 Eaart 1997.

14.0U. uu-_ olgmpia 1.
10.00 uur WS 2
11 ,00 uur LENS 3
12.00 uur RKÀ\/v.4

zzzzzzzzzzzzzzzzzz
z- zaelvoprom z
ar a!

PROGRAMMÀ VRTJDÀG 13-3- 1987,

21 ,00 uuï LENS 1

P ROGRAVT.,IA MAJANDAG 16-3-1987.

20:40 uur Ce ialve-'lraan .2 -
PROGRAI'IíÀ !íOENSDAG 1B-3- 1987.

20]20 uur Fv snoekie 6

PROGFAMMA VRIJDAG 2O-3- 1987.

20.20 uur OSC 5
22.2tJ uur LENS 3

PROGFAMMA DÍNSDAG 24-3-79A7 .

.,,....
LENS 7: met J..itoosloot -,J.Kouwenhoven - C.lipman
DROGRAMI4A DINSDAG 17 naart 1987.

o.4,.

zzz'zzzzzzzzzzLzzzzzzzzzzz'nzz,Zzzzzzzz4zzLzzzzzzzzzizzzzzzzzzzLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

t - , .-! . N. N.

I,E}.IS 1

LENS 2
Scheveníngen 2
LENS 4

DS12.00 uur LEN.S. 5
10.00 uur RKÀW 7
12.30 uur OSc 3-
13.00. uur LENS I

],ENS 6
-'I,ENS 7
WP,6

Corricla Boys f,e Bllnkercl

De Schilp

TrarsvaàI

dë Bllnkerd
oranJeplèin

LENS 2

I,ENS 4 
,

-'' LENS 5
- Attent 21 7513

19.00 uur lros'75 . .:I
PROGRÀMMA !ÍOENSDAG 2 5- 3- 1987.

i 9.45 uirï LENS 5

PROGRÀYII4A VRIJDAG 27 -3-19A7 .

21.00 uur ssalo 2
20.20 uur tENS 4

UITSLAGEN:

LENS 5

svs' 7Cl3
LENS.2 ,

LENS 3,
de Stones

PROGTIAMMA ZAIERDÀG 14- 3-
LENS 1 ..

LEI.IS 1..',''"'',

De Halve Maan 6

Duinlaan

,iHoutrust Veld 3

Scheidsreéhter : J ;Kuypèrs .

De Blinkerd
Oranj eplein

iI. Renmerswaal
T.Clffers.':.'.,:!:È=is
L. Noteböom'
N-N. O20/ 14A

I,ENS 3

vvP 3

7-Z
0-0

a-2

1987:

-. Tcernooi ale Beverbol Eolnes
verzamelen 17.15 uur AIPina Kneuterdijk
zzzzzzz22zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz27,zzzzzzzzzz,.,.]
ot
; rÀNGs DE spoFÍEN vÀri DE z-M LÀDDEa z
'Lz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?lzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;zizzzzzzzzzzzzzz,.:
PIII]GRAMMA ZATERDAG 14 maart 1987.

14.30 uur LENS
12,00 uur LENS 2
lU.30 uur LENS 3
12. 30 uur LENS 4

Te werve
I(sD 2

KSD 3
verburéh 3

0 0 1./001
01 r/oss
013/7O7

-4-
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. LENS 4
. Duinoord 2

cymnova B
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LENS

LENS

\TT iZÀI'IE LTIJDEN

13 .00 uur
10.30 uur

ops tell i"ii ï-i o" iri taIlen:
LENS 1 en 2: wörden door de trainer bekend gernaakt.

AFSGIRT.IT'ÀDRES : Vrj-j dagavond voor 19.00 uur.

r'ENS 3;F'de vries - L.sÍnke - K. com?ter - T.sDa - J.Roossl..t - c.Kuiper - J.wertens -W. Mersbergen - F. t4ulder - D.vd Berg _ p.A" _ J.Kouwenhoven _ J.Slnke (À)
LENS 4:F.Christ - J.vd stee - M.Fris - f,. uintet - R.piton _ c. Lipman _. D.v Essen _.

_':'t '- t*.,-"*t",l 
i D.de Ruiter - M. Jansen - ir. Kruirhor - u.sruifl,ergen

Bij aISeheIè afkeuring trainen oxr 11,30 uur (loopschoenen'meenenen). Afbellen als men nietkan trainen is ook hier verFricht. Eet 3e en 4e erftar kunnen eventueer ook gaan trainen.

-t
., LENS 3

IENS 4.

S ,Soest.
P. Hendriks .
N.de Hilster.
a

. 9.30 uur
, ', 11 .30 uur

LENS
IENS en 2 bÍj J.Ham 679687 LENS 3 bij J. Sinke 079-479237bij J.Kruithof 67 4714

Ook dlt jaar is LEN*S Za. weer ui t(lenodigd om CeeI te nemen aan het ,, VoetbalWest Toeïnooi,' om de Haagsche courarit cup 1987. Aan d.it toernooi zullen dit I aarhet recorcl aa-ntal rran 181 teams deelnemen, De loting vooi de eerste ronde zal plaatsvinden op dinsdag 24 maaït vle zullen U zo snel mogelijk hierover informeren-Voetbal [Jest Toernooi l,leds trijddata 1987
'31 maart - eerste ronde- 2l aprÍl - deïde ronde

28 april - vierde ronde
5 meÍ - kwaït fÍnales
12 mel - hatve finales
23 mei - final,e

7 april - tussen ronde

PROGRÀIrII'IA 21 naarr 1 987 .

14. 30 uur Semper Altius
12.30 uu! wassenaar 3
12.30,uur Netada1l 2 '

14.30 uur ESC 1

HOOEDKIÀSSE .r

PDK
Naaldwijk
lllauw Zr^rart
Duinooïd
semper liltius
Takdieï Boyè
vCS i.
Te Werve -.

Ras
SVGE]B

Texas DHD

Res, 3e Klasse D 4e Klasse A

1.

4

"' ." :!4 april .- tereede ronde
Noteer deze data alvast.

I,ENS

LENS 2
LENS 3

LENS 4

t7-26
16-27
!7-21
L7-19
L5-17
L7-77
16- 14
17-14
17-t4
15-11
L7-A

Devjo
Maasdi jk
LENS 2

77 -29
L6-22
15-19

sEv
Texas DHIJ

l{assenaar
Blauv, Zwart
SVg,,

Honseleïsdijk
SVPTT
Vitesse Delft

16-19
76-77
16- 13
16-13
16- 1?
16- 13
77-72
15-11
16-9

Amar
DVC

Nat.
I,ENS

reeP

ll_ed€rLanden

Àïiston

Írassenaar
DSVP

16-29
L6-24
t7-27
L4=20

16-30
t7-25
75-26
14- 18

r'SD
HTSV
m9 .,. ,.
DÍe Haghe
gÈic:k Steps
Nata Dall
HPSV
De Adelaars

16-20
t4-L6
t7-16
l6- 15
15-6
15-5
1s- 3

9-1

Die Haghe
I,ENS 4

1l)- 1l
15- 14

Escher Boys
Mons te r
Verburch
Devjo
Marine
KMI)

L6-14
l7- 13
15-9
74-A
t6-7
L7-4

-5-
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ÀIgemeen kontaktpersoon: paul vd Steen, Chopinstraat 103, ZSS1 SV per-t Hqag.
rel. 970154 lb.s,§. 9716741 . .'--":.,

I{EDSTRTJ DPT@G RAMMÀ A-D-C-JUNIOREN

ZATERDÀG' 14-3- 1987 .

KontaktÉersoon: -. ::'.r Jan'spaans, tet. 29?929 (b.g.cl. g7}l54l .

Afberlen voor' de wedstrijden ori ,-, spaans op vrriaaqà;a tussen re.oo'.r..rö.In uiler?te tiooal nog oEi zaterilagmorgen op LENS bij iernand van de ieuqdkommlssl.etel. 661314. Voor avondwedstri jden tel. 970154.
,, .l

Houtrust R.KarreDans
Mr, Nolenslaan p.gólman ''
sp.park Pr. Irene 'c.de uager

v3. ?.
Nootdorp ? r., . f

' t, ) '.'.1

00 uur.

SamenkoDst LENS

13.15
13= 15
l0 .00
14.00
10.00

- 13.30

328
423
334

400
584

14. 30
14.30
11.00
14.30
11.15
14. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

"o1 uu.r
uur
uur
uur
uur
uur

Scheveninge
Duno À2 .

Rijswijk tsl
LENS 82
RKDEO CI:

LENS C2

I,ENS A 1,I,ENS 
À2

I,ENS B 1

sv'|35 83
,r,ENÉ cl -

SVDIU C1

Zondaq 15:3- 1987.

14.00 uur qmano ,67

rÀÀNDAG 16-3-1987.

Vloensdaq 1g-3-1987

LEIIS B2 (veld of verhartl)

19. 10 uur LENS Àz-conb. zaalvoetbalwedstrijd Houtzagerf/ 18.45 uur
9§!g]1ig.,- ,f .Hoérnig - v-Tromp - E.Raffaere - R. Raffaele - M.Koning - À.v wijngaaràen -.:-. Leider pred crens. r - .

Hoornbrug/RÀ,k 13 .00 uu:

samènlomst HaI .

(t finale zaalvoetbalbekeï zie kopy)
IENS Al - coÍnb

BYZONDEEEEDEN

- zLe kopy: schaduwprogÍamma,
" algemene jeugdkopy

OPSIELLIN@N:

)a') Oranjepleiir

trainers nÍeurve seizoetr. zaalvoetbal A1 en

LEIIS A1 I

I,EIIS À2 :

LEIIS ill I

LENS !12 :

LENS Cl:

LENS C2:

M.Haazen - R. Raffaele - E.Endlich - p.Dijlsrca - c,steenwljk - n. Carskarq> - ,B.BrunÍngs - p.vd zwan - R.r,rahieu - ra.rnàriÀ - M.er Aassrouti + 2 spereis ni.
,. leiders: peter l,Íeefout en Ronalà tsogi;ch. .

(zie ook zaalvoetbal op.1613) J. Dunant (2x) - r,r.Spa - V. TroEp - D.Bisai -R.Raffaele - A.v Wijngaarden - ,D.Hanique - R.HartrDan - N.BaItus - R.Spaans _
+ 2 spelers van LEl,rS EIl Leitler: Fred Grens.
J. Dunant (2x) - J.Weststrate - D.Bijlsma - M.Brooshooft - B.cuchi (2x) _
F.er Hadalioui - R- Tettero - A.Tikai - E.spaninxs - M.schuuroan - n.vat*enourgtr -E.v r,nij ff (2x) - H.Snulders (2x) Leider: f,eo v Ítijn.
(zie ook 15-3) M.de vrles - M.vd Berg - S.vd iterg - N.BhoIai _ A.v »eldàn.,_:.A.Jagesar - E.v Knijff (2x) - H.sBulders (2x) - M.pennings - E. sllerenclrectrt *

R. Zandstra - B.ctcfir (2x) 1 Leider rJan vd Berg
M'TiJsen (2x) - ta.v croonenburg - D.Heins - p.pïonk - E.Rletverd: N.schuuntuu -il.Spaans - R.Tettero - M.itiersna - D.v Zetten _ R.Wirdeman _ J,Mansveld _ ....

M.rusen (2x) - n.v Derden.- 8.d"" HlÏ'-"::i"::::: - !.cre Larse (??) - r

M. t{ubben - R. Merencia - E.!au - F.r,elieverd - M.Mahieu - R. citriot - A.da Ferreir-a.
: L€ider:C.erard v t{eysen,

-6-



SCIIAIJUVIPR'IGRAMMA

Dij alg,eli.e:l,i afkeuï_inq wordt. a.s.. zaterCag het onderstaande. prograEna afgewerkt:

Sanenkomst LENS

13.30 uur LENs.Al ..... trai.nen. .i J'''
13.00 uur- LENS A2,i2 en C2 - trainen'__Í .-.
12.00 uur Katwijk Ij1 - .LEI,IS B1
12.00. uur Katwijk.cl LENS c1
caarne ouder§ met vervoer voor LENS 81 en IENS Cl

UleI bijlritwij félachtig wéer eved naàr LENS tel. 661314.
. ir ..;L - f.-'-.''. r. -.i - /\'-rr. ::
TRAIMRS , NIEIJI.IE SEIZOEN

13.15 uur
12. 30 uur
10.30 uur
10.30 uur

Zoals. voríge. vr.g.:b- in,.de LENSrevue"-aI te lezqn rías gaa!,I,eter- I.leeföut. volgend sej.zoèn de
zaterdag senioren,r trpinen, Leo v Rijn, nu traingr van..de.B-selektie, word.t den trainer
van de À-selektie. Ook Edwin Coret schuift op en wordt volgend- seizoen trainer van de
B-selektie. De vacature di.e "daardoor ont__staat bij de C-selektie woralt ingenomen door
rréà ëà"è moriË;Éeei reidËr.và'r.ers Àz; wi5 hebben veel - yertrour\,en. in.dèze mensen en.

' vanaf f 'auiustiis- 1987 zullen zij hard aan de stag gaéin ÍiCt de groeoèn. Voorlopig gaan tve

' hu'heit htiidige seizöén- völt.bÏen. 'Ér is nog gènoeq te Cocn. WeI vrageà wij jutlie bij het
plannen van de zomervakànties I (indien m-ogefiifi '"op t auiustus tèrug te zijn, dan starten

nm€rs. de trq.ir-ringgn. Het is de bgdoeling dat juUie'op maanda'g en voc-lsdagavond gaan
trainen. Otlii .Íe vri j deg_e vond gaat bgnu! worden voor groepstr6lnj.rrg of iniËviduele t-raining.
Iteer nieuws aan het einae van art sÈi2óen. Het voorloDige oefenprogramma hangt op, het
prikborcl löp LENS.. - .',' '.'"'t' '

LENS À1 en de zaalvoetbalbeker.
l- J .,-

AIs aardÍgheidje schreven we LENS.Al j-n v-oor de zaa,l.voetbalbeker., Naast echte zaalvoetbal-
cf:rrbs -P,:qh!9:Il,. ook .dè ..teldvoetbalverenigingen meedoen. Er word.t gespeelcl volgens het knock-
outsysteem d.w.z, de winnaar van de wedstrijcl g.fat verder. Tot nu toe heeft LENS Al steeds
gewonnen en zi+- heÈ in de t ftnale. Op lvoensdag 18 maart spelen ze aleze wedstrijd in de
oranj eplei_nhal " De tegenstancler is ncg .onbekend omdat er pas;a,s. donderdag (vanclaag dus)
geloot gaat wo=d.en. De aanvangstijd is 19,00 of 19.40 uur. Verzamelen tr uur voor aan-
vangÈtÍj.al.:j.4 .qè'1:hal. Bij einst volgÈ de finale die gespeeld i.r>rdt op dezelfde avond van

- 
.,..de 

, 
sgn.ioren bekervoetbal finale. gierÍn speelt o.a. Peter Meefout en Robert vd zwan (ex-

,,.iu. o!,?I.Iling wordt door peter Meef^l.:i bekend genaakt.

V]EDSTRIJDPROGFÀIiI,IÀ D-E-F-JIJAIIOREN
i ,..|

Kontàktpersoon: Rohert pennings. TeI. 6524lri (b.g.g. 970154)

r'Afbellèn voor de wedstrijden bij Robert pennÍngs op vrijdagavond Èussen'11,.v0 en
19.00 uur. In triteïste nood nog op zaterdagmorgen op IENS bij i-emand. van de jeugdkonnissie
tel. -61314. Voor avondvredstri j den tel.. 970154,

ZATERDAG 14-3_19.ö7. S annenkorDst LENS

8oe I-" .:11 . oo
860 ' 10. Óo
903 '.: ''.10.4s
954 "- .11.30
lo.f i': ,"e.30
1039 ' ' 10.00
1o4s ' '1i.'ÓO

HBS Dl
LENS.D2
velo E1

LENS E2
Loosduinen Fl.
IP-NS F2
LENS F3 ..

10 .00
9.30
9 .45

11.00
B. 45
9.30

,10 .30,

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï

uur
uur
uur
,uur
',uyr
,uur
uur

I.i

LENS Dl DaaI en Bergselaan
Vredenburch D3 i Vl
LENS E 1 Nocrdr,reg
Duno El Vl
LEI'iS Fl Madestein
Dyna.mo'67 F2 v2
Scheveningen F2 . V2

ZOTTIDÀG'15-3-1987 (zie köpy achter byzonderheden)

11.30 uur LENS .bl,El,E2,FlrFZ en F3- mini-voetbal oF LENS
1a.öo uui oyààdo'62 .. ' .- . LENs D2 (verd of verhard)
MAANDA; rà-s-rgoz

11.15 uur
i{oornbrug/Àtk . l, 3 .00 r:ur

118.30 uur LENS F-conb. - zaalvoetbalwedstrij al Itoutzagerij 17.45 uur

@stelling: Í,.Peek - P.vd ZaIn - y. Boerman - J.Buis - p.Cenpos ponce - h.Marten -
F.Tetèero - R.Jacobs Leider J.Hoernig.

-7-



BYZONDERHEDEN

zie kopy r schaduwprogranrma, 4 tegen 4--voètbari trainérs nieuwe seizoen.
OlSTEILINGEN:

r,ENS Dl : (zie ook 15-3) p.Bosch - M.de Br{.to-- ll.ile Èru1,n - a. orsthooi'ii - R.Rià;ren,-'
r. Abournarsa - E.den Heyer - tt. vertre! - R.proni - vt.v Diemen - r.neins l

Leideïs r Ton ts_Gravendijk en tO_i oAe'nkirchen.
LENS p2: (zie ook 15-3) M,Boïsren - q,,rà9g3 - o.Àniesing - J.vdiseyp-.-. lu.rrj="r'-''D.zandstra - v.cobind - 's.laor.-'R.r4eziani , ll.auyteiaar - 3-.y,erencio - R.vd Berg

M' Chaaibi - H er Fourquoi reider", patiict< nijísma'en RoberÈ Garskan;r
LENS El : (zie ook 15-3) J.v Diemen - J.Hóefnagel - s. ttoefnagèr - M.Jahsen - R.otte'.-

' L.van rt Klooster - J.Koppëndraaiei - n, xoitekaas - p.v nijn -',llsandifor! -.p.vd Steen - c.v Verserjeld - p.sinke. . .'..., :
,.-r....,:i , .. ,..' ' r ,., Leiders/ t,èo v'nijh ën niàaid.:vd: lIoek.

. r,EÀis E23.(zie-oor isjt) A.eI iiaddioui - F.'eI Hadqiori - n.xróo, = u.pràr,È - ,.i^,ui".J.r" -

.: 1r i.:d 3.-rd? ,- y.Basdógan -. j.v Èyk - li.v iint_- ra.v"zandwijk_- M. Facee-schaeffer -
. p. zeeÍneyer-_- J. Our.rerkerk ï R.,Geerxran . Leider:Joop pïonk. ,. , .. ..., r..

'(zie ook 15:3) E-Akar - J.tsiom'- lr.Euis -'À.vd tteuvel - n.va ueyaen - r,:peei< -p.vd. zalm - A.sen. .' . leiger r Ferry v Kestei. "--:---'' :;.;--'..
: ,-?--if- ;.- :,.. ._ ..-. L- '(zie ook 15-3) M.Boerman - I.I.Daamen '- A.Jagga - v,stigtèr - F.KaDpfraat _ -.A.ÀIikabi - R.Jacobs - p.Roos (2x) - reE:Gilbert Steenwijk en nob Maheiu

zie ook 15-3) p. c..r:rFos ponce - R.Marten - G.Enqels : v.de'croot - *.ia.o ] '
A.Souaré - C.de Rooy - F.Tettero -,p.Iioos (2x) .'.r ; ; ,

IENS E1 :

IENS F2;

'' s cr{ADu$rP FOGiÀr\i]YA"

Bij algeheJ-e afkeuring wordt a.s. zateÍdag het ondeistaande' prögra'mma gosrdeld: - l

Léiders: Danày DijIsEa .., ,f.ri1rt xoerni!.

Sanenkomst LENS
10.30
12.00
i0 .3c
10.30
10 .30
10.30
11.15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

,. . 
-' :l

LENS Dl
LENS D2. ,,
I,ENS E 1

CroÍ[vliet El
LE}IS Fl
IiENS F2
I,ENS E3

' 10.00
11.30
10 .00
o?n

10.00
10.00

.10.45

. Katwijk Dl : :-..,,--tïainen (binnen of buiten) "

traLnen (binnen of buiten)
LENS E2
trainen (bj-nnen of buiten).

'ctomvliet Fi
Cromvliet 

. F2

uuï
uur
uur
uur
uur
uur.
uur

Btjl bij twij felachtig .weeï evën naar LEIIS tel. 661314.
4te gen 4 voetbal met lnqang van zondaq 15 rnaart.
Voordat nínus Michels 4 tegen 4 introduceerde haclden wij aI het voorneDen on diÈ uet onzeD-E en F-spelertjes te gaaÍr.doen cp.de zondagmorgen. Natuurtuk srultén 

"iiag"ui".-"u"-'--bij de a-ktie van de KN\rB. fre D en E ka.r;pioenJn rrí i.d.t" .ró r;; -;" 
".i ;""À;;n;;de afderingskanpioenschappen. De -finarÍ*en ,an de afderingsk"rpi;";è;;;;.*:]1il"aïï' ncg gratis een week naar zeist vo-or Effiàandse kanpioen!.5,r,i., a tegàl -a.í""ir"prg

. zijn we nog nier, zoveï, vanar zondag 4 rDaarr gaan ; à:;;-;;;Ë:It o"tun"r, on r,ENs. Nietsj.s verilrÍchÈ je nag kouen. alle speiérs *,an óí,oz (nier op 
-rs_s_o.*r.r.'i"Ë..ï:llïrïËrf

F1,F2 en F3 en natuurlljk je vrieàajes van 6 tin 12 iaar irerwactri"n'r:.i ..=. =o,augom 11.0J uur op LEN.. Ííekelijks zurien wij aan' a.tesÉi a i;;;;l;ï;tàp kwarrverden. .Nat'uurllik delen we jurrie Per leeftiJds[iasse en per sterkÈe Ín, tie s?elen van + 11.45 uurt/n 13'3,9 uur. irij twijrerachris weèr kan je nàai;il";ii;;;i.";6;il';r'i"i.u""rs""..'
rian Je één keer niet? Geen Probleen. oe weÀk erna ben je weer van harte v/elkom. Tct zondagen wie weet win je uiteineeii3t een rà"fi.-z"i"a.

-B-



T.IAINER,S NIEO.JE SEIZOEN:

Het tralnèrsplaatj e vcor,de selekties voor heE sèizoen 87/BB is nu aL rond.
Ton 's-cravendijk blijft bij de D:setek tie en'Iiichard vd Hoek, speler van LENS senioren1, gaat Ce E-selektie trainen oÍxdat l,eoi v Rijn aI zln aar dacht aan de A-junioren-selektie gaat geven. Het ls de beitöeting dat ju[ie op c1e dinsdag en donde rdag gaan trai-
nen en als jq, wÍIt ook noo

ouders hier ( inalien mogelijk) rekening te hóuderi met
op de woensdagmiddag (niet verplióht). O l augystus willen we

ihet plannenstarten. Ule vragen de
van de zonerva-1..ànties. I'leer nj-euws volgt aan het einde van dit seizoen. ' He!. vcorlopige
oefenprogramma hangt op het prikbcrd oF LENS.

KROKUSVAKÀMIE VOETIIÀLAKTMTEIIEN Op LENS I een terugblik
Een verslaq van onze krokusvalantie - voeÈbalaktiviteiten vinden jullie elders in ale
LENSrevue aan (b12, 1 en 2). / t .,r.

\--:,
PENALTYtsOKAÀI,

Tljdens de Krokusvakantie hebben we voot'de verschlllendé leeftijdsgroe pen een voor-
ïonde rbehouden voor de sÈriji om de peNÀLTyaOf.ÀÀI die door de Hàagse VoetbaLbond (HVB)
beschikbaar wordt gesteId. Frans Karnnfràat (6 jaar), Leslie peek (7 jaar) ,Jeroen lloefnagel en cino van Verseveld .(8-9 i;aï) l41ke Borsten (10 l1 jaar) en
Marco Tijsbn ( 12 13 jaar) waren daaïbij de beste strafschopspeciallsten van lens en gaan
d@or naar de halve finale die woensdagmiddag 11 maart cp de yzeïwerf (Httl tert:ein) wordt(of beter innidde Is is) gehouden. zij schieten daar op bekende eredlvisie keepers.
Mlkel Borsten had geluk, want, patrick Bc6ch nam de strafschoppen iets beter. patrick- hadzlch echter aI via Duno (als lbuiten"-1id) voor de halve finale geplaatst.
Jacqueline, Ourreíke rk doeÈ a1s IJENS-meisje nee. AIs "buiten"-Ieden via LENS plaatsÈenzich. N.Àkkabi (6 jaar), Pascal Tettero (7 jaar), Jeroen van HeeI (9 jaar, euick Steps).Xander Roozen (11 jaar, euick Steps) en Shegaï Dho€n (12 jaar, VCS). Volgende weekzullen wij:verslag doen van de resultaten in de halve finale.
DE JEUGDKOMMISSIE FELICITEERT DEZE VJEEK:

rn de vreek l'van donderdag 12 tot en mct woensdag 1g rnaart a.s, zijn de volgende jeugdteden
en jeugdleiders jarig. Van Harte! :..
M+chel Pennings (vrijdag 13/3). peter pronk (maanda cJ 16/3) r Robert stap (dinsdag 17/3)en Peter Meefout (woensrlag 18/3).

\.-'.
'l

-9-
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. : .DE 
LENSREWE

!.TEEKts!ÀD !'AN DE VOEÍBAI,VERENIGING LENS' (LENIG EN SNEL)

60stè ja;Ègang nuiner 32, 19 maart 1987.

o0@
o
o

o
o

OFFICIEEL.

ADRESI{IJZÏGING

777 3

1889
1_e90

A. O. LanceI
"J, C, v Diemen

, W.A. v Diemen

'SEZA/ ZaaL Spakenburgsestr.
E jun. À1b. Rousselstr.
D jun, /, .,

SEZA -. wordt NS

SEZA/zaaL - wordt NS

11

70,
2574 JR Den Baag te1,682190.
255ï zL Den Haàg teI.681988

Mutatiel-edenli jsÈ

2103
2159

iloete

A. Kaaun
T.Lina

RegisÈratiekosten le boekins t 25,-
s.Pauli " I .

Strafzaak f 35, -
tl.P. vd Lans, th Dikstra.r',1'Betaring voor, 1-4-1987 doór overrnking op giro 336711 of oo rekenlngnr. rz99z4Z?9 pabo-'ÈanÉ te Den Haag, t.n.v. LENS te Monsteï onder vermelding van ,,uoeÈ',

VÀXÀTURE I,ENSREWE h,et Bes tuur.

lielaas heeft Jos oostèrwèghel ons te kennen gegeven op korte termiin haar wekerijkse
§r-oewerkzaanheden voor dè Í,ENsïewe Èe moeten staken vanwege verprichtingen. elders.
!,iteraardr bedanken r.ri j Jos vooÍ haar inspanningen mede r+aardoor, wekelijkÀ een goéd fees-
bare LENSrevue kon verschijnen. 

,Derhalve zijn wij t-hans naarstig op zoek naar.een opvolg (sè) e5 dte deze.. taak op zijn/haar
schouders kan en wir nemen. concreet houalt de taak in het Lrekelijks (dinsdagmoigeni troen
van genicldelal 10 stencils met behulp van een IBM-schrij fmachine. Bent U geinteïesseerd..
neen dan kontakt op met.Ina vd Derg (te1. 070-29792g) àt een van de andere bestuursleden.zij kunnen desgewenst nàdere in.f:rmatie geven. ook eventuere TrFs voor ,"g"irjr.__------rkandidaten' uit fanr_itj,e- ,of kennissenkring zijn .iranzelfsprekend weikoro.
3I]Bi]BB!T]BBBBBBUI3iJD:]ÉBBBI]EB
B -.____ __ B
ts ilARoPs9:ELtING 

rJ

het tsestuur.

nTB3BJIJoBiJBDBBIISBtstsiIBITBBBIIBBBStsBBBLIBLTItsEBBBBBI3BBBtsuBBEBtsBBBBBBtsBBBijgnagggBnsneBBBBBBBBBBBBII

Zaterdag 21 naart 1987, ochtend:
mi d.dag :

Sluiten;

Herman Lentink - Heinz ceurts
Paula rs-G'ravcndijk - Marleen vd Steen :
Fraukje Riemen - Àn vd Steen ,

José en André Christ
Tinus zilfhout - cór noppenbrouwers '.

Rene en Marjan vd Steen
Piet en Riek Bosch

welke reden u ook heeft om af te beuen hij wordÈ niet geaccepteerd. vooi wiize raadkunt U bellen: Iteinz GetrXs 456724

LENS - VCS en het getemde beest.

'zondag 22 maait 1987,

Sluiten r

ochtend I
middag:

vooR DE'NEUTRALE roESdtouI{ER, zo er die ar gelreest is, zar de Escann-derby LENS - vcs eennatige wedstïijd zijn getr'reest. Niettenin zal menÍge Blaulr- en noodwitter afgelopen zondag
met saoengeknepen billen van spanning de wedstrijd hebben gevolgd. vooraf zullen de LEIVS-suPporters weinig vertïouwen hebben gehad in een goèce afloop. óezien het veÍtoonde sDeltijdens vriendschaPPelijke wedstrijden in de winteïsÈoF, waarblj het leék of het zelfver-trouwen tot diep onder het nul:runt was gedaald, was de vraag geiechtVaardigd oÈ LENS nietzoddrlig 1n §e knooS: zat net zichzelf dat het eÍsste qevEeesÈ moest worden.
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Voèg daar nog bij een schorsing van Robeït v.an Ml.erlo en het afzeggen wegens een blessure
van Ron de Jong en m€n begiijpt dat John vd Luble behoorlijk. net de handen in het haal
zat. De wedstrijà dan. 

-ton 
's-Gravendijk spe9lqè voor het eerst vrije- verded,iger, terwijl

Oscaï vd Laar opgeschoven was haar de vacante relchtsback:plaats . Het mialdenveld o.1.v.
àààvoerder'Theo oikètra, nàa Èiaarffiikelijk de opdracht VcS zo vroeg mogglijk In de oPbou}
te storen wat uitstekend lukte. De Vcs-spitsen raakten geÍsoleerd en konden zodoende zon-
der aI te veel probleEen worden uitgeschakeld. Eet enige gevaar kwam voort.uit cle talloze
clirekte en indirckte vrije trappen vtak-bij de 16-meter. Tegen de verhouding in kwam LENS

op l-rj. t€ half-fitte Eric Amnerlaan kopte in de rebound een vrije trap over de VCS-keeper
heen. Nog geèn tien ninuten later was VCS ueer op gelijke hoogte. Een vrije trap (alweer)
wer<l zuiver ingeschoten en liet de goecl keepeníle Peter Meefout kansloos..'De t\.leede helft
gag eenzèlfae bèeld, zelfs kon LENS af en toe het initiatief naar ztch 'toeÈrekken, 

3:19.t .
ovèrigens eièii! gevaarffjk te worden. zo.eiídigae deze derby onbeslist in een 1-1 gelijkspel

EEN BEIÀNGRIJK PUMrri,,::r een eindelii! eens agressief spelenc LENS. I'lisschien kan dezd
gczonde agressiviteit en de daarmee gespaard gaar..':: ,o..illrst als basis 'jie;^en vooi clb

boÍÍende !,,edstrijien, $raarin voor eIk punt geknokt moet gaa-n wolCen. Jarmer genoeg llep
Theo Dikstra weer tegen een waarschuwinq aaÍr zodat de personele problemen. er niet minder
oD word? ,.4 ' :

UNICORI.I - UNICORN - UNICORN - UNICORN - UNICORN - UIIjCOR}I -., UIIICCNN- -UNICORN,, - UNICORN -

EEvig teleurgesteld over zijn elgen 5-1 nederlaag tegen DIC narl redacteur Oscar.Kónenann
ook nog eens de taak op zich om de punten voor de UNIcoRN-Trofee te verdelen. Geen.sini-
cure, dachten wij: l

T'NI,CORN-UNICORN-I'N]CORN-UNICORN-UNICOFTI-UNICORN-UNICORN-UNICORN-IJNICORN-

OÀíO' t jes

'Otr het echÍe': I uit 3, 4 vcor 9 tegen.
U weet natuurJi-jk waaï dat ene punt vandaan komt...
Dè sfeer binnen de selektie ís in di lange winter alleen maar bèter gewoÍden.'
Dit blijkt met name telkenb op de alondèrdagavórrd. ..-' .t '
vd.Hoek sr. werd door enkele ipelérs'op de hak genomen. zijn leeftijd (Iees: 1
ouderdon) was het onderwerp.
vd Hoek claarop alapper.tegen Beu.nclar, ' op een oude fiets noet, je het Ieren
hoor meid". : ,. ' :'
Ilarns K..r, , Ja, maar niet op eeri veroeste" l
Diezelfde donderdagavoncl. Uw redacteuÍ bestelt edn.broodje bal'. 10 minl later komt
BeIindaaanIopen,envraa9t:,'',wi1jèmayonai§eoi3ebaI;os..?
John vd lubbe: , rllou, dài' heb ik echt nog noolt geprobeerd" l
zomaar een gesprek tussen 2 traÍners. Iheo Hoefnagel:, r John, hoeveel ballen
heb ik"? vd Lr.rbbe: ,,Theo, weet je dat nou nog niet"? Waar gebeurd! !
op de verj aardag van Ton I s-cravenèijk vorige week vrljdag vroeg Heinz Geurts
!4arco van De1den ten ilaís.
lr.i"o,, rt rip .= .rfu r"rr..r, Devine" ! '' '

laatste man, rechtsback, niddénVetder, Uw redacteur voeLt zich langzalDerhancl afs
hoer gebruikt
Nee,nee trainer, niet oDstappen.l i
Tlouh,ens, na het interviéirvr met Ruud Gullit waarin hij zLchzeLf hetzelfCe'
(oudste) beroep toedichtÈe zingen àe in huíze coret bij een ve rj,,l a rdaq tegen-
woor&ig: "er is er één jarig, prö'stituà, prostitua::"
Dit om het toch aI gehavende ego van Edwin niet nog verder te beschadigen. '
U rxerkÈ het: n,lWin geeft nog stèetls niet weg.
Als het zo'cloorgaat met zaterdag 1 ilan is Joop willems voor het einde van dit
seizoen aan een kunstgebit toe.
Bij de. zoveelste nederlaag werd het .loop afgelopen zaterdag even te veel.
els reaètló op het twèede 

. 
tegengoal wilde Joop iets uitschreeuwen. Helàas xraakte

hij een'rare beweging Lret zijn liaken. fiet gevolg is dat Joot) nu xcet één ta4d
ininder Eoor het .Ievcn noet.
Jahooi,erisweè.recnsch1emj.eivandewcek.
'Fred v Knijff, speler van LENS 4, kon afgelopen zondag eindelijk zijn eerste
conleti tiewedstrijC van dit seizoen spelen,
In die wedstrijd kreeg hij ectrtèr- maar 3 ballén en een 5-1 nederJaag te verwerken
À1 met a1 een ?rima rentree.
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De nieuwe Delftpas is er weer!

Te koop vanaf maandag 9 februari.
ii
V
f-r
:,;

ti4et de Delftpas krijgt u gratis toegang of korting op vele activiteiten
in en buiten Delft. I ''"

Een greep uit het aanbod:

\

o gratis toegang tot vrijwel alle musea, zoals het Legermqseum, .

, Érinsenhof en.het TechniekmuslT C -, L,.ïi \
]. eenmalig € 8,40 korting op een strippénkaart'

i. e ',n,- tórting op ..n Jrow bij Stichting Ouderenwerk *i

1. c zs,- kortinó op een cursus (*. c t sö,1) bij de Vrije Akademie^ 1

l. eenmalig gratis hamburger bij McDonàliisj t[n , \ '

i. voor € i,- naar Diergaarde Blijdorp "]i ' t. _ i \
1. eenmalis gratis naar Spido en Euromast i ..+fË',o eenmalig gratis naar'het KinderboekeHseull

. óè'prils van de Delftpas is € !,-i € 10,- of fusr- afhankelijk van uw ,r

:woonplaats, leeftijd, gezinssituatie en inkömen. . i

- + a . *---- F . - ;

De Delft'pai is te koofl-tiil-Oe Pub]ieksbàlie, Phoenixstraat 16 en bij de

Publieksbalie van We?kJlÈk'omen en Zorqi-Hooikàde 13"" 
ï"H'"" j" ï ' ' ;j= 

""":"' " 
,r'!,

,= ilil, -,i' {n r t[.. + _,_]i ;l
",8è_ r t, 1,, ":l a .. r-

- ru' ..ii í',r,É; " ru-t ], ^,^^ ^ L--rl-*:-t
- voor meer rnfomatie: 015 260 22 22. ":

I

\
1
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I
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Afgelopen zondag bij alle druJ<te rÍond LENS - VCS was het r-et,: een drukte van
belang bij de bar. ,.
Het barpersoneel is de wintersto;) ook goed doorgekonen.
In het eerste treekend na de vrinÈerstop met een comlleet competi-tÍeprograr na
wisten zij ied.ereen snel van hun natje en droogje te voorzien.
We kunneri het nieÈ laten:
C1 , hét elftal van "El Flustro" vras gedurencle de l.rinterierloie altijd compleet
en wÍst alles te winnen.
Komt de eerste competitiewedstri jd, wordt hct een 4-Z nederlaag.
Nu komt het ero! aan en ean is het elftal er niet.
Wij weten het nj-et zeker, maar de vergelijking net pSV is hier wel ver door te
voer.en.
Dus Edwin, binnenkort ook op zoek naar een nieuw elfta1.
Of heeft de aanwezigheicl vàn een faniLielid in het bestuui zoveel invfoea akt
Edwin zijn karwei mag afnaken.
BijdeMar.ine:raakjeafgeStop'Ptenwordtjeagressief.
Vraaq dit maar aan l4artin vd Lans. i

Resultaat, een tweede elftal 25 minuten met 10 man, waarvaan één vervangende
keeper.
Nog even terugkomen op zaterdag 1 (
ilij de stand in de r,ENsrevue vàn verreden week (hc.rofdkrasse HVB). sèhi-terde dit
elftaL -.door, afwezigheici. 

.Is d.it éën'Voórbode voor volgend seizoen?

4

LENS

Gehoord langs de lijn bij het h{eeCe afgelopen zcndag toen ,Í,router' Frdntzen zvraar
gewond ter aarde stortte om zodoende kostbare ninuten te winnen:
"LEo:: l (Rieuren;rec1.).....hou 'm in ieder geval .tot donderdag in leveri, want ik
heb nog lottogeld van 'm tegoecl: ::,,

op weq naar iets moois.

PI{CGRÀIIMA ZONDAG 22 maart I 987 .

A1

EeÈ mooisÈe wat een voetballer kan meemaken is deel uit nJen van ee; tean àat aan het
einde "van een seizoen pronotie vreet te realiseren. Dit is een nachtig gevoel Ír,at in teite
nieÈ onder woorden valt te brengen. Ik kan het ereten want in mtjn seniorentijd heb ik met
diverse ploegen zes pronotÍes/kaEpioenschappen meegemaakt op het verd en 6=i! k^.piogn-
sehapPen in de zaal,w.o. ka&pioen van Nederland. t'let hct bereiken van een dergelljk iesul:taat ben je dan 10 naanden in cle weer geweest, maar het is de moeite waardl
Na vandaag (14-3-1987.) dur! ::: te beweren dat LENS At pronotie naar cle regionate klasse Índ.j.t seizoen kan bewerkstelligen. Er staat een ploeg met voldoende kwaliteit, zowel taktichtechnich, conditioneel als mentaal. Voor het bereiken van dit resultaat zul1en de betrokkenspelers + begeleiders de konende weken nog de nodige offers noeten brengen, rndien eenleder zich oPtimaal zal inzetten ben ik ervan overiuigd dat het beoogde'lucèes niet uit
za1 blijven. rk ben van uening dat indien promotie kan worden bewerkÀtetrigd dat de spelersin het.?onnetie gezet moeten vrorden en caarom heb Ík gemeend het volgend.e inltiatief tenemen; " Bij pro'motie van LENS A1 zal er door een aartal mensen die deze prestatie $ril1enbelonen een bedrag ter beschikking worden gesterd voor de realisatie ,rur, à"r, promotie-
geschenk. Inmialdels j-s er f 150,- toegezegd en ik vertrouw erop ilat diÈ bedrag de koxnende
weken nog aanzíenlijk zal groeien. Uw toezegging voor een donalie kunt U kenbaar maken
aan ondergetekende. Nljn jongens verdÍenen tw steun, zower op zaterdag ars financieer.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzz eter Meefout' .,,
Z2
z SENIOAEN ZONDAG z ,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz4zzzzzzzzzzzzz

14.00 uur Clympia 1

10 .00 uur l]vs 2
I 1 . C0 uur LEIIS 3
12.00 uur RKÀW 4
.12 -00 uur LENS 5
10 ,00 uur I{KÀw 7
10.00 uurl I osc 3
13 .00 uur LEl,r-S B

IENS 1

I,ENS 2
SchevenÍngen 2

IENS 4
DSO 4
I,ENS 6
LENS 7

wP6

V1

v2 /3

Hr. Stoffeleh
Hr. Rijsdam -

Ilr. I'lxc èn
Hr. Imakham.
Hr. Kessels
Hr. vd l!'leer
Hr. DeÍEeï.
N. N.

527/1O10
6LO/ LO93
642/ 1143
406/2036
aL6/2089
423/2134
415/2O8A
430 / 2225
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kESERVEPROGRAMITTA ZONDAG 22 maart 1987:

14.00 uur SVH 1

IERREINEN ,.-,., : ",

LENS 3 12.00 uur SVE 2

Foïtuna V.I 1

LENS 4

Olympi a :
UVS :
RKÀWi
OSC :

OPSTEIÍINGEN:

LENS 516 en 8r als bekend

LEN-S 7: met C. Lipman - J.Kouwenhoven,- J.Roosloot.
ÀFSCERIJVEN

LENS 5: W.Kouwenhoven 299855
LENS 6: U.RiEaelzwaan OL7 42-7134

PI.IOGRÀMMÀ ZONDAG 29 maart 1987.

Bodegraafsewegstraatwe g, Gouda.
slortpark in de Kikkerpolde!, Oegs tgees terweg,
HeuveJ.\'eí-, Leidschend.am . :

vlanenburg, ,Mariahoeve l' a 
;

, ,.1'

c. Duivestelm
L.Veïkljk

Leiden.

01891-7943
"'454972

I,ENS 7
LENS 8

14.00
1,1 .00
10.30
1.0 .00
11 .00
14 .00
10 s00
13 .0í

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

I,ENS I
I,ENS 2
Den Hoorn 2

oliveo 3

LENS 5., ,-,
Den Hoorn 4
Postduiven.4
IENS 8

RKAW 2
I,ENS 3

I,ENS 4
DVC 

j2

IENS 6
I,ENS 7
BMT 4

I,ENS 3

vvP 3

- Í,ENS 5

FRoGRAMMA DrNsDÀc 31 maart 1987 (càrnpetiÈie)

18.30 uur.Quick 7

UITSLÀGEN ZONDAG 15 traart 1987.

IENS vcs 1

DFC 2
LENS 3
LENS 4

14-0 .

7-5 ': -
5-2

L

2
1-1 : DSO 5 -
2-O ,' Juventas 3

1-4'I,ENS5.-
5- 1

It
' 13 .tioelpunten:

. 11 ,,
H. Bertens
,M. v Delalen

I,ENS
LENS
IJTNS

7
6
n

TEN§
EBS
BTC

2

2 ,:
TOPSCOORDER SETZOEN 1986-1987.

2L
,L7

-. 15

,

doelpunten:.,, - A. Kuypers . .

s, Ae llenny
F. Diseeldorp

zzzzzzàzzzzzz2zzzzzzz ! :

i znervoumnr, -. i , : '
,ri

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRÀI4MA VRI.] DAG 2O-3-L957 .

I

20.20 uUr Osc 5
22': 20 uur LENS '3

DTNSDAG 24-3-t987.
19.00 uur Dos '75
vRrJDÀG 27-3-79A7.

21 .00 uur Esdo 2
20.20 uur LENS 4

MAÀNDAG 30-3-1987.

20 .20 uur I,ENS . 1,

DONDERDAG 2-4-1987.

22 .20 uur r.ENs 5

vRr,rDAc 1-4-tgï7'.
19.40 uur IENS 3

PrograÍma val 25- 3- 1987,
komen datu$.

EENS 5
At-tent zt 75 /1

LENS 1

Exception-

De glinkerd
oranjeplein

Dulnfaan

dle Blinkerd
oranjepfein

Oranj eplein

Rava I Duinlaan Scheidsrechter: LEIIS 5

- Delft 2 de Blinkert
LENS 5 - De Halve Maan 6 is uitgesteld tot rrader overeen èe

-4-
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ZA'IERDAG 4-4- 1987.

18,00 t/n 19.00 uur LENS I
UÍTSLAG 13-3-1987.

LENS 1

Halve l4aan 2

AÍ,PINA ZAALVOEBAITOERNOOI

A/B jeugd comblnatie zuidhage.

Corrida Boys
LENS 2

4-5
3-t)

De s.DoDsor van LENS. 1r ALPTNA, wil jaarrijks een zaalvoetbarfesti j n oiganiseren:
Op deze avond gaat het on de ÀIPINA-bokaal, dit is een wisselbokaal. De winnende ploeg is

, ailtomattsch .genodiàd vooï het volgende toernooj- on de bokaal te verdeèigen. oe af.pflu-
!"k:u] ka 

_gigendoro worden van- de riloeg die drie maal achere-envolgens gewonneh heeft,
'De hokaal 'èient twee weken vooï aanvang van een volgend toernooi weer in het bezÍt van
ALPINA te. ziin. .op Ll aprLL a.s- vÍndt het eerste toernooi plaats, deelneruende groepen zijn:
ÀIF.ina (rEt€ ) - LENS 2 - euÍck steps - De LeIy (notterOam) - venil]o - HMSH.

Regels volgens de KrwB normen. o ja, bloemen beste.,l len even ÀLp.tr,n bellen 070-4à3400.
'ZÀA]JVOE1I]AL !ENS.z .: DUINDoRP VRTJDAG 6 naaTt "I

,:Drijf.nog even, víerd me gevraagd, waÍrt de ,, bejaarden,, zurren eens laten zien wat ze ex
n99 van weten te maken. Ikzelf had nog een tante, zo gezellÍge dikke ronde, èie toch naar
dè lekkerste pannek'oéien kon bakken. ielaas, ze is niet meer. over aad Ce nagter "i.t= à""lof, vrat kan hij nog steeds gcec keepen, en hij verandert maar niet, artild nog steeds
dezelfde in zijn doen en laten. Daarentegen Ieek Iheo Dooms v,,eI eeh vrandelende Tak in het
geheel van het gebeuren' Dan Pleterman, had zijn dag niet, .maaï zwom wel zijn verplichte'rondjes als eén vis i-n èen ïonde kom. steeds dezelfde kant oD. zo zag ik het tenminste.
Itaaï ze wisten wel ult te halen als het nodig nocht zíjn. zo peter.oàiriot. d.ie in de eerste
seconde dlïekt r,rist te plèatsen, scheÍp en onhoudbaar voor keeper Nico Dró van Duin-oord.

. Hieiop'§chodt hij nog eei'is over ile bal heen, anders ?Jaranders. John vah trëelde kàn het: alleen'maar ilet iaedewerkirig van de tegenparty, wat Bert Aalm€irs niet noËlig hàd; graíCÍóos.
Hiexna vraren odl,not en pietéruan nog zo gerukXig om die ba1 trissen de puí"n t. ita.tscn.zo ziL ie dan veertÍg ninuten op heÈ bankje en de Hr. ilom met. de vlag'eigens ,er- in d. h.I
:Ez: lijià te .verdoen. ,''op zorn bankje hoor je nog eens lwal-. zo ving ik op, aua orr.rati"i--ëtel komt versÈerken.' bíÈ worclt wel besproken in ,, schlemler,,'ii aanwezigheid van enkele
seruisen uit de';, KUNsT',weïe1d. Meer gÉhelmen g..i it ,i"l n.i5". ;;" i;;ï-il;;;Ë-*

ZZZZZEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZàZZZZ ZZZZZZZZZZZ
él

IÀNGS DE SPOI{TEN VÀN DE Z.M. LÀDDERtrz
zzzzzzzzzzzzzzzitzzzzzzzzzàzzzzzàzzzzzzzzzzzz;zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMMA ZAIERDAG 21 maaTr 1987.
14.30 uur Semper Altius. ,

10.30 uur wassenaai 3
Neta DaIl 2

14. 30 uur EsC 1

Let we13 Wassenaar .3 : LENS

VENZAMELTIJDEN ,

2

- . LEIIS
- LENS 2

- LENS 3

- LENS 4
aanvangstijd nu 10.30

Srsoest OOI/002
P,Hendriks Oft/O56

deze wedstrijd is uitgesteld.
. . N.N. O2O/ 149

13 .00 uur

uur ,

LENS 1 ,,

LENS 2

IIGGING TERFÍi.ÏNEN

sellper Altius:
WasSenaar :

. I _;' 13.00 uur
9.0O uur

LENS 4

Hoornpark, .Ian Thijssenweg, Rijswijk
,Charlottostraat, Kerkehout. liassenaar
sportpark Duyngeest, lJassenaa-r

r,ENS 4/ F. Christ - ,J. vd stee - M. Fris - r.. l,rantel - R. piron - c, r,ipman - ,. r, 
""="n 

---1..: _ H.Kouwenhoven - D.de Ruiter - t4..Tansen - .T.KruÍthof _ W.Siuifbergen,

OpsteII ing van de eIftaIlen:
'LENS..I en 2r worden door de trainer bekend gemaakt

-5-



,ij algehele afkeurinq trainen om 11.30 uur, (Loopschoenen Ereenemen). Afbellen verplicht
als nen niet kan trainen.
AÉSCHRTJFADRES:

3-4
2-3

0011001
011/05s
ot3/ to7'
o2o / 148

UITSLAGEN ZÀTERDAG 14 maart 1987.

vrij dagavond voor 19.00 uur.
LENS t en 2 bij J.HaE
LENS4bijJKruithof

O-2 LEI.IS 3
2J5i i : LENS 4

te I.
teI.

6796ui
67 47 34

I.ENS
Í,ENS 2

, Te, Werve
KSD 2

De geblesseerde Jan zoutendijk kwam de ,,eer". toe punten te geven aan de spelers'van LENS.
Een korte sam€nvatting hoe hij de wedstrijd zag voLgt. hierbij:
Een positief ingesteld LENS speelde een zeer matige wedstïijd. Het elftal kwam fysiek veel
tekort en nan rniste het zelfvertrouvlen. De ruststand gi,ng in met, 0-1. De tweede helft hap
Te weïve de wedstrijd in hanCen. fk hoop dat het elftal volgende week er haïder tegenaar
gaat,-en _met een brok meer zelfvertrouwen. -.' ..

I,ROGRÀMMA ZZÀEERDAG 29 Daart 1987.

KSD 3
verburch 3

N.
czópíér

14.30 uur LENS
I 2.00 i:ur LBNS 2
10.30 uur rÈNS 3

12. 30 uur. Í,eNs 4

EVI} - .]EUGDKCUMISSIEVERGÀDERTNG

Duinoord . l'

Devj o 3

Nat.,ilederlanden 3

Devjo I .'r '
, - .r 1 ..

L- yra A1
DHC 1t3 (vr)
DIII, I]1.
lgestlanalia 83
Wassenaar Cl

- ].ENs ,.c?

N

L,

N

A

l.l

Hoek

i,JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.TJJJJ. . !', . : . I ,;1,."i, r"'
{ uor., HET JEUGDFRoNT 

J '' ''' : .

J . '---' ---;. :----- ----'_- r : . i

JJJJJJJJJJJ.fJJJJJJJJJJJJJJJJ.]JJJJJJJJT'J.fJJ.fJJJ.]J.IJJJJJJJJ.].'.]JJJJJ.'JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

. víoensdag 11 mqart j .I. hield cle Je.ugdko- rEtrissie van de H\.IB .r,(de: Haagse voetbalbond) op'.LENs
i .eer): vergadering die door een groot .aantal verenigingen wercl bijEelirooiid. Ook de Jeugdkormis,

, sie. van TENS i.$ras natuurlijk aarl.rezig. Belangri-jkste punten die besproken t/.rerden; waren:

Eèn'airdere kompetitie ,opzet èie het probleem van de herintleliigen 
-moei 

vermindere
cedacht wordt bij wtjie van proef volgenal seizoen eeh naj àarékompetitie en'eèri
voörj aàrskompetit ie te houden voor c-en D-klasseïs (6 elftallen pèi poule).
Tussentijds zÍ5n dan geen 'herindelingen mogelljk. De poukis c1 en c2'(en wellicht
C3 en c4) alqtrede de poules D1 en D2 woïden hierbuiten gehouden; die spelen dus
een gewc.I)c kompetitie met 12 elfÈallen per.poule. .... , 'r:''. .". .;' -,.
De E-klassers niet meer in elftall-en te laten spelen, maar in 7-tallen, Op.een .

half veld net zo als bij de F-klassers. Hierdoor kan het balcontaèt worden be-
vorde-rd (meer balcontact) en claarmee het spelplezier. De lENs:-Jeugdkomnissie :-
heef! dit. voorstel ondersteund. over beide zaken volgt nog een enquéte onder

A:LgeEieen kontaktpét§oon: Paul vd Steen, ctlopinstraat 103, 2551 sv p.in rf iug, i"

teI.970154 (b.g-gl 971674)" r'''

T,IB DSTRTJDPROGRA.I4MÀ À-B-C-JI'NIONEN ]

de clubs.

Kontaktpersoonr Jan Spaàns. tel.
Afbellen voor de wedstrijden bij Jan Spaans op
Ín uiterste nood nog op zaÈerdagmorgen op LENS
tel 661314, Voor avondwedstri j den tel. 970154.

ZATERDAG 2L_3-1947.

292929 (b.g.g. 970154) ''
vrijdagavond tussen 18.00 en:i19.00 uur.

Samenbomst Í,ENS

328

331

374
529

14. 30
12.30
!2.30
14.30
9. 30

13 .00

uur
uur
uur
uur
uuï
uur

LENS À1
LENSA2'-r
I.ENS 81 ,..-
I,ENS 82
IENS Cl
Sv Ki jkcluin Cl

v1
,v3
v1
v2
V1

A
?

H

?

G

in

Riep

aakB

v"i"t..i ,

uur
uur
,uur
uqr
uur
riur

: 13:30
.l 1 .45
11.43

' 13'as
8. 45

t2.ooduKijk
DTNSDAG 24-3-1987 .

zaalvoetbaltoernooi Houtrusthal20.30 - 22.00 uur IENS C1 coD]c.

-6-
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oDSTELr,rllG r J. spaans - N.schuurman - E. Rietvelal - J. Mansverd - M.ÍdiersrEa - D.v zetten -.;r R.Teltero. Leider: Edvrin Coret
SYZONDERSEDEN.

. zie' kopy : sclxaduwprogiarima j unioren en toernooi-overzicht

S CHÀDI]WPIIOGRÀMI'IA JUNIOREN

Eij aLgehele afkeuiing van het kompeti tieprogramma wordt onderstaand progranna afgerverkt:

Samenkomst LENS

!4.30 uur
14.30 uut
12 . 00. uur
14.30 uur
12.00 uur
12.00 uur

],ENS A1
LENS A/B comb.
I+ENS B 1

i,BlE e/B comb.
LENS C1

trainen bui.ten

. .J -
(zie opstelling)

(zie opsteuing)

of binnen

Ka!$rijk A-re9i,Jnaal. -
Loosduinen
KatwÍjk 81 j -
Loosduinen'
KarwÍjk cl
LENS C2

13 .00
13.30
rÓ.30

'13.30
10i.3c
:11.30

uur
uuï
uur
uur
uur
uuï

DaarnaasL' sÈéelt er nog ee,n A/B k@binatie op Loosduinen om 14.30 uur. Om 13.30 uur
verwachten rve 

^ónderstaaxrÍ: sperers op LENS3 J. xoernig - R.Hartoan - E.Raffaele -'"A.v vlijngaarden - M.spa - I.r.Baltus - D.Hanique - R. spaans - v.Tromp - R. zanalstra -N.Jagesar - N.BhoIai - H.Smulders - M-vd Berg
Leiders: Fred Grens en ,fan vd Berg,

TOERN@f -ageriala jeuqd

vereniqing datum (data)
AI

hHoewel een. konpetltie-einde niet nagh,keuri.g voorspeld kan rr,orden, zijn er toch al ereer de
nodige toérriooien gèorganiseetd. LENS zo.rgt dat e].k elftal op LENS een toernooi heeft.'
Als dat gebeurt is proberen $rij voor elk elftal leul<e toernooien bij andere. verenigingen
te krijgenr Dàt- dat aarai-g gelÈkt is kan uit d.e onderstaande lijst blijken. We gebinnèn met;

wèsterkwartie'r'
. ; xrfswrfR

' .I,ENS

:' .'laakkvrartier
.: §ravenzande SV

rf ,,.,Docos,". : ,

.A2 Juventas
!t

ii

B1

82

t-,

Den.Hoorn
vÍos
I,ENS, ._ 

"l:,RCL
Devjo

LENS.,': ,;.
RVC
Westerkwartier
Lisse ,.
ïr :
Gravenzande SVi. ,' r .: ,, ...
Docos
Delft
Devjo -

BTC
lPostalla . : :.

I,ENS
,Hq,l.

18 en 19 april
5 mei.
I en 9 ruei
16 en 17 mei
28 met
31 nei
19 april
30 april
2 mei
8 mei
16 mei
2 3 naei
30 mei

18 en 19
30 april
9 mei
23 mei
28 trtri
31 mei
I juni

DSO

apriL

18 aprll
30 april (???)
2 mei :t
16 mei
23 nei
RVC

IENS :. .-
Postalià
Gravenzairde, SV
RKAW -

18 'aÈri1
30 àpril
2 rneí
9 mei
16. meiGravenzande Sv.-./..-.'''.;

rENS
RVC

GSV
DWO

,_ 18 en 19

,. 30 april
16 mei
23 meÍ

' .... " 28 : rnei
. 31 mei

I j uÍri
13 juni

c1

Docos
Delft
Brouwershaven

april

-7-
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l(r swi k 81 - r.ENS B 1 0-0

Op zaterdag 14 maart ging LENS I]1 voor de uith,ealstri j it naar Rijswijk. RIjswijk had nog. een
appeltje met LENS te schillen, na hun 6-0 nederlaag bij LENS. De
ontaard.e in een veldslag. Van goed voetbal $ras geen sprake.., Door
spelers van LENS kon de 0-0 stand iehdndhgafd blijven. AIs we ne
bij DHf, (Ín teamverband) hadden we hier makkelijk kunnen winnen,.
Daar heel snel vergeter worden.

riedstrijd blJ FU,jswijk
inzet !.' i1 enkele: : : : :

t zo haalden gespeeld als
Deze wèdstrijd Eoet

Een toeschouwer. :. 
-

19.00

Jercièn Dunart.
LENS 82 - SV,35 }]3

De wedÈtrijal liep aI lekker want na 1 mln. scoorde Ronalal zandstra 1-0. IlaraLd Smulder§ .
voetbarale goed en in de 16 min. scoorde hij 2r0, en nog geen 2 nln. later scoorde Romano
Tettero'3-o. Na een goed stuk voetbal sc. oorde Jaco weststrate en het werd 4-0. LENS B2
had heÈ naar huÍr zin vrant Stefar val Berg naakte 5-0t Edwin van Ihljff naakte 6-0 dat sras
na 30 min. spelen in de 35 min. scoord.e Edwin v Knijff weer het or"ia Z.O. Dit was de eerste

,helft' De 2e herft begon al goed. Ear,i1d. smuld.ers scoorde r,reer. Het wercl g-0, De tegen-
standers waren teleuïgesteld want ze hadden nog.geen 1 doelpunt genaakt. Jaco L{eststrate
scoorde na 15 min. en het was 9-0. Na 19 min, spelen scoorde de tege4stander het werd 9-1.
Weststrate dacht na 21 min; spelen dit gaat niet dooï en maakte het 1O-1. -SÈefab vd Berg
Daakte na 35 mLn. 11-1 van. En nog geen 1nin. rater scoorde Edwin van Knijff 12-1: dat
was in de 36 rain. en in de 37 nin. nog een en het werd 13-1. lre hebben góed gevoetbai.d
vonden wi-j zelf en de trainer was ook teireËleh. ' : : -

RKDEO C1 - IENS Cl 4-2 (0-0)
Edwin van «nijf{:":,

Met eèn nin of meer'gehavénd c1 t,Íarco Tijssen geblesseerd gft Davp van Zetten ziek, tooq
ÍENs naar de nunnei 2: RKDEO. I4et de thuiswedstrijd, - 1-4, in gedachten werd, deze wed- ',

strijil_ aangevalgen. llariwege bovenstaande mutatie .[onà uarin nietveld Én heÈ doel en Misclir
sÈond"Iaatste man. Ià de sFits speelde oohriiy mànsve1d. .De eerste helft vreïd er goed ge-
vóetbald. Een ietwàt technisch beter RKDEo kón de verdediging van LENS olet echt in de
problemen brengen. EÉ4in had een aantal goede zedilingen. Ru;tstand O-0.
Er waren nog maar éen paar min. ges»eeld of de scheidsrechter gaf een -strafscttop aan RKDEo
Eftrin kwan goed zijn doel uit, raakte heel ticht zljn tegenstander die theatraal ten val
kwarri strafschop??? Erwin pakÈe de strafschop ook ncg bijna maar toch 1-0. Enkele ogelr-
bljj&en later trerd de verded.iging van LENS er uitgetopen door de llnksbuiten van RKDEo
2-0. En toen begon LENS echt te v@tbalIen. De snelle aanvallers van RKDEO kregen geen
kans meer' De aanvallen van LENS eeïden gevaarlijker. Enkel door overtredingen, konden
onze jongen worden afgestopt. Bij één van die vrije schoppen, schoot Jimmy,van. een meter of
20 over heÈ muurtje in de krulsing 2-1. LENS bleef drul<ken wat resulteerdà'in èen handsbal-
van RKDEo in het berucht-e gebied, strafschop. JirEuy achter de bar en ja hoor 2-2.
Met nog 7 min. te sPelen dacht LENS een punt bi.nnen te hebben. Die geEaJ<kelijkè gedachte
werd door RKDEO goed afgestraft. Eerst een afstandsschot die dloor Ervrln knab ièrecl werd,
echter s',-r de onalerkant van de lat terug ketsende bar werd. arsnog ingeschoten 3-2.
2 min. later maalte RKDEO ér nog 4-2 van. Al met al een leuke wedstrijd. De toeschouwers

Kontaktper6oon: " Robert pennings. tel. 6524L4 (b,g.g.920154),.. . .:i

Afbellen voor de wedstrijden bij Robert pennings op vrijdagavond tussen 18.00 eh
rn uiterste nood nog op zaterdagmorgen op LENS bij iemand van cle jeÈgdkooitris(ie
tel..661314, Voor aEondwed.stïij den te1.970154. ,.r,,

I{EDSTRT.]DPROGRÀMMA D-E-F-JUNI OREN.

ZATÈRDAG 2L-3-7987 .

Die Haghe Dl
Laakkwar,tie r
LENS El
LENS E2 -
LENS F1
Vios F1 -'-
I.aakkwarti.àr

Llur.

SamenkorDst LENS....-..-.-.=..
813
878
eoi
950
1008
1035
1041

8.45
11.30
9.30' 

11 .30
11.00

" 10.00. 9.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

8, 00
l0r30
'9 .00
11.00
10. 30
e: i5
B: 4s

uur
uur
uur
uur
uuÍ
uur
uur

,n

F3

I,ENS Dl
- LENS D2
Éaard(wartier E1
ADS EI
Valkeniers F1
LENS F2
- I.ENS F3

Ockenburgh
Jansoniusstr. .,

v20f3
v20f3
v1
Melis Stokelaan
ilansoniusstr.

.;

zoNDAG 22-3-1987 (zíe kopv)
11.30 uur r,ENs D1 ,D2'E1 ,È2.,FL,Ë2 en F3 Dinivoetbar op r,ENs tor,. + ta.ts uui:'tr.o'i uur
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Df r\:s..Àc 24-3-1987 .

20'.30 uur LENS D1

19 . 3b É)hÍ rENs E 1

zaalvoetbaltoernooi
zaalvoetbaltoernooi-

LENS Dl
LENS D2

I,ENS E 1

LENS E2
trainen buiten of binnen

Samenkorcst LEÈS

18.15 uur'r]'
t /.r5 uur

19.00 -
18.00 -

Houtrusthal
Houtrusthal

BYZONDEFHEDEN

zie kopy: schaduvrprogranna, 4 tegen 4 en toernooi overzicht
. opàtelungen als bekend: LENS D2 zonder D.Marmising

SCHADUWPROGRAMI4A D-E-F-JUNIOREN-

Bij algehele afkeuïing van het kompetitieprograluna wordt onderstaand 
-pioiratina 

àfgàwaii(t,
,! - sainenkomst LENS

10.00
11.00
10 .00
10 .00
10. 30

).-. 1í : ,a,r -.u}r I.yfa D! ,. .

uur Loosduinen D1

uur Lyra tE1 . r.-
uur Loosduinen E1
uur LENS F1 .F2 en F3

Gravenzande SV
, RiJswi.jk
I,ENS

.WS . r,

"Verburch
Brouwershaven

'.'.i-9-l OO

,1 10.00
9 .00- 9.00

.-: t, 10 100

UUr .-
uur
uur ..

uur
uur : "'l

BeI bij twi j fe_I-achlige weersomstandighèden even naar LENS toe.tgI,66-13.14..of ,he! yo.etballen
doorgaat'.Is'he-È.afgek,eurddange1dtdusbovenStaandProgrammaentijden...li:,..
VIER TE@N VIER :rr,. ..i.;trr.,r,: 'r i

, J.- ...i;
Afgelopen zondag zijn we voor het eerst begonnen met 4 tegen 4 jeugdvoelbal' .Yo9-!,.D-Er en
F-pupillen. De opkolcst was prima 32 speleïs, dus we konden 4 veldjes uitzetten. 'ilat is.
lcu precies de bedoeling? EIke zondag erillen we onze D-,E= en F=s;elers en hun iiiiendjes
die (nog) .nie! .op LENS zÍtten zo vrij nogelijk Laten . voetball94.;, Zo vrij;mpgelijk,..daarmee
bedoelen,we: voetballen zonder scheidsrechtef, zonde_r trainer of. leider ejr Egndef ouders
die jullíe allerlei aarwijzigingen lopen te.geven van wat.je vrel en niet moet.doen:,Net zo
als de ouders voetloallers (senioren) vroeger toen zij.zo jong,wafen, als, jullie nu.,zijn, op
stfaat of _o.p een stukje gras deden. Een paar jassen a1s iloelpaat. neerleggen, partijen:j:.
kiezen en hup vge_tbal}en. zeLf bepalen of de bar uit of in i-s.,of het goIïer j.s_of -niet.
Vrijlopen en tikken die bal. KapDenrdraaien, Eooi je trugendoos mqar open. Inrplaats _ean
jassen kr:neen $e bij LENS de hele kleine doeltjes van 1 bij ! neter gebruiken of poortjes,
Maar voor de rest willen we het stxaatvöelbal van vrgegqr op d9 4onilagm.grge4 .bij LENS ._.

terugzien. Ealt op. qie, rlanigr .leer je echt Voetballen,door vele- uren,-op.een klein vledje
veel aan de bal te zijn. .i J. ,.. ,.: ; .,rr rÍ.
Het is verder. belangrijk dat,jullie zelf van te voïen 4-ta11en maken..Dus.kom:zoveel moge-
lijk Eet zln vleren, .want anders moeten wÍj ouderen vreer Eeams maken,r'En dat.,doen we toch
nooit goed. Want dan-troet,je _met "Íetje of Klaasje -s-amenspelen en,die kunnen er geen
hout.van.,,En probeer.' je tea;n maar zo sterk mogelijk te maken; l{ant in apzil gaan we kijken
we+k LENS :D-4 tal en welk LENS E-4taI het sterkste is. Die, sturen we; nàar. de ,HvB-finate.
I{aar.dat is niet.tlgt b.elangf i jks.te. cewoon elke' zondagxnorien zo lang nogelijk .voetbalple-
zier,hebben. .1.rg ver?anelen; slgeQ 'q.cnn 11.00 uur.,en beqinnen. om half -;waalf. -En,.we 

houden
op a1s,jul,lie geen. zin Eeer heblen,. Desnoods Wordt het hëIf zes. -r -r
TOÈRNdOIÈri 'r: ; : i ' '.'-i'
rI 3lIiI, mei en juni.speter we .weer veel toernooien. EIk elfrar. ;".;i,,=.ï'*'r;J, toernooi
op I,EN.S.,.- Daarnaast gaan we vaak naar andere ver.enigingen. Elieronder , Ë1g-È a" Auta,

Ri jsr/yi jk 30 april . wiFpoldér . ' . -3O ïrpri1
vcs '. 3 mei LENS )' '2 mei
LENS 23 mei Hilhelmus ' g mài
GràvenàaÍrdé sv 28 mei ' .r " verburch ' 'za'íËi
!'ladsdijk ' ' 30 mei 'r"" fii'1'-

- oF 18 apÈiI spieelt eï ook nog een p-tèàm uij nuinÉoip sv * i. .Í,)-
20 april
30 april
2 mei
16 mei
30 mei
13 juni

Tonegido
I,ENS
Vios
Devjo
t,VS ,'

Maasaijk

. 18 . april
; .2rmèi.r',I

5 mèi ,

.9 mei
.. 16 mei
i.:30 j meÍ

E2

I

E1

-o-
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Toe:Dooien toor de F-EpeLers op de, volgeDde dagen

Duno ..
Tonegldo
vcs
Flaningo I s
LENS
DHI,

17 april,
18 april
19 april
19 aprll
30 april
2 nei'

DTC , :, "

ws. ,-
Devjo
vt,C
Trj.omph .

l4aasdijk

I nei
16 mei
23 nel
23 mei
28 mei. -
30 mei

zond4g) en -yan
7 tot 1990. .

hóotddoeJ.-
en rekÍeatieve

r.relke teaDs precles wannee.r moeten spelen lezen jullie no-g.. 
-

LENS D2 - vïedenbuïch. D3 8-0 (2-0) .. . . .

. !{-e begonnen vol goed.e troed aan deze wedstrljd. In de eerste he}ft lukÈe heÈ n:et zo.
OndànÈs'dat iingen we de rust in Eet een 2-0 voorsprong. (2x Tiryakl,). In de tweede helft
gtngen we eindelÍjk voetballen daardoor sc-orde we nog 6 keer (5x Tiliaki, 2x Jeroen,
lx naàuf) . Jongensronze konpl i-tre nte n.

De tvJee leiders.P.S. Rachial, zulke èingen doen we niet treeï.
TRAININGS HES.'ES GEMAÀKT. .-

tlcor het vele gebrulk waren eèn aantal trainingsheèjes nogal uiige'bcheurd. , Inà .'9 g"fS
heeft alle hesjes voór,cns gèwassen, waaràa Ànja peeÈ,'de à<jeder ían Èsllé,'ile hesjès -
heeft hersteld. De jeugdkomuissie dedankt hen beide hiervooï. We hopen dag dg. -6[:e1ér's è.f
.voorzichtig mee omgaan. Dat. scheelÈ dg club uiteirrdelljk gelqr. dat we aan àndere (voetbal-)
zalen kuiinen bësteden.' i . : " t'!

ry ':'i..:':"': .':r".i
'. De: Jeugdkomissie hèeft vobr de jaren 1987 tot en met,iógo ".r, Beleidsplan .]eugdv:ó.eitgt:
opgesteltl.met als titeli ".TeuEdvoetbal , zeLfs LENS d;t het mèt beleid", Voor {einler'es-

'' sèerden (ledeil, ouders van jeugdleden) hebbén we rlog gg4.'àartta!. exenplaren. Het plan wordt
bj.nriLenkort det hèt bestuur bèsproken, Het plan. beua! de.- dà'elitelLingèn die ,ie ,leug'dkon-'
mis§iè in de periode 1987 tot-en met 1990 wil nastrévén en de niddelen (aktivitéÍt-en, - .

persónele'bezétti-ng, finaÍrciën: lie dadrvo'or noàig zijni De konende vreken zullen we s Eeed.s
aarí ëéri'onderdeel van het plan ií de LENS-revue aandacht besteAen.
ieÈ§ ovei de hoofdiloelstellingen. I

DeZè week verte,l len we

De doelstellingen van de gehele veteíiging zijn koit samengevit: :
-'r;''r . 'het bevorderen ii LENs-verbanal vaí de :rioetbalspört in dd rnéesË ruine zin, nët'

uitzonCering van betaald voetbal (zie statuten),''.het tenminste handhatén van tièt 2e klassétschap Kl{VIr' van I,ENS 1 (

I

het 'reserve- le klasserschaD Van r,ENs 2.'(zondag) in de periode_ 198
Eiervan afgeleid heef U'dë Jeugdkourmissie' vèor de Jeugdafaleung 3
stellingen gefoïnuleeÈcl, te Éeten een prestatieve doelste11in9í e
dbelstelfing en een kldbdoels te Iling .

dlat zij bij èePrestàtieve doelstelling: hÉU opleiden van de jeugdleden - zodanlg
'r- -, overgang'na.ar de senioien het nevèau hebben bereikt om mee te k'ururen spelen

ln één van de 3 seniorenselektiè (zondag A, Zondag B, of de zàtérdagselektie).
Voor de A-en de B-J eugdselektj.e - elft:rlIen zijn hieïtoe kcmpetitiedoèlstel jinggn

2.., :.. ' Rekreatieve doelstelling: het bevorderen Van het vbetbalplezier ín net algeriieen
;TëEGbalprezier ril r,eus. in het bijzonder bijdens iret jeugdi.idmaatschàp.

,. Dit. betekent dat we naasÈ het technische of prestatieve beleid voldoende ruimte' -zulèwn inïu1men voor niet-louter prestatiegerichte akr-iviteiten. De jeugdkonmissíe' '" zal Det zo a1s dit seizoen een aantrekkelijk piiLl(ket neven-aktiviteiten saDen-'!teIIen(hieroPgaaIweeenvo1gendekeernacerin).
3. Klubiloelstelting: het, werven van voldoende jeugdleden en het bevordeïen bij die

jeugdledlen van een btijveàde betrokkenheid bij LENS; V3n voldcende jeugdleoen
ls sprake als jaarlijks in elke leeftijdsklasse tenm.inste 3 elftallen kunnen
worden gevormd. Hiertoe gaan we een geii.ht ledenwerfbeleid voeren. ook daarop,

.',' gaan we in eèn volgende i:,ENs-revue nader in, ,

Tenslotte .vermelden we hiernog dat we twee z.g. doelgroepen onderschelden, wàarop we onsjeugdbeleid richten.
1. Jeugdspelers die in aanleg voldoende voetbalkwaliteiten (blljken tc) hebben en

die voldoende genotiveerd zijn dan wel voldoende te motiveren zijn tot piestatie-
gerlcht voetbal. Deze Jeugdspeleis zullen bij LEI{S een prestatie§èrichte yoetbal--
opreidlng krljgen, d,-w.,. een opleidlng zowel gericht op een optimare ontwilJ<e-
ling van de el,gen voetbalmogelijkheden ats gericht op het ln r.ENdteaovert,ar,d
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bereiken varr de. gestel$e nf.estatieve doelstell-ingen pe_r lee f,ti,j ds*lasse . Aan

, i,;: ,':.,;.,p+?;. én14rs.,ziií*;.;i6t-iË'1"u;.;.*L;;qiil;.;;;"rí--;"ii"ra,"t u"rrekkins tpr
-^ ,,, I q '-" '.:tall'-ls ' -l?fet,.. {voetbal::) gedraE,' ' ." ., .ri-.

. '1.; ",' ..' Íeus:tgelglf..q.ie onJroldoen§._. (,".9g;t!i.1)kyalj-réiren P;:.j:re-n re] :hsbben en/of die'' önvbldóehde seii'iotiy€srd ,zij f"{ifi' rlrg}. ónvotcoeigg .p9.gop",1e1.ii ,, ai, toï prestatie-
j , i: , r , ,. ,,, -s:I+Íh!,ygqtuar.- iË!1 ièusdsperèrs- 'lLrrl bn. ui; 'iÈr'ri pf. q'e]À rq, plg?_+qliq moserijke
-. " , . ; ,_.-.y+lze. get -íle yoe,tbalsport .bezig .kunnen ..zi jn, z-onde'r ..gat hen gI teygql. verpl-ich-
";; ;::' .,;: ,.qilg9"" woÉcleii cffielesd.'. op.<leze s1"..p,;". V.oo1 

'eenl'ueiarigrii t 'aeer iret rekreaÈieve
beleid. qèrichx..' ''l : ' '

.-...'-ri,':.j' .;;l;,,'-i-'--:',:.; .i :1 r' : '. .'i-):Í .'rl r'l 'r:"ii;' ': '.''.r
DE 

'JEUGDKOMI4ISS IE F,EÍ.ICTTEE RT'DEZEI Í.IEEKI ' .' 'rIi;ïÉ,/ i.Í! Li ,.

i. d!i.-.1 i,i' i' , . ..

de _vo,Igenale j e_ugd-

'i.r' ,! -,; ' r-j _. '. r

I Àss.Íout"i, mgandag 23-3,
,,,..tt_ 1 ,

.I iq". lï"i|. Yel. i?id9I*g, le, 'u.lr.h t?I .:1. pql ,w!,eq;q3v. zs,',vr'air,ï'lzïi"
,1::9n 9l,JeusdJ"+g9I? J$IÍe:.,vin. Harte: . ::r:i,r,...i § )';.,i.:'Erdem'Àkaèi vrijdà!'20:3; Robe?i earskarpl zondag 22-3 -," r.roiraninéd a
ríikel Borsten, woensdag zs--l,r"ihÍir:IrIggdigFi,,. ,wo:!§dp,.g 2t,?.". ,.,

: |PENÀIJTY: I BOKÀÀL' l HVB . rI, . IrÍ,'; :.r.r :r 
j 1.ri, í; ..,:í. ,ilil:l:i ':l.i'-,:ttc '.i 1 Írri\trr. Lr '..

Lo"sq+ pqqJo,.iflËrà,.-ir,.,q'',ïà'eq.,Ëg]1'. olrii;hè?r.'iit-iri,;";; 
"Érqà 

,.,"j.e:Ll, nétu", ,oris.
-.Y..uf YpS".ï"9"9 .'littI95Fl1g .de klg.yggn van r.ENs yglgeq]gd. ti jdens. de, halve finale- van de' stÍijd öm'ale-H\ts pENÀLTy bokaal:.,?ij \omen.r_:u.gp, w9èps§1V l._apIll ,rrit in de finale, waarbij
zij op stanrèy ''l,ienió'van Ajax-of-óp nané iàn oieukeren vaÍi psv nogcn sghiËie.q., ren tip
voor onze reiders, traineïs en scireidsrechters van de D-,E- en F-krassers. Leer oDze
jongens wekelijks het penaltyschieten door na aflocp van elke wedstrijd elke speler één
penalty te laten nemen op de keeper van de tegenparty en de spelers van de tegenparty op
onze keeper te laten schieten. De uitslag daarvan, naast die van de wedstrijd, vermelden
r.rij dan in de LENS-revue:

UITSLAGEN JEUGD.

Scheveningen A1
Duno A2
Rijswijk Il1
LENS B2
RK-DEO C 1

LENS C2
HBS Dl
LEI'IS D2
velo E1
LENS E2
Loosduinen FI
I,ENS F2
LENS P3

LENS À1
LENS A2
LENS D1
sv,35 83
TENS C1
SVDHB C1

I,ENS Dl
Vredenburch D3

LENS El
Duno E1
LENS P1
Dlmamor6T F1
Scheveningen F

t-4
5-0
0-0

13-1
4-2
2-tt
4-0
8-0
6-2
1- 1

1-1^
6-1
o-2

UITSLAGEN DOORDET,TEEKS

Dynamor6T 81 - LENS 81 3-3
DynaÍnor67 D1 - IENS DZ 3-O

Ondanks een harde bovenlaag en ondanks de vorst die er beslÍst nog in de grond. zat besloot
de HVII om toch te laten voetballen. Een wijs besluit wat de velden geen kwaad deed en de
voetbarlers en de verenigingen veer goeds. zo hoort het ook de verden zijn er om op tevoetballen. LENS À1 Èvancheerde zich voor de scheÈsvertoning bij WSB van vorige vreek.
scheveningen werdl, middels een 4-1 overwinning, alle zicht ontnomen om bij cle laatste vierte komen. LENS Al speelde zeker 60 minuten goed voetbal. Samen met Dso, Ílilhelmus, Dwo en
vcs wordt er gestreden oID de plaatsen L t/m 4. LENS A1 krijgt VcS nog uit en Dt^tO nog thuis.
Vergeet echter ook de wedstri.jden tegen Lyra thuis (a.s. zaterdag) en uit bij Tonegido en
vuc niet. Jullie hebben aI genoeg punten tegen de zogenaamde mindere elftallen verÀpeeld.
(Vredenburch en Dlauw Zhrart thuÍs). Succes.

LENS A2 stxeed een ongelijke strijd. I\ree gelijkwaardige erftallen:: Heraas had A2 geen
echte keeper. Duno won .,l..rlook met 5-0,
LENS 81 ba.kte er niet zoveel van op een zeer slecht bespeelbaar veld van Rijswijk. De O-O
einduj.tsrag zegt genoeg tegen het z$rakke Rijserijk. Kom op jongens, sruit het seizoen
Iraardlg af.
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-_--LENS B2 had een Eakkiè. svr35 weïd.-tnaar--l iófet Eet 13- l-àiJeclroogd. Dan wa.s de lredstrijd
- oP zondag--te4e4.qmanol67-Ieelsvat leuker 3-3. De. karyioenskansë n zijn nog volop aanwezi<
,.'I'tree top$ers vo}gen nu 21-3 thuis .tègdn- WestlaÍl-alia en 28-3 uit naaï @S. VeeI succes .
LENS Cl moest in de slotfase z,n meerdere erkennen in RKDEO 

- lzie verslag), A.s. zaterdag
' gewóon weer van llassenaar vrinnen en zo het seizoen afuaken.
' r,ENs C2 weïil kansloos weggespeelcl door ,r..vDHB. Toegegeven er zaten teveéI B-klassers bij' SVDHB 1n het elftal maar sormigd r,ewséis,gàven zich te gemakkelijk over. Kou op Jongens.' LENS Dl kon het tegen EBS niet bolwerken. Ilet draaide, nlet volgens d.e technlsche stàf ..,

ook de echte keeper ontbrak. Naast de komtr)etitie gaat Dl ook meedoen aan de Deen-cup.
Een bekereoernool volgens het afvalsysteem. De winnaar'gaaÈ verder..Ob 30 maart tq cte
wedstrijd LENS Dl - Vooïburg Dt. . ...

. LENS D2 speelAe twee tceei. 
-i"t"ta.g" 

tegen ïredlenburch. Dit Írerd een 8-0 oveïwinning'.
zonàags tegen Dlrnano'67 verloren ze tnet 3-0. Een posÍÈrleve balans vanl i doelptnten is zo: gek nog niet.,."'

IEÀ]s E1 was kansloos op vefo en verlèor nèt maar Iiàfst 6-2. . ' '." .' . .'
Í-ENS E2 speelde eerde! dit seLzoen tegen Dr.rno E2 en verloor kansloos. Nu'tegen Duno El
ireÍd werd het 1-1: Een knap resultaat -en een.leuke spannende wedstsiJcl. ..

. IaNS F1 haalde één punt uit Loosduinen weg eà l,nns 12 speelde oyr,uro;67 van de Eat af.' LENS F3 vèrloor weer nu van schevenii§en met'2-0. yolgeir, re leiders doeir ze het e)q)res.
om de ' andere 

_ Stobgen wat bij te laten komen. Kanploen 
-wordèn 

ze Èoch wel..'
l{e zullen zien. : ;,-, " - : . - ."1

1 . ..

I

i.
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DE LENSNEVUE
WEEKBLAD VÀN DE VOETBÀI.VERENIGING I,ENS (I,ENIG EN SNEL)

60ste jaargàng nurmer 33, 26 naart 1987.

De voorbereidingen voor de L.L.f. zijn reeds in volle gang géze.t.. .' -r,",,,. -', ,
YÍijdaq'15 mgi a.s. gaan we een vervorg geven aan het grote succes van'vc!ig'jaài, toen' de lENs-,rubÍIer:m - I,óop geheten. oe enige'wijziging is dat ale 6 kilometer iJ ierva.,g.n

'i'.dodr de'4- kiloneier. ook zurlen atte atitanaón'írl6nderriik 
""ra"n-g"r"pen. we hopen en;,, irekenëir.wLLr op eèzertde enthousíasre medËwerkins, ;i":;a;is'j;rl i.i..àïi"à; ;;-;r-;.,":. 'evenement gci€d te organisereri. '- -:---" -*" --. -.' "

U hàoit er ipoedig meei over, maar noteer alvast de daÈun. Het Bestuur.r.'.' :, r ;Í

LOITTO

Elnderijk is er wat meer bekend. De aktie, door de juko op tou!., gezet en door de j eugcr
uitgevoerd met betrekking tot de abonnee-lotto Ís een succes te noemen. Er zijn 35 ménsen
door LENS aangebracht. LtNs zar hier nog jaren profeit van hebben- en cle jeugd heeft opkorte termijn een bar veidiend. get besiuur dani<t een ieder, die heeft oeegewerkt de
aktj-e tot eén iuccèà tè 'mat<ei. ' zeker 'ook 'Ton net iijn pupiuen, aià zorg hebben gedragenvoor de huis aan huis verspreidlng. Het was veer werk, maar ars Let resuttaat goàa is, is
geen Eoeite te veel. .Nogmaals ied.ereen bedankt,

I,ENS - I,EIVIE - I,OOP

Leider ,LENS 1

. r,rws, heË' moét kunnen Het BÉi3tuur.

,roof ödenkirchen zal'met.. inggng var diieËt ats leicei van LENS 1 gaan fungeren. zo zit het
duó vd'rubbe en ubà$ b.. wèer: get,...-Èli jk in cle. dug-out) alleen in..àen.andere hoedanigheÍd.th wensen Joop veel suËces .en beda$en lren bij voorbaat voor'zijn inzet. ;, ,1, 

-

Het zal'een .ieder duidelijk zijn, dat ons eer§te elftal er nlet, florisant voor Staat..
' Iede:e week lDoet, onzer tralner, John val r,ubbe, vele kunstgrepen uithalèn om toëh eéí rède-Iijk elftal iieer te zelt€n. vele blessuÍesr teisteïen onrÀ =àI.kti",'wa'aïdoor àIleeil mët,
vers ch.rikkeli'jk hard werken, wat r?esultaat te behalen is. r,aàt d5.t vooral goéd, dobicliingen ,
wanÈ 

_dè wedstrijd,tegen vcs rcas er een bewijs var, we hebben nu 3 ploegen uit en thuls
gehaal, Quick, vcs en otynpia. Resultaat 7 punten. Dat is alan ook weer àen lictrtjJi.rnij e,
maar dan zal a.s. zondag toch tenninste weer een punt 9an toegevoegd moeten woràen, 

-willen
we aan de positieve kant uriivEí?IEE6'. alle spelers àullen àaarróor de mouwen eens extra
xroeten opstropen. ' sukké1 

. nioi door met btessuie-s, maat, lqat "i iiiorg ,ia-"""tà.""1-d;;: -_"
verplichting en verantwoórding moet er zijn t.o.v. Dedespelers en heel ugNs. i,1et een opti- '
utale insterring kunnen we boven het gemiddelde van 1 punt blijven zÍtten en gàarr rre .aihet einde van'hetrÉeizoen de bloemen-eens lekker buiten zetten. t{at dat fetiËfl i.s tretvoor ons toeschowJers, en- échte LENs-ers een'genot ora bijv.een pred spa te zien speren.Dat is ejèn voorbéelal Vàn'karakter en de jutsté insterlfig-l Hiermee w:.i it< ecrrt nièt aeindruk wekken; dat de resÈ er niets aan àoèt. zeker niet, waít er wordt hard gewerkt. Maarhet is toch net dat beetje extra, waaimee je ook.echt resultaten moet behalenl^En dat kanlzie 6 gespeeld, 7 punten:: Het is vcbr ons ook vprheugend te kunnen consÈaierén, dat er inhet veld een Prima discipline heerst te! opzichte van tegenstanders en '""fr.io.rà.nior, - -
waannee het bestuur zondag j'1. ook werd geconplimenteeïd. Da! is een groce winst op zorigsei2oen, waarin de no4ige wedstrijden verloren giugen door oeverloze disb,ièdies meÈ.het
rane(,ebeuren. houden zo! r.oppen tlLèht.en er tegenaàn I l"Jaar blijft overigens het LENS-
").egioen"? xom óp mensànl nei'is ber<end, aat aó r,eus-a;.";-;;;i xirirI"r, de wearstri jdenvolgt' Maar laten we ors wel eens horen? ía, 1n de kantine, als de vredstrij dl gl ts gelpeela.
DaÈ is te raat hoorl Bij deze roep ik.héér ï,ËNs dan ook op ora a.s. zondag en ogk de vo1-
gende wèdsÈrijden als'12e man het strijilperk in tè jaan. iensen maak er àot fÉngs de Iijn
r'rat van: LENs:jeugd laat je horen: vlat extra hulp is prrma tè gebruiken. Met de Ínzet van

-g 
LENs-ers bli jfen r.re aan de! positieve kant 'vin de streep. íergeet aai niet.

John vd. Lubbe en zíjn serektie weirsen we veel succes a.s. zàndag iegen Fortuna en ook de
koDende loodzwaïe wedstrijden.

Namens LENS n".'
. Frans v ,Di jk.
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Zateiàag z8 maàrt, 
-bóitànà,

Herman Lentinlc-
,fos Kouwenhoven - Nans coret
Tinus zilfhout. .': .

middag:
SIUÍÈen 3

CÍGrensrechters, vaak uitblinkers.

zónda<1 29 naartr' ochtènd: . Tinus zilfhout - cor' aoppènbroulrers I -:'i' iniddag', Àad schi jf - t aurà van Di jk - .suzanne oÈtè -:' ,., .'. - -.; .,.: ,--..^..
gallrvurrrrlg !t l'lD J r

§ruiten:' ' ' ''qanvull:l#"u'
-.1::ï'1i. ',.,..r:.. -': ..,.'' ,':----':i -::-.:- i. . . , ' ., ,'
Inilten niet echt verhinderil hoeft u :ok nièt.te bellen maar, "toch voo-r- EHBo-gevallen
Hehz @urts 456724.

zoals gebruikelijk wordt er in een Bestuurskamèr na afioop nog wat';agekaart ovei dè 9e-
spèeldd-,wedstriS a. 

''»ttuaaf Ëij ol1,npia,'waàr nen._dg lof over de sportieve - instelling van
LENS iieÉ onder stoelen of baíken (die er'niet wàier,r). stak, Prima jongens I ook de spheids-
rècntór, die vooraf met èen àf* èp de ranglijst ziórr lets antlers had voorgesteld. Niets
darr lof dué,- waarbtj de cbqrtfunenten van ons uiÈ direkt naar de. spelers gaan. opvallend
daarbij waren. de. coEplimenten van de .sriheidsrechter naar beide clubgrensrechters. Iets waÈ

we eigénlijk ncioi t friren, omdat aesprekken in bestuurskamers zich mèestal toesPitsen oP
de-wedstrijdl, waarbij de chauvinisten meestal ongelijk krijgen. Nietwaar, van.Dijk? 'r '!
Dltmaal echter wilde de scheidsrechter met.nadruk de beide grensrechters als onderwerp

'-'. t1ali t"t gesprek opvoeren. veiraesend, maar het lierdè ae ,.n. z"Id.t, aldus :'Dhr. stoffelen; maak je het mée,,dat clubgrensrechteis zo goed samenwerken met een
scheidsrechter, ' 

È:: A- W. zo'n "honàebaan" kan glans krijgen aIé er als tea.E gevíerkt woïdt.
Fantastisth eigenlijk, dat een scheidsrechter daar het accent gpi.kan IegSFl. tlob Bon,-. j

zoiets hoor je niet elke dag, hél vlaardering cles te meer, al besËft niet ièdereen dat elke
voetbal$ialdag! Klasèe Rob: r-ttreo, nu we heÈ toch over skheidsrechters hebben, je ging er

-...vreer bijna op.! !íe hebben je. nódig, alus koppie erbij graag! Praten ls Pritra, maar e zljn
grenzen. 'vraag het je gÍensrechter. Mj-jnheer. Stoffelèn bedankt voor de Ieidingl "

Het Bestuur.
o}ío rt jes -

,:,-ll 
"it2, Ovoor, 1.tegen.

' . Àltijcl lastig, Olynpia uit....,.....
-'t-q"í"trt"= Ën o-ö gerijr, dit was wat je noeni een zinde

" weekend.''.:Fiaris vd Bórg is vorige'week opgenomen in het ziekenhuis.- wensen wij hem van harte beterschap.
. "LENS 2 speelt,.zondag .thuis tegen RKAVV.2 o.I.v-. sc\eitlsre
' -fleg.ft vd Lans.in ieder geval nLet veel fantasie'!e worAéri....... . ,.
"-cLnoàra aan de bar af§elopen zaterdag..'... .'. . . -

" r"ri.: nh9é 1, nag -rk .'n pataije pÍndasaus" -

"spíjtrné, hebb-en we nièt"- '' .' ...:

"N;u-doet'U daÍr maar zonher: i' ' ' .'

rend redactÍoneel ,

,vanaf deze plaats

chte! VeringDeijer.
noalig.om er wederom uitgestuurd

soinige ,à"=." a""" .r .11.='o.r, on véigeleken te woicen ,.t giot voetballers.
'- Zo wist Maïco v !.las ten vérteden week woensdag tlree maal te sèoren en een penalty

te nisseÍi. . : .1,,,.. ,
wat doeL'prairs óisseldbrp afgetopen zondag. .lawel, preciés, hetzelfde:
'In ïérnótg op he_t succes van af.gelopeh seizoen begint'LENS. 3 .zictr weer te mengen
in de race om het k1ry'ioenschaË

I 14 . de 
, 
oVe:winningen op de concurentGn .ttBS en . Scheveningen, staat he! 3e nu nog maar

twee punten achter o,p de koploper... 
-

Met, LENS 4 gaat het trourrens ook prina????????
ProbleÍnen bij PSV? . ... .. :.. .

Gullit weg voor biina niets.
NÍet voldoende speleïsmaterlaal
l{ie weet hoe het volgend jaar verder moet??
Alvast een medealeling voor die mensen d.ie er een lange terEijnplanning op na houden,

',)
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vrijdag 24 aprir treden yvonne Eshuis en Jan Monbarg in het huwerijksbootje
tbze plechtigheial vindt praats on 13.00 u-ur in het sÈadhuis aan de croennarkt,:' Voor ' felicitatie.' -iunt U vanaf 19.00 uur terecht in ,'rrestauranÈ Ihe Buccaneer,
Zeekant 29, Scheveningen.

.- En. vei§eet u voorat niet om.een goed 
" 
humeur en een cadeau mèe te nemen.-

KLAVERTIÀSSEN -" KLAI/EF.IASSEN - IGAVER^IÀSSEN - KIÀVEF^TÀSSEN - KIÀvERJÀSSEN - KLAr/ER.rAssEN -
3 april a.s. aanvqng 20.00 uur. De Iàatste avond van

:-serisatLe en, .als. belangrtjkste, een avond ouderwetse
(de lor§anisatie) gaan ór ,.ir, r_rit dat U kox0t. l4,ocht U

de ralls:ttràverjasdr
gezerii<iheid, u..wee
niét'kunndn belt U, . :,'

ive. Spanning,
q het, wij
dan zo spoediqmoqeli jk één van de volgende mensen:

André Christ
ÍËm Kouwenhovèn'
lilarcel Jansen i ,

Tot volgende week vrijatag: ,.,:

660204
299855
2r22A8

Kf,AVERTASSEN - rr.ÀwnressÈN - KrÀ,:. VERJASSEN - "KLÀVEI].IÀSSEN :- KIA]/ERJASSEN - KIÀVERJAS SE N -
l.

UNICORN - UNIqORN - T'NICORN - UTdCONII' - UNICORN - UNICORN - I'NICORN - UNICORN - T'NI@RN -
. snqr veïseten, de wedsÈrljd orl.pia - r,EÀIs. rn tèg'enstelling tat vorlge wéek (vcs), kon. Iels'niet he motivatie. opbrengen om toÈ het uiterste te gaaD. Ilopen we Aat hèt zondaà-

. tegen Fortuna vlaard.ingen, beter gaat. Bert pennings bad àe. droevà taaJ< om a" pr"ià"-i"
; í | vergeven. EedaÍikt Bert:

uNrcoRN. - uNrcl]RN - UNICORN - uNrcoRN. - t NrcoRN - uNIcoRN - uNrcoRN - uNrcoRN..- uNrcoRN -
SPORWERZORGING (2

het rekken van de spLeren

hoe moet U rekken?

rn geeh enlere r+arming-rr) nogen tegenwoordlig ïekoefèningen onibreken.:Keek Eenvroeger nogal vreelod hier tegenaan, heden ten dage 1s het tretchen of rekken ar-
Íneen ingeburgerd, zowel in de professionere ars in Ële amateursport.,: zérfs veelrecreatiesporters beschor$ren het rekken van de spieren als een onóisbare voorbe-
:eidin-g op de lnspanning, dj.e gereverd gaat worden. Men dient Í,er te beseffen, dathet rekken een onderdeer vormt van de wàrmi4g-up, en dus niet in are praats àJ;;;-
I:T!l,r-*r::r.U rekoefeningen,.op de juiste ;iiiiz'à utvoerr, hebben zij d.e vorgendegunstÍge effecten op de spieren: ...
- de basisspanning van de spier woidt verninderd, dooï de verminclerde spanningvindt. er een betere doorbloeiling van Ce spier plaats;

.ï.^::."-?4. van de- spier tussen beide aànhechtingspunten. eroïdt g"Éoter'gemaalt;
door de grotere lengte van de spier kan de maxinaal te leverenl spierËractrtgroter woïden i

- een spier, èie goed op lengte gerekt is, heeft minder kans op een blessure,leen gerekte spÍeï heeft naruerr-;fnmeei'weerstandsvermogen dan een niet gerektespier.
Rekoefeningen herpen zonder onnodige lnspanning bij de overgang van rust naar eenflinke actÍviteit. rnèien er Eeen iekoefËningeí worden gedaan voor.en na een sport-activiteit, dan zar een dergelijke inspanninl. de versti-rving en verkra$ping vàn desPieren bevordere,. Rekken is eenvouèig, ,..i'h"t moet wer ioed gereLren: verkeerdrekken 1s erger, dan helemaal niet, want t"q to' blessures iot góvolg hebben.

Fekken 1s eenvoudlg te leren. Er is echter een goede en een verkeera" J-r."r.De juÍste rek gebeurt ontspannen en vrordt enige tijd vorgehouden, te rrr iï:ài 
' 
aur,:dacht wordt gericht op gerekte spieren. pe veikeerde rek, die Jamer genoeg doorveer mensen wordÈ gedaan, is op én neer veren of rekken ;.4-à""pij;;r;i" . *r"I,anier om te rekken doet meer-ffiE l!ËEd-rEkele principe" *.oo, ..., go"À.-rekrÍEthodle zi jn:

-3-



I

2

Begin met een lichte rek en vergroot deze, nadat je je ontspannen voelt(10 tot 30 .secon<len) ; . . , :-r.
hdien je. pijn voelt, dan- de.pek verrindereil. pijn geeft aan, dat.er ietsverkeerd zlt,i
VEER NIET OP DN NEER. d
spÍerre f lex opgeroepeh,

3. us.liet.rukken..of - lrekken, vrant hieidoor vroïdt een
die er' voor zorgt, ,dat. de spier. samentrekt, het :egen-ove,rgestelde - van. héÈgeen we . wi.tr.Ien i

4. ca da de llchte rek langzaan oveí in de toenemende rekr- alweer zonder enneer te veren. Ga een fractLe van een cenÈímeter verder töt U opnleuw eenlichte spanning voelt. U hóudt ,Cie rek 10 tot 30 seconËleÀ vóI;

\...|,

i5. I(ox[ IangzaaE ul_t een rekhoudlng. Maak geen schokkende, snelle of onbeheerste
bewegingen.

. Etrders in deze LEt'IS-Revue treft U afbeelètngen aan alie aangeven op welkè wijàe-bepaalde spieren kunnen worden gerekt.

PROERAMT,IA zoNDAd 2g naart 198?.
14.00
11.00
10.30
12.09
11.00
14.00
10 .00
13 .00
x LENS 5.Baralien:t 2 

_personen..
RESERVEP FOGRAI4MA ZOI.IDAG

14.00 uur SlrE 1

12.00 uur sut 2'
PROGRÀM!4A DINSDAG 31 maart lge?:

adenen

Tljdens het rekken houdt u de adem niet Ín. onder het vorhouden van de rek adenttl.+:tis dooï. Dit doeÈ u langzaam.'.ritrcisch en beheeïst, rndtén uw natuurlijk
3-9i1iln35l@ ":.="!:: 

-c wordt door een.rekhoudins, benr u ;r;r-;.,."p-ur,r,"r.. -

lla?l(. ge.JeB. dan makkelljker,...zodat . U. weerlànUelenrnerd kunÈ adeniëir. . . - ...
"'"- ' Eet effect van het. stÍetihèn op l-angérè 'tè-roi ln fs onaerroctrt. r",-ij- een aantal voet---:"bar':Lers; :i die 3 of 4 keer pei ;r-19 een s tr-e tchingsp-r-gggarn4a -.aan. -dé.l gewone- Ëraining-' '--'hadden toegevoegd. voétbarl'eis "àet verliörte spieren voerden .ilaaraàasÈ nog eeri, .:-; . 'rincividueerisrretchinssprosràuióaiu-rr. Bij beià;-si."pè.-*È;.q-iJriI;qa" iÉ*è"i-ri:r._
' ;-:,'i heidrrin'a1Iè Eètfeinde si:iergrdepen- *..igerror.n. gtj eeq .an{ere groep voèucarlers,-.': 'i'dië geen strëtchoefening hadalen Eedaan eí ats conirórègr"ef r,-gé..ae, werd eenverminderde .Fewegingsotrvang $raargenomen -.... I .- . -.-,... , - :.-..-.__ .l' onau,rriË alrË ;";d""1,";;9;"iài'g.. *.";;n ir""=n.." tàch r:ier oi.'r** .:t i,ir. voetlcal is nt ecnmE2l.eeD--contactsport., .waerblj .reel .ràl hëa:1r.il;er;;iii- ó.;;;na.' 'iiet-r<nie- "èn -enr<ergewrichr zijn ve;r g;kwetsr"'ri;;;.r";eïài,liruraoor,mèiiig v6e r_baller in het verleden voor korte of íangere ri1d uitgeschakeld i= ;J";;;;, 

-l:
ook lieskrachten en de "zweepslag" komen nogal eens .,óor:'-i:àii,+"ijeíà"-íà.r' '

-,'-::_.-;';--,l:-.].'..,i,.:.,:'.:.r!,]',-.,j.|:,:.l,:.:li
zz??zz,zzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzz| " r.'' ,r,i'.,- i,. ' - r.,eo Rietren.
j setlronrir,r'àoroe-i i'r''r'r: z'.', '-....':":' .',.'." :-. .,'z , ..:---,-:, --:'-':ï r,.,. Z ,- : .. .1 .-;i l. ,,..:
7'?zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzàizàzzzzzzzzzàzzzzzzzzzàzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur'
uur

I,ENS 1

LENS 2
Den Hoorn 2 

,
O1iveo 3
I,ENS 5 ix
Den Hoorn 4
Postduivèn 4
I,ENS 8 ,

Fortuna .vl.
RKÀvv 2 Í

Í,ENs 3 : '

4Ís + . ,,
DVC 2

TFNS F
LENS.7 ...,,,
ÉMt 4

Vl Hr. Molleman
vl Hr. .vs!èÉsDeljer

N.Ni' l
. , Er. Breur .

vz/3lrx. otterépoor
. N.N.
, Er.co_ Dbault

v2l3N. N.

.t
I s21/ l}t!

610/ 7094
642/Lr45
406 /2036
416/209t
422/2r28
416/2094
43O /2226

9 maart 1987.

- LENS

I,EIdS

LENS 5

,. .Woudse!íeg, Den lloorn.,.
De.GROENE Wijdte, plJ nacker.

: . Madestein

3

4,

-4-

Br. Rog 417 /2007
18,30 uur Quick 7

DDen Boorn i

Postduiven: -:



KUITSPIER
ACHILLESPEES

/ oasÍFocNEr.lIuS
/ TENDO CALCAHEU5

s
- Gë ëÉn eindle van de murr aístaai.
- L.g tè.echte.hand op Éè |j.k€.-

- StÈun nel g€Èogen rhen te:e. :e

- .lé hooid Leuht nu tcgen je haacer.
- Eulg j€ v@rstÈ knle óaà. dc.uur.
- achtcrste bee? gest ekt

vëct FIE: oo d€ g.ond.
- O. tenen .ccht nar de nuu.r
- 0e heuP nè4. de huur èerEgtn.
- ?O-30 tc:Ien Eanhoudcn.

AOVENEEEN. ÀCHTER / IiAH5IRI !G5

- Zet J. voet oP de

t nEw€I-haostc l.
- Éou tlèE opgehevtn
- Euig lans:sa' vànuit ntaJcl

-. zo à zs tÈIIeÀ

§
EOVENEEEN ÀCIITEF

AILSPIEFEN
KUIÍSPIEFEN

,/ HAlT5ÍFING5
/ fiLIITÈI I
/ GAsÍFOCNEI'IIUS

- Let lé hiel ÓP de vcldoÉhcinlng
- H.,, dE k.le v!. i6 Et6ndbeën licnt

- Hóu het opqehèvën oeen gst'ckt'
- Be,eoq je bovtnllchiÀn
- 15 tel len aanhoqden'

AC{I !LE5PÉE5
EAXÉLEÀÀIDEX

/ TEIOO CALÈÀÈEUs

/ L t6. DEL rO l0EllÍ

- let rE c^e tÉne' 'aà58
hea ondÈrè Eecn'

- Oe -ici !a^ hEt e^e oGcr lels vaÀ

- 8.e69 d. ài€l në6. oé groÉd è' 5ui
re! 5o.3t €^ 6Ehouó4. :É9eà rtr
ér rlrèen Èoven dé knle.

- Ee^ licÈt. rèk iÉ voo'

- 15 à ?0 t.ll€n

ï
ot t^-t5,"Lr.!s bffi

lÀ Àu,gLt
-t-

,r^^ (eo&L*^.

93r5

àn
?à P$
l- oË
t: 09 !

èc Ës 3

:§;Ë P;!

v

EOVENEEEN VOOR

KNIEBÀt€EN
OIQEREEEN VOOR

/ OUADFICEFS
/ LIÈ. PAÍELLÀE
,/ IIAIALIS Àt{Í.

- Fak oet Jr lirkerhënd
voe!.

- I.ek je hi€l naa.
- zoek steun ist je
- 30 téIIèn vooÉ ÈèidE

rrr-W_"6"frrilyr.
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Voor het priklcord of voor publicatieur het cltrborgaan' ' ,

het scheidsrechterskorps de harmo.
nieopen om hetveld alleen maar
kan tengoede komen.Teneinde ini-
tatiete voorkomen is het een goede
zaakdat bestuursleden diedit schrij-
ven onderogen krljgen het aÍtikelco-
piëren en via hetclubblad danwel
v€Íbaal onder de aandacht brBngen
van trainers, elfl alleideÉ, verzorgers
en uiteraaíd spelers.Té vaakalis het
belang van de voetbalsport onder-
geschikt geweestaan hetbelang van

6en club. DaaÍom ishetgoed te we-
len datvanalnÉ eenoÍÍiciële waar-
schuwing wordt gegeven indien:
. de balwordlweggekapt olweg-

geworpen op het moment dat het
speldoodls;

o er niat voldoende aÍsland r,1/ordt

Inacht genomen bijhet nemen
vaneen vrijetrap:

o men zich op anderewijze schul-
dig maakt aan tijdrekken;

. vertragen oÍbelemmeren van
een spelhBrvatting;

. mel hetwooÍd enloÍgebaar
commentaar leveren opde lei-
ding.

Wii verzoeken aÍbiters rekening te
houden met het íeil dat hel tot onge-
íegeldheden kanleiden indien de
scheidsÍechter van vandaag nÍel
consequsnt isen de collega van vol-
gendeweek wèlíluit conform de
richtlijnen, Wij vragendescheids-
rechter eveneens om medewerking
ten aanzienvan eengePastverz oek
vandezijde vandeaanvoerderom
inlichtingen. Di8 aanvoerderdientdit
dus via de scheidsrechterte doenen
niet via de gÍBnsrechter. Tegen trai-
ners/coaches diezich hieíaan níet
houden dienen via deaanvoerder
maatregelen te worden genomen.
Totslot zijerop geattendeerd dat hol
trainers en coaches is toegestaan
vanuit de dug-outte coachen,

Spelbedertaangepal<t
MadeOlfioë18 Mededelingen is een
en ander re€ds onderde aandacht
oebracht van àlle betrokkenen, maar
Éet verdient beslist aanbeveling hier
noo weere€ns kennistgnemen van
het íeit, dat descheldsrechters in het
arnateurvoetbal met onmiddellijke
lngang consequent zullen optreden
tegm spelbederÍ. ZulksoP vezoek
van de Scheidsrechterscommisie
diezichop hetstandPunt stelt, dat
e€n gericht en duidBlijk optredenvan

14 .i=j-r- ToTl*L

Ë-re§'E
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KUIÍ5PIEq
ACHILLESPEES

/ GASIROCi.EHlus
/ TEHOO CALCAN€IJs

- Ga ecn Èindje ,"" d" ,*" "l:..".,
- Leg..je .echlerhand oP de ll.ke.'

- stcun hèt gebogen 4mcn te3Én :e

- Je hooFd Ieunl nu Èsgeh Jé hance..
- aui.s je yoo.sr. kni. nàÀ.5e _uu..
- achÈefÉÈ€ b..l gèEt.ék!

voe! plat oo dé rond.
- Oc trnen.echt na- dt nou..
- O! hÈup naë. de FUr beregeó.
- ZO-3O Èe:l6n àanhouden.

gOVEIEEÉN ACHIER / H(ÍsIRINGs

- Ze! Je voet oP Óe ee:rjo_Fcr_'^ 
'

Í nàveI -hoó9te l.
oogcheve^ bce' ic r'-"' r

- Euig !s^g:ràE "à^uit ':': tíidd'l

- eo à as Èetlc. voo' Èeile tc'a''

n
EOVgNBEEN ACHIER

BILSPlEREN
KUI ÍSFIEFEN

/ lr^M5ÍFIrlcs
/ IJLUTÉI I
/ GÀSTFOCNEI]IU5

- LE. rc hiel oo dc veld-Fel'Ing
- ,oJ ou t"i" v6n je 5tancEé'a lichÈ

- Hou hs! oÉgehevén bèën gst'ek!'
.. - Eeiceg js bovEnIlchÉ€É

- 15 tellen àBnhoudén'

ACii LL€5PEE5
EfiÍELATIloE!{

/ rErroo cÀLÈrnEUS
/ L lG. oELroloEUe

- :ct r. é'e
het önd.re cecn'

- D. hi.i eö^ n.È èné ö.èr rete vàn

.c a.ond,
- BÉe^g d. hi.l h.ar oe q'oÉ5 e4 cqt

.et 5rEÈ en schoudc. :cge' 'cÈ
ér Jbeen bov.n dÉ iniÈ'

- Ee^ tichtc ..( iE voo'

- 15 à eO t.Il.à

§thf bï"&  ""^,..(ï o rtt-

S.

r/A f,"(à**^,

93TÉ

9999

po

5'-oË i!= bs Ë
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'i iE !
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t/

EOVENBEEN VOOR

KNIEBÀtiDETI
OI@EREEEN VOOF

/ qUAOFICEPS

/ LIÈ. PAIELLÀE
/ iIEIÀLI5 ANT.

- Pak net Jr llikr.hànd jE rÈëh!c.-

- Irèk je hio: naà. jè bips È06

- zo.k steun iët .ie àndc.e hènd
- 30 telle. vooF oelde benen.
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Voor hetpriklcord ofvoor publicatieinhet cluborgaan, , .

h€t scheidsíechteÉkoÍps de harmo-
nieop€n om hel veld alleen maaÍ
kanten goede komen,Teneinde irÍi-
tatietevoorkomen is het een goede
zaak dat bestuursleden die dit schrij.
venonderogen krijgen het artikel co-
piërenen via het clubblad dan wel
veóaalonder de aandacht brengen
van trainers, elÍtalleiders, verzorgers
en uiteraardspelers. Té vaak 6l is het
belang van de voetbalspoÍt onder-
geschiktgeweost aan het belangvan

een club. Daarom is het goedtewe-
ten datvanaínÉ een ofliciëlewaar-
schuwing wordt gegeven indien:
o de balwordt weggetrapt oÍweg-

g€worpen op h€t moment dat het
speldood ls;

. ernietvoldoende afstand wordt
in acht genomen biihet nemen
van eenvÍijetrap:

. men zichopandelewijz€ schul-
dig maalt aan tiidrekken;

. vertragen oí belemmeren van
Ben spelhervatting;

. met hetwoord enloÍgebaar
commentaarleveren gpde lei-
ding.

Wj vezoeken arbiters rekening te
houden methetÍeitdal hel tol onge-
regeldheden kan leiden indien de
scheidsrechter van vandaag niel
consequent is sn decollega vanvol-
gende weekwèlíluit conÍorm de
Íichtlijnen. WÍ vragen de scheids-
Íechter eveneens om medewerking
ten aanzien van een gepast verzoek
van de zijdevan deaanvoerder om
inlichtingen. Die aanvoeíder dient dit
dusvia dsscheidsÍechter ledoen en
nÍet via degíensrechter. Tegen tíai-
nervcoaches die 2ich hieraan níel
houdendienenvia de aanvoerder
maatÍegelen te worden genomen,
Totslotzï eropEeattendeerd dat hel
t.ainers en coaches istoegestaan
vanuil dedug-out te coachen.

Spelbeder{aangepd{t
Via de OÍficGle Mededelingen is een
en ander reeds onder de aandacht
oebracht van àlle b€trokkenen, maar
Éet verdient beslist aanbeveling hier
noo weer€ens kennis te neman van
heiÍeit, dai de scheidsrechtsrs in het
amateurvoetbal met onmiddellijke
iogang consequent zullen optreden
legen spelbederÍ. Zulks oP ver2oek
van de Scheidsrechter§commisie
diezich op het standPUnt stelt, dat
een gericht en duidelijk optredenvan
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rifschríjven:
LENS 5: W, Kourrenhoven
LENS 5: Il.RlEnelzwaan

OPSTELLTN@N:

299855
01742-7134

G. Duivesteyn
L. ver8ijk

_ 01891-7943
454972

I,ENS

LENS

7
I

LENS 5: ionder R Gi.inberg

LENS 6 en 83 als bekenal

rl,E_§g_lr met c. rlpEan - iI. Roosroot - J. Kouwenhoven - v. Tromp - E. Raffaele - R. RÀffaèIe
9.00 uur verzanelen op LENS.

PROGRAMMA ZOIIDAG 5 apiil. 1987.

14.00 uur r.EMs I 
,

LEris 2 vrij
LENS 3 vrtj
LENS 4 vriJ

'urtstecBli 2oNDAG'22 maart 1987.

olyq)ia I
I,EN§ ] ,

RI(AW 4
LENS 5rr
RKÀW j6.
ÍiEN§ I

11,b0 uur LENS 5 -
13 . 00 .ui:r 

LENS 6 -
11 .00. utr IENS 7 -
. IENS I vrÍj

Graaf WilleE II Vac 5
Scheveningen 4
DIíO 6

NKÀW 1

I,ENS 1 0-0
Scheveningen 2 3-1
LENS 4 l:Q
DSO 4 3-3
LENS 6 5-0
wP 6 5-3

PRoGRAMMA WoENSDAG I april 1987 (komrretitie)

LENS Topscooiaéi seÍloen 1986- 1987.

IiENS 7

22 doelpunten:
t9 ,,

A. Ku).pers
S. cle Nenny

16 doelpunten:
13 ,, :

F. Disselclorp
H.Bertens , D.vcl Waas .:

de BLinkeral
Oranjeplein

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. :r

I zaer,voemar ' 
Z :

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGBAMMA VRTJDAG 27-3-IgA7 .

21 ,00 uur Escio' 2 '
20.20 uur 'r,rwi a ' '

I"ENS 4: meÈ A.de Pagter.
MAÀNDAG 3O-3-1987.

I,ENS 3

WP3

19.20 uur LENS 5

20,20 uur tENs I
DONDERDAG 2-4-1987 ,

22,20 uur LENS 5

VRTJDAG 3-4- 1987 .

19.40 Èur LENS 3

Zaterdaq. 4-4-L9A7.

De Halve Maan 6 de Schilp ..

scheiàsrechteÍ: de Halve t4aan
Exceptlon . Oranjeplein.

Ravq I Duirlaan
schel,dsrechter : J. Ku!?ers

Delft 2 de Blinkert

A/B jeugd coxob.
Scheidsrechter: p.KtoI.

zuidhage18.00 t,/n 19.00 uur IENS 1

ZATERDAG IL-4-19A7.

Alpina Toernooi. DeelneEende téams:, Àlpina (LENS) - Wc - Quick Steps
venibo _ HÀ'SH

Scheidsrcèhters 3 Dhr, vd Lais en een scheldsrechter ult Rotterdam.,n.lle" vergeten, bloemen bestelten even'Alpina r.ir.n Ozó-ÀàilOO-

De Lely

I

(Rotterdam)

-7-



Fv Snoekie 6 -
osc 5
LENS 3

UITS],ÀG,:N:

LENS 4
tEr'rs 5 :

Attent zr7513

Schorsing: R. E. Attinger
bellen.

(LENS 4) 2 wedstrijden geschorst. wegens wegblijven zonder a.f te

TOERNOOIEN

verburch: Venibotoernooi voor LENS 3 kosten f 60;-.'
Venbj-toernooi voor I,ENS 4 en 5 kósten f 60,- per
LENstoernoo! voor 2 en 3 kosten f 30,- per team
LENstoernoöi .vböt LENS kosten f 30,-
LENStoernooi l*roó; 4 r., 5 kosten f 30,- per tean

4-7
.4:1

3-4

25-4-87
2-5-A7
2-5-A7
9-5-87.
16-s-S7

team

oranjeplein

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
7 -1 ,,
: LÀNcs DE spoRTEN vÀN DE z-M LADDER. iZZ
ZZZZZZZ?'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

PROGNAMMA ZATERDAG 28 maarI, 1987.

14. 30 uul. LENS
12.00 uur LENS 2

10,30 uur LENS 3

12130 uuï tENs 4

VERZA!!ELTIJDEN

r,El5s r 13 .00 uur
LENS 2 11.00 uur

LENS 1 en 2 b1j g. Ham
r,ENS 3 bij J. Sinke
r,ENS 4 bij J.KruftEof

Duinoord
Devjo 3l
Nat. Néderlanden 3

Devjo I

E. Hoek
N. N.
À.Czampiel
N. N.

001/001,
011/05s,
ot3 / to7
o2o/rAR.

001/00r
01 1/oss
o13/ to7
o2o/ 146

LENS
LEl.ls

3 9.30 uur
4 11 .30 uur

OPSTEIÀING VAN DE EIJFTALIJEN

I,ENS 3: F.ale Vríes - L.Sinke - K. Coxrpter - T.Spa * J. Roossloot - G.(uiper - J,Weltens -
W. Mersbergen - F. Mulder - D.vd 8er9 - P.Ax - J. Kouwenhoven - J.Stnk€ (4).

:!ENS.33. F.Christ - J."d Stee : M.Fris : L. t4antel - R.pilon - C.Lip_man -. D.v E-ssen -

BÍj algehele afkeuring trainen om 11.30 uur. (Loopschoenen neeneEen).. AfbéIten als Den niet
kan trainen is ook hier ve4)Iicht. Het 3e en 4e elfta1 kunnen eventueel ook gaan traÍnen.
AFSCHRI.]FÀDRES !

67 9687
o79-419237
674734

UITSLA@N ZATERDÀG 21 Eaart 1987.

Semper Altius
Wassenaar 3
ESC 1

PROGRAMMA ZATERDÀG 4 ar:ril 1987.

14.30 uur LENS
12.00 uur LENS 2
10,30 uur LENS 3
12.30 uur LENS 4

LENS
LENS 2

IENS 4

5-1
0-3
4-3

Naaldr,Iijk
Honselersdijk 4
Àmar Deep 2

Escher Boys 3

M. Postema
F.Ia crauw
K. Joppe
N.N. ,:

LENS 2 had tegen KSD een behoorlijl. 1g5:géhad en moest nu aantreden tegen het toch altijd!íoeilijke !{assenaar. Na het beginsignaal (krdartier te laat) openden we direkt het offensiÈf
Deze energieke aanpak leidde toti,.:oed vcetbal en. binnen 10 ninuten kon Michei Fortnan de
s'core openen na goed voorbereidend wérk ïàn"o.a. wirco Mersbergen. Nog geen 3 Einutenlateï kon Micher weer aanreggen na een vööïzet van Gèrard sinr<é en ae'siana was 2-0.
Het laatste kwartier van 'det ëèfdte' helft 'kÉarn' Írlassenaar Íets meer in het spel traar de nust
ging toch in met 2-0. De tweède 'iièrtt gtnq reàerijk tegen.elkaàr op tot Fïed Lancer na
een , 'overstapje" van [Íillem Klgnnen kon doelpunten. Tevens was dit de eindstand 3-0.

-B-'

LENS 1 en 2:wórdenr döor de tïainer bekend gemaakt



Kort samengevat 'kan i]( zeggen een prima eexste en een nindere tweede herft. Aanstaandezaterdag ko,t heE zeer sterke Devjo op bezoek. ttet dezelfde inr"i:oi.'t.gen wassenaar(maar dan wel de hele wedstrÍjd) moeC ook deze klui t" ffuren ziin.-: -
VIOENSDAG 1 April 1987.

Gravenzande SV À2 - LENS
Quick 81 - LENS I]1
GDS 82 - LENS 82
Delft cl LENS c1
r,ENS .C2 - R\rc C2

iL Haxo,

't Klelne Loo J.Den DuIk
a2 Geheente sp.park ?
Savornin Loh.nanlaan Ih.Boutens
Erasuusweg ?
Kerkpolden+reg G. Hennevanger

v2of 3 ?

21.00 uur oefenh'edstrÍjd LENS 3 - SvS
AfbelLen voor deze wealstrijd vrijdag 27 maaÍt bij J.Sinke.
JJJJJJJJ.]J JJJJ JJJJJJJJiIJJJJ
J", vell uBi ,reucornom JUJ
JJJ.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ,]JJJJJJfi.fJJJJ.IJJJJJJJJJJiIJJJJJJJJJJJ.IJJJJJJJJ.JJJJJ;J

Algemeen kontaktpersoon: pa:rr yg s!eeí, chopinstraat 103, 2551 sv Den Haag)tel. 970154 (b.9.9.9716741
9IEDSTRTJDPROGRAMMA . A-B:C-JUNIOREN

ZÀTERDAG 28-3-1987

326 ' 14.00 uur WC. Al I,ENS À1

Kontaktpersoon r Jan sÈaans téL..zg2g2g (b,g.g. 970i54) '

Afberren voor de vredstrijden bij Jan spaans op vrijdagavond tussàn ig.00 en 19.00 uur.rn uiterste nood nog op zaterdagnorgen op rENs bij-le;and van de jeugdkormissÍeter 66,1314.voor avondwedstrij den tet. 920154.

420
332

399
581

uur
uur
uur
uur
uur,

1.1 .00
L2.30
1a. oo
11 .00
14.00

12.30 uur
9.45 uur

11 . 15 uur.
13.00 uur
9.45 uur

13 .30 'irur
MAÀNDAG 3O-3- 1987 (finale zaalvoet}albeker zie kopy) Sanenkc8trst hal

de Fluii Leidschendam 18.15 uur
19.00 uur LENS. A1 conb. - Silva Boys
BYZONDERHEDEN

opstellj.ngen als bekend
gaarne oudeïs met vervoer voor LENS g1,ÀZ en- . ' ,zie kopy hieronder m.b.t.: schaduwprogtaEma,

". - Denenarken en jeugdkopy a]-gemeen.

c1
douchen, vri jdagavondtraining,

scHADuwpRocRÀlrÍMA JUNIOREN'- 1

Bij algehele afkeuling van het .kompeLitieprogïama woÍdt onderstaard Drograru,nr afgewerkt:
Samenkomst LENS

14. 30
14. 30
12.00
14..30
12 .OO
72.O0

13 .00
13.30
10. 30
13.30
10 .30
11 .30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur Katvrijk A-regionaal -
uUr Loosduinen -
uur Katwijk Dl
uur loosduinen
uur Katwijk c1
uur LENS C2

LENS À1 in de f inale

Daarnaast speelt er nog een A/B coDbinatie op
verwachten we óndelstaande spelèrs op LENS: l.À.v Wijngaarden.- M.Spa - N.BaLtus _ D.HaÍlique
N. Jagesar - N.Bholai - H.strulders _ M.val Be;g.

I,ENS À1
LEryS A/B corö. (zie opsteuing)
LENS BI
IENS A/B comb. (zie opstelling)
rENS C1
trainen buiten of binnen

Loosduinen om 14.30 uur. O[ 13,30 uur
Hoernig - R.Hartman, - E..Raffaele -
- R.Spaars - V.Troqp - R. Zandstra -

LeÍders: pred Grens en jan vd Berg:

zoals vre ar eerder schreven doet LEl,Is Àr het niet alleen goed op het veld maar ook in dezaal. Door een 4-3 oveïwinning vrist ons A_elft;I zÍch te plaatsËn voor de: ?aalvoetbalfihaleop maandag 30 maart in sporthar ale Fruit te r,eidschenaranr. De wedstriJd begint oru19'00 uur en de tegenstander is een echt ,u.irro.tlurt"am hr. sirva Boys: Eet spreekt vooïzich dat onze spelers veg-l aarleeaJsiilsen noarà-hebben. supporters zijn van harte werkotr.Tr.B 6 stopt er vlakbij maar. misschien kgp je foi +**u #rijà;;.-; vorgende s,elersverwachten r'rij oE 1g-15 uur bij de zaaJ-: r.íoerrrig - p.vd zwan - M.Ehalrich - E.Bldrich _R.Garskanp - c.steenwijk - r.ei gaddioui .rr.lt. 
"fae=ro,.rti

-9-
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Samenkomst Í,ENS.



)c begeleiding bestaat uit peter Meefout en Ronald. Bogisch en Edtrin Coret doeÈ ee
verzorgÍng. De Jeugdkonmissie ,wenst jullie veel ,si.rcces toe..Nà'deze wedstrijd i.ràt natuurlij,
het hoogtepunt is trord.en er ook nog de dames en herenzaalvoetbalfinale gespeéIa,. In deze
Iaatste wedstrijd, aanvang 22.00 uur konen Pet€r I'leefout en Robert vd zwan (ex-LENS) ih
aktie voor Ële Sànds.

DOUCHEN VERPLICHT ..' ,. ' ',1'

Ë'r zíln.jongens die je.echt onder de dóuche vandaan moet trekkeir. Er zijn "natuurtijk"
ook jongens die niet wilIen d.ouchen. Het eerste is wat overdreven maar in'ieder gbval wel
hygienisch., Het ÈH-eede. echter is ronduit vies.,.De jeugdkonmiésie steLt alanook dlat.Àa de
training en ale wedstrijden 'iedereen moet douèhen. De. leÍders zulIen'èrop ïoezien daÈ dit
ook gedaan wordt i Ílèigeràars word.en d6ófregev. en àan de jeugdkonmissie .. 

';àpgigs 
. 
die niet

mogen dolcheln oro.:wat voor reden dan ook wordén''-verzocht" dit via.de ouciórs'Xëntiàar te maken
aaÍr de j eugA .Idclopissie .(tel. 970154). Geen bericht betekènt douchen. . ..r . r.,, i,:.i
VRIiIDAGAVOND TRAINING,

De niet geselekteerden.. spelers van A2 en 82 kunnen_ iedere vÍijalagavond trainen op LENS.
Ronald ljogisc\ is- ef dan,om jullie e.etil leuke itraining te geven. De animo Ís niet zo best.
Dit schrl jyep-.w.q -m"rar. àa,l .het slechte, qeer:toe., Kom op jongrBns trainen hooit er toch ook
bij.weverwachtenJu}Iieom17'30uur..-.-]'i"ttí,,',.;:
DENEMARKEN

De l-aalste gegevens:, veïtrek. taarschijniijk opr donderdag/vrijdagancht-5:Juni om 1.00 uur
vanaf LENS zodat we vrijdagniddag al Ln Denemarken a'ankomen wordt, Slapen èn eten ià eeh
schóol: slaàbzak éi lubfitbed meenemen. ?oernooi op 6,.en .? juni in Silteborg,. De winnaarè
krij.gen.al.s prijs een reisje en een toernool om ae sutler cup rraar ;DènëDdrkéÉ in j"fi.
'.op 8-. junii Tijn we weer om +.18.00 uur'.terug -èp LENS." De prijs blijft f 30O,- waarvan nq
aL .f 225l';, binnen Eoet zijn op giro -36711 t.n.v. pennÍngmeesteï fENs mèt vernelding
DeÍieEarken;. Er zijii nog 3 plaatsen,vrij: wÍè nog màe wll; A/B junior of, senior mag bellen
tel. 970154, , .i

IiENs; 82 - li,Iestlandia a3 9-2 2L-3-L987. i.. -l

Ilet noest eEn beIangr .worden daar leek het ook OD toen
.3 roin

we§ t1
la

andia , na
tei.ook.weer 2- 1,6 min. aI sèo'óràe 0-1 scoorde Martin Brooshogft

toen schoot ïàtlrr ", en Naik schbbt het stuk leér vanaf de iÍLiddgnti j nLn
een door dg:.,_kgener verlaten,doel 4-1. De.t$reéde helft bègon al §oëd toen Harald 5-1 aan-
tikte, toen $ras Brooshooft weeï de getukkige 6-1, daarna. was Spannings aaiirldè.Ieutt 7-1,
4 min. daarna vierde Brooshooft weer een feestje. ,§- 1 , snel daarna kwam de tedenstander
via een kópb op B-2, en even Iater scoorde Knijff leuk 9-2, het had nog een.veel hogere
stànd Kunneí weàèn roaar niet 'i edereen heeft altijd geluk. JongenS a1s we volgende week
ook zo. tëgen CD§,rèpëlen. wordén' we . kamnioeh;,'

'-' i ,.-i'alKe wedstrrrcl
,-e ,lii-.'iàÈÉ',"
weei'éànó in,

::, ) ir!" Edwin slíèrendreàht 82-
BEI,ÀNGRTIIIG':

: Li' i
WEDSTRI.UD VOOR 2" ,],,ri ,;i:i!l

zeer rDe-Ianorl.lr(e wed
om kamplöed-: te worde
ijn. Dud Ïöm' tccle ee

Zabex - r. ':l'daq a
.,: 1.', i

,28-:3 -97 spee.tt ;tr6p5.'.42, èen gtrÍj d tqsit koplopeS.
GDS. AangeziËà' sz ook nog eent kans hèeft n. Daarom zo t leuk zijn
als er .veel 'aandemoedigd woidÈ langs de I n keer kijken,, hetrOaat ècht
goed Dèt het elftal. En het {aat ook 1euk. rDus tot' zatërdag bij GD§ om 14,00, uur. I

LeÍder Jan, vd Berg.

lPgs niet

LENS' Cl VIassenaar C I
1-0 Johnnyl' 2 0 Johnny

sv ,,Ki kaluin I,ENS t')

op een goe
{,ï - .i

d besóeelbaar ve behalvé aè lihterrant
fge.Iopen izatè rdag. +

Iq,
tége n het. aftijd.llastige -

aggen. De
t . E.ri{ih

doelnuh t€n vA+'.Johnny
\eeple soed, Maurice

i als je naar:" dé'Hengelp ald wetd a
vJassenaar. gevobtbaid, . ' .' ' 1r., i

Marco en MÍchel' bedankt voor het vl
waren alle drÍe,beauty's en vielen .evgn voor en na de rus
speelde 909d,: hij kreeg nog een paar k'ansen maai scoorde i'anmer ge
Ealwin, v_oortaàn- rril ik réchtsbuiten h.ror:

Johnny .

Jerste helf,t niet naa! uit. dat q2
;i1'
iloor ur van KLfKduLn u].'t-eindelijk nog .

Het zag er in de
naa:: 2o'n -grote n€derlaag we5Ël gespeeld (7-2) i . want 'in 

. die. hetft wera{ 'èr goed 9evre rkt en
vaak àurdig geóonb lneerd. Bij de.Ëqst storiden. we dan óok màar met 2-1 . àchtèr, waarvan'
heÈ eersÈe tegendoelpunt duidelijk bÉitenspel was. De rei]en maakte het niet adntrekkelijk

, en toen dilekt na rust door een paar foutjes achterin Kijkàuin uitlie

,- 10r .

Eet c2 gèbeurd.
p' naar 4-1 was het"l



overigens heeft Dennis prj.ma gekeeptr het Ès niet mel<kelijk al.s speler te- mgeten fSSnSf,'
C2 he;ft de pech tlat het ingedeetcl. is in een poule net bijna allemaal Cl-Èeams; wààrin_

veëIal ook nóg ".n àantal B-kLaseeis net dispensatie spelen. Ondat'in C2 zeJ-f een aàhÈal

D-klassers spó.ten is het lengtàvèrschil sons erg groot. t4aar öbk alverliezen wé'daardcior
vaak, toch kuníèn we er.met iijn allenibest een leuk seizoen van maken. Er komen nog"een

aantal nooie toeïnooien, vraarln r,ue besÉ goed kunÍlen presteren. Dat moetn'we dan ook r'ré1

rirèt,zij,n allen doen! Iealeteen moet dan wel iets *rooi h"t teaE overhebbeii.'2ó woràt èi te
vaàf aigeUelal en té. Iaat verzaneld, r.raardoor we op het laatste ogenblik. ïan ' a.lle§ ; inoeÈen

rege1en,. zaterdags'is jè voetbaldag; dan moet,je niets anders r afspreken, en zekei niet
zomaar wegblijven (Randel) want dan laat je je team in de sdeek. rk'hoop dat jullid'de;
komende weken tonen over een goecle voetbalmentaliteit te beschikken; allgen .f31 ki]1]l,ep -l're

punten' pakken' c2 korn op3 
Gerard van Reysen. " .

.Í,IEDSTRUDPROGRAT'IMA D- E :- F -,]UNIOREN

Kontaktpersoon : Ro,ber! Pènnings, tel. 6524f4 b.q.cJ. 970

Aftiel-Ien rrooi d. wedstrijden bij Robert Pennings op vrijdagavond tussèn 18''00'en 19'00 uur

i" "iiJi=t" nooal nog op lateraalroorgen op ENs bij iemand van de i eugdkoliiniss íe ' tel '661314

voor avondwedstrij clen tet. 970154.

154) i,

zaterdaq 28-3-1987 . s.anenkotrÈL ,I,ENS ''

877"t
899
950
1005
1035
1040

" l0-. o0

"11.30'10.00
,00
:30
.00

11ioo

uur
uur
u9r
uur
uur
uuË
uur

LENS D1 RKÀvv Dl (VT)

LENS D2.' Die Haghe D2

wilhehus El - 'LENS E1

DUNO E2 LENS E2'
Laàkkwartiér Fl '- LENS F1
.LENS 'F2 '- ' ": oDB F2
LENS P3 ' '' - I, IMSH F3

voorburg Dl

LENS D1

LENS D2

Westvlietwaí' j

Mr. NoleÍrslaan
Janéoniusstraa&
v2"
v2.

v1
V1 ,.,1

:30
.00
r00
.15
.45
.30
.13u

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

, .liI"-i

11 .15 uur

d
1

9

I
I
0

9
9
9

1

ZONDAG 29-3-1987. (raini-voetbal zie kopy)

11 .30 uur alle spelers van D1,D2,E1,E2,FI.FZ en F3 vier tegen vier op -I;ENS

, - ,i't/m + 13.15 uur

l.sahpec 30-3-1987. (Déénlci.ri, zié Bopy)

v3

::..r"r:. :, I -.j

.,"':1:r : .r l

"t '18.30 uur

;'i

19.00 uur LENS Dl

BYZONDEREEDEN, -- '
opgtel.lingéí als bekend. LENS D2 Iuet L- Àbournarsa

' gaàrne ouders met vervoeY jvoor LENS El
zie kopy hieronderg . schaduwPrögraunaT 4 tegen 4,'

' jeugdkopy'algeneen. : .

douèhen, woenèdagrrldilagklub'en

,f

SCHADTJWPROGRAMMA D-E-F-JUNIOREN

Bij algehè1e afkeuring van het kompetitieProg raEma wórdt ondexstaanrl progr;ómà : àfg;vrerkt :

Samenkomst LENS

10.00 uur Lyra D1j'..
11 .00 uur Loosaluinen D1

9.00 uur
r'.10.00 uur

10.00 uur Lyra.El.. I,ENS El
10.00 uur r,oosàuinen E1 - LENS E2
1O.30 uur IENS.E1,,F2 en'F3 " - t,rainen.Puiten of
Be1 bÍj' t\,rij felachtiEe wèètsomstanËligheden even naar
doorgaat. Is het afgekeurd dan getdt dus bovenstaand

4 tsgen 4:,

Ook afEelopen zondag speelden we weer 4 tegen
zích 2 à 2! uur. Er waren ook weer nieuwe gezi
uit Den Hdag tussen 5à en 12 jaar noeten weten
LENS, kan vrordeh gevoeÈbald. Natuurlj,jk verwach
Dl t ,/E E3 komen. De ene iedeJ:e week, 'de andër
sen te,ike koEÈinàtie voor a.s''zondag kan zÍjn
1, jthuis speelt.' Àanmoedigingen ,kan dit elftal
Dus' tót 'zondag. Oh ja, je hoeft niet in.LENSkI
gaat bij tr^rÍ j felachtig weer tel. 661314. ,.

. i. .^ i:,. ',.,'9'00,uur
'r .r '.r 'í'. -i :iri,i I '9'OO UUr

binnen . ,' .'1 ,;..-',;10.0P.uur

LENS toe tel. 661314 öf net vóètËarren
prograrma en Ea]oen. ..' - - ..i'-..,' .

-11-

4 op LENS, Een 25-tal jo4gens YermaaktP-9 -'
chten bij. zo hoort het- oob: "AlIe.". jongens
dat er iedèrè zondag" vanaf 13-00 uur Óp-

ten wij ook dat de spàlertjes van' ÍENS uiÈ
.zo nu en"dEin.'Dít ii precidb 'dè.'beóbdring.
dat na het a tègen 4 vodtbal roius'senièien

in de strijd tegen alegraatàtÍe best'{ebruiken.
èding te spelen en be1 evón op of heÈ'dóo-r-

' , _ i.. r 
".\



$

Dc.3n - cup voor LENS Dl

Een Paar jaar Eeledèn begon de HvB loet een bekertoernooi vooï D1 elftallen, Dit toeïnooi
werd een succes. Er wordt gespeeld via het zogenaaEde afvalsysteen. De vlinnaar van een
wedstrijd gaat sÈrder totddÈ er uiteindelijk.2 teams over zijn. zij speren de finare op ,

hetzelfde veld en voor de, finale van de Haagse Courant Cup h,aaraan bijnd alle senioÍen-
erftallen vanuit Den Haag meedoen. LENS Dl àpèert a.s, maandag thuis tegen voorburg D1 .
Dit ià eeh ilealtlchté tegenstander maar wij heÈben er r.'eel vertióuvien i,n. Jongens veel
succes èn wl-e weet speel je dadelijk de finale óp het veld van Laakkwartier voor de grote
finale waarin daí hépelijk ook I,ENS senioren I speelt.
DOUCEEN VERPLICHT,

Het kmt de laaÈste tijd steeds meer voor dat jongens aa afloop van de training of de wed-
strijil niet willen d.ouchen. De jeugdkonmissie stelt, heel nadrukkelijk dat dÍt verplicht is
Kom in geHone kleAing naaÍ het voetballen toe, kleed je om en douche na afloop je yene
Iekker schoon. De leiders zullen eïop toezien dat iedereen gaat, douchen. vlie dit niet
doet lrordt gemeld bij de j eugilkonmissie . lTongens d.ie on wat voor oreden niet mogen douchen
vrorden verzocht vià de ouders kontakt op te nenen loet de jeugalkorunissie (9zol54)
Geen berichi'i:etekeni: douchen.

WOENSDAGIiTI DDAq<ITJB

De animo o!0 op woensdagmidclag te trainen is wel eens groter geweest. Dit kan door heË.
matige weer van d.e laatste vreken komen. Tocg vragen wÍj de ouders oíD zoveel mogelljk de
tralningen door de jongens te laten bezoeken. TRainen en voeÈballen ho'ort btj elkaar.
.l)e €pelers van P1,F2 en F3 verv achten wij uiterlijk om L4.4Sr:rrr,op inns. De spelers vàn
D2 en E2 moeten eï c,m 15.45 uur zijn. Díc, wanneer je komt, wel goed je best. Luister
riaar de trainers RoËért Garskanp en Patrick Bijlsma daÍl leer je het meesté. ilerry Eoernig
trdint alaarnaast ook nog de keepers Piet v Rijn en Marco waterreus. .Jullie zien het wíJ
<lóen'er alles aar. Ele hopen dat jullie vooïtaaÍl wat trouwer zullen kodeí.
DIE HÀGHE ;- - I,ÈNS D1 2-2 (2- L',t

Vandlaag moest LENS Dl tegen het op de laatste plaats staande Die Haghe. Veïza$eleri on
8.00 uur en aftrap otr 8.45 uur. waarschijnlijk vanwege dit hele vroege tijdstip kunnen we
pver de eerste helft erg kort zijn. Heè was bar en boos. Geen bal werd er goed geplaatst.

. Werkelijk alIes, ook de neest simpele dingen, gingen fout. Die Haghe stond darr óoi met
de rust zeer terecht oet 2-1 voor , aI verdiende een knap schot van Makki betèr. Het wértl
een sPettet op de lat. De 2e helft begon LENS met wat omzettingen. Datresultèerde in
ieder geval dat de organisatie wat beter verliep. Er werden zo nu en dan leuke combinaties
gemaakt ' Hierdoor ontstonden er toch wel een gr-oot. aantal kad'sen vraar LENS eïg slordig
mee olDsProng.. (Mario:!l) Die Haghe kvran rlet meer over de middenlijn. Uitelndelijk Eaakte
Hans zljn tweede treffer. Meer zat er vandaag niet in. AI met aI in de 2e helft geen fraal(
roaar we1 spannende wedstrijd. Jongens probeer r,rat meer rust ln je sper te brengen. Dus
wel fanatiek op de bal maar met meer overzlcht in het plaatsen. Tot slot wII . il< zeggen
dat ik grote beuondeling heb voor vele ouders ète op clit vroege uur in groté getalen aan-
wezlg warcn. Dit betékenÈ toch wel de fijne sfeer in en rondom dlt elftal. En Ton blijven
vlaggen het korot vanzelf, als je je stok maar lang geno€g vast houdt.

Laakkvrartier D4 - r,ENs D2 3-5 Een toeschout{'er ' '

Het begon heel goed we stonden de eeïste helft 2-O voor. Het eerste doelpuat 
"rËra'gera;i.tdoor Michael Borsten en het tweede door MartÍJn Tijsen. De tr,reede helft maaktè l,tichael ,er 3-0 van en de vierde wercl gemàakt door mij en wie ik ben: Sidney Merencia. Het vijfde

, en laatste doelpunt werd genaakt door rabi Àbournarsa. De doelpuntànmakers van de tegen-
party kunnen r,Je niet. Het waren er drie. Dat was de gewoÍrnen wedstrijd tot volgende week
zaterdag. Keurig gevoetbalal jongens,

Sidney Merencia en Raoul Jagoa.
Laakkwartier - LENS F3

Een aantar weken geleden schreef ik over hèt enige ongesragen teaE van r,ENs, Eàar deIaatste t$Jee weken kuei« <ii:ar, "verand.ering in. Er. weïd 2x achterelkaar verloren. Uandaag(zaterdag de 21e) noesten we naar Laakkrrartier. we kwaEen l-0 achter en Í,ENs moest op
gaan letten - 'pedro maakte ale gelijkmaker. 1-1 was het. Daarna kÍ.ran LENS e|niet echÈ meer-

' aar:. te pas. In ile tvreedë helft stond het al 4-1 in het voordeel van Laakkwartter - pedr:o
maakte zi jà tereede goar en 4-2 we:rd ook de uitsrag . Dat beteke"t d"s 3;;;i-;;;.;r;;-
völgens' rierloren. Vor§ende week gaan rr,e er met z,n arlen tegen aan en eoensdag vJeertrainen en de trainers moeten meer aan het overspelen werken.

De leider.
-12-



JEUGDKOFY ÀIGEI,IEEN

BBELE I DS PLAN .IEUGDVOEIBAI (2t

vorige week bewchreven we de hoofddoelstellingen van het jeugdbel
' ,.de konende jaren wil voeren. Deze week gaan *rà wai nader in óp ne
.. ."VooE .de, A-en ts=klassërs. hebbèn we kompet

moeten we net zowel A1 als 81 eèn plaats
hoÉen we clat dit sèizöen aI te halen, À1

; A1 .en.B1 mcjetën dé kdmeàde jaren ook A2
.. ,talleí,moéten .zo hoog 'mogelijk ln iie H\B. .poule A3 en 83. .Voor ro'ns ^À2-elftal wille

.-:
eÍd dat 'de j dugdkorunissie
t technisch beleiil. '

itie doelstellingen vastgesÈeld. De kornende jaien
bereiken 1n de regionale jeugdafdeling. Met À1
heeft'daartoe nog alle kans in éi§en hand. Nàast

en È2 neei prestatÍeve elftatlen. worden'. Die elf-
kompetitie ingèdeeld worden, aaË írll zeggen in

n we dat het konende seizoen aI omdat, zoals het
er nu naar uitziet, rve volgend- séizoen 3 A-'elftallen zullèn hebben. Het A3-eUtaI zàI dan
meer rekreatief kunnen voetballen. Het Bz-elftal zal pas een seizoen later (1988/89)
hóog,wcirdén ingedeeld, omdat we komend sèizoen hoogst waarschijnlijk nog geen 3 B-elftal-

' .Ieri 'zul len'i hebben. . zodia rve 1n de A- en de g-klaósà ori.e etttai len-kunnén 
-vormen 

(dus voor
.'.d.e 4 k'ofleíd seiÈoen) gaan we over tot het vormen van een selektie van c.a. 26 spelers in-

,,, pra.ats''van, thans.c.a' 16.spèrers. DaarD'ij àurlen twee tÍainers woràen aangestelà, ,want26 man is voor"-l traine:: téïeel. 'we wilien d.aarmee zowel À1 als A2 (en taier ooti dt en a2)
.vrat.de' voetbarople.iding betreft, hetzelfde bieden; met zoars bij de senioren..'eh één
selektiegroep is voor heÈ eeïste en. tweede elftal.,we wj.llen dàarmee, bereikent alat het.ver-
schil tussen À1- en Az-§Delers kwalitatief gezj-en kleiner vJordt dah:tlans.: Het..moet ook
aàntiakkelijk worden om bij LENS Ín A2 (of 82) te spelen, dan bij bijvoorbeeld HtjSE of
Quick .steps in A1 (of'Bli . .. -':
voor'onze c-elftallen stellen we geen speciale kompetitiedoelstellingen, Zoalra we.3 c-
elftallen hebben, waar we naar streven, zullen we cl en c2 afhankelijk van de kwat.ig.àtieve
mogerijkheden var de c-spererg zo. hogg mogerÍjk in de kompetitie inederen.'ps c-[r; sseis
krijgen wel eel,r Prèstatie gericht voetbalo. ple idinq blj LENS, naar ale rrredstri jclpreàtatieÉ
staan .niet o. p he eèrste plaats. - i :I..,
Dver. de D-r.E- én !-klassers schïijven we de vorgende keer iets. oe À-,en a-en c-seleitié-
sPelers zullen volgende sel,zoenen de gelegenheid krijgen op 3x:'p'er week te.t!aÍnenj'2:( f:er
weekr'word! ïerplicht gesteld, de derde maal is vrijwiLlig. vte q;ón daarvöor zovee:. uicige--'liik roet zowel d.e À,8 ars c op maanàag . uoensdag en.vrijdagavond trainen.Naàst.dezé .:l
trainingsverplichtingen zal heÈ vo lgende gaan gelden;
l\l'.Í.1 À-se]èktiespéIers worden verpiicht rejelma!ls (reserve-) speLer bij I,ENS 1 t,/m'

"4''-(2onAag ) te:2iJn;
.;;-' i. - .À-selektie.-spele ïs dienen (evenals' lo4ge senioren) regelmatig beschikbaar. te zijn

, ,-voör het te voruen "ohàer 22- làa f-e ftal'r, dat doorde. wegks zat gaan spelén;
'È:selekties-pelers worden verplj-cht regelma+ig (reserve-) speler' bij. Al t/m.A3..te

I
--I

'_-"::. j _l .Zijn èn CrselèktÍeópeleis bij .st t/* 82 (en 83 als we. een 83 hebben).
Verder wiLlen we 9P Vrijwll.t ige basis zeveel nogelijk A-sDelers inschakel en als leider,tràinèr of schei dsÉechter bij de D.-',E-en F-klassers. Net zoals nu ook reeds gebeurt .-

IIVB "vraagt scheidsrechters voor ,straatvoetbaltoer nooi
,LENS, vraagt stàd-wërkérs

::x'op dg. woensdagmiddagen in meÍ en juni a.s. organiseert de HvB (gaagse VoetbàIbond)

, '.,j

weel:
een straatvoetbaltoernooi. voor basisscholen. De HvB vraagt ónzé meàewerki-nq om.één of mejer

": 
mi!{aeel, l"heldsrechters te wirren i"".r"". ori" .,u' onr"'rnà.r; ;;à;;;-;;'fj.tnàj ,ià"ï".i
ande_re. T ENs-viijwilligers $ril hierbij helpen? we nogen tijdens dat toernooi àok-reklame
nak'eir voor t:et j.gugdvoetbal bi j r,ENs: oatl wirlen we doen Ér j n.t b";;;i-;;i;"-;.;-i; ,
de @nexnuidenstraat .(verharde veldje van.Kwiek sport) wordt ',aangelegd,,. wierwil op éen àt

, .I!.t, ^"9q' 
ei.e woèlis.aagén daarbij u"it.r 

".r, irws-"turai. staan? rn dàt stanilje ,irràni*" -

.P§:z*el ultstarl9.ll. z9ar,* krar.rrenartikertjes over'LENS, LENS .ahnddoek; re i_vsp"ppetje.,t '.
r'ENsfolders, videocrÍpprestatie van. de rENs-playbàck-shovr, ian de r,ENs-f,"o1i, 'v*,: è.à-r,ulrs-
JeugdwealstrÍj al, LENS;-affiches (wie kan.er een mooie affiche naken?) e.d, ideeèn vooi,rlit
LEN.s-'sta;dje en- aairmeldinge.n woxden ingewacht door ceïard van Reysen, i;.I:Ëiil4iÏ- ::
de fliuc-Dxour.EssrE lErtirrrnnr óeie-wsm n 

; tlr .

rn"dè weék van. aonberaag 26 maart tot en met woensdag 1 àpri} "iin a. vorgende 5eugórea€iiien jeugflIèide.rs jaïig. van harÈe: David. van zetr;;, i5d:ií:r..cl'rii=." :(27-3),.;,1
Ferrv..v3n Kester'(27-31,, Beft Pennings (30-3), Martijn Tijsen (31-J) en..rérnf noérnió (1-4)

-13-



REKKING9OEFENINGEN

'JEUGDtrOPSCOORDERS :

r '-;willen' DaaEen F2
"Patrick vcl zaln E1

'"Robert Stafr: 93
. Rob l,lahieu A2

Harald SEuldlers B2

UIÍSLAGEN JEUGD

t.
In .odderstaantle stand. zijn van A1 ,À2 en F2

, velwerkt. ÍfiIlen de lelderE steeds elke zà
dus .zoryel de uLtslag, de dloelpuntennakers
hèt bijhouden van dë doelpuntenli.j st en de

i V919end: week_.-publLc-ren we weer de stancl

,- :,. , ..;,, {l .,

de doelpunten van -afgelopen zaterdag.,nog niet
terdag het liedstïÍj dbriefJè volledig ÍnWllen,
en de puntensraarderr.pg, en sppler.'Anders wordt
stand van de beste' Jeugdspeler zo poetltjk...

van de Beste Jeugalspeler. .

Rihkie Kloor E2 -'
Miftel' Borsten D2

Erwin Rletvel(l Cl '

Hans Veïhey Dl '

Peter Pronk C1 i'

réo Rlenen' verzorger van de zondagselektle, schrÍJft in deze 
.'rrgllöit.',rr" 

een artikeitje
over het rekken of het stretchen van spieren..Eet lekk-en van, dg- spleren .Ís voor de jongere
jeugdspelei (c-klasseis of jonger). niet nodig; B-klassers kunnèn., daar Eee beglnnen; vandaa:
dat i're e-en B-klassers aanraden. dat, artokeLtje goed Èe lezen. oÍrthogàt daarbtj .het volgencll
goed... , .r
l'.. "''" iret rekÈen nioet,Je. noo.it in de plaats van de r,rarning-up Ie!èn koqen, het is er
...: een.ontlerdeer van. Du:, eerst een algemene warming-up, daarna rekkingsoe fenlngen en

- I .,. als.afronding van cle.1vàmring-up specifieke voetbàl. oefeningen (bijv.posltiespet) .2.. .- bij het rekken nooit vererjLi. aat geeft een averechts effect. .. .l

1

2

3

4

. 35 doèlp.
'31 ,,

30 ,;
24 ,;'
24 ,,

,,,23 cloelp.,.,.,-,

."- 19- i, '

lo r

15 -,) '

6
7
I
9
01

LENS A1 ',-. LyraÀl :. - 5-1 . .Iaakkwartier D4 - 'Éus oZ ...,, 3-5
Í.EN§ A? . -- Dnc.A3 , . ?-L LENS El r" - r,aakkwàrtier' Èi ' t-Z ,

].ENS 81 - DIIL I}1 ?-O I.ENS E2 ÀDS El '- 
'O-4

. !,ENS 82 .i - westlaiictta. É3 g-Z '.'. . LENS El valtenÍers f 1 . . 3-0 .
.LENS Cl i - :' i{assënaar C1 . ':3-Oj': ,.ViOé Fl , '.' - LENS F2' .'i; ..:l j-l''.-'
Kijkdutn C1 1 LENS C2,:, , '!,7-2"'" ' LaiàkkwaiÈiei F3 - 'LENS !'3,"'! l'-":, 4-2:'
Die llaqhe. )Dl ,-. r,ENs D1 2-2:' :,:: - i' ' i ' ';". -' -'- ; ,: ..

De dag begon met g@al weer en tnsenvali"enie.r.esuttàien (n.u..v. ct' "í "il . *'óg -;i"dtr*
met énèeuw dn iegen aàai .,.et goede résurtatén.'zal wér toeval zijn. LENS At speelde op
een slecht bespeelbaar veld tegen een zwak Lyra. Toch moetfj,- diÈ soprt vredlstri jden nlet
tè nakkeliJk.'opÍrèmen. 9l! deea LENF A1 dan ook niet en Lyra vrerd Det soms zeer leuk voetÈal
Eetts'l verslagen. LENS,, À2 speelde 'in een modderyóel vrienalschappeliuk tegen DHc. ze hadden
er best IoI in en.ze zonnen verdjiend -met 7-1 . LENS Bl rliet.weer eens,lzÍen dat gèrlljkhetd
het langst dridrt. DEL speàrae de vorige wedstrijal t-l roet een À-klassJrs erln. gleràooi ,

moest clé lrealstrijd overgespeeld worden. r,Éus at won nu verdiend met 2-0., LEIits B2 speelde
na A2 ln dézelfde r oaldeïpce1 een Èopper tegen l,Iestlandia. Het werd ee.n Eakkie en LENS won
dikverdLend Eet 9-2 . He t aloelpunt van Naik qàgesai rièét even - vermeld -iiordeà. . ne keeier van
westrandia speerdle buiten zrn strafschopgebied de ba1 van veld I tgqugr.;l|n elgen wèdstrlid
ging helaas ook veïder, Naik Jagesar zag clit vanaf zo'n 30 neter eí'scho<it de baI in het
Iège dqel-. r,ENs cl nog vrat stt j ijes van een tirce íul itrirende sériiettraining à; àiq-;r-óàt
won toch..veldiend Eet..3-o van, wassènàar. "Big" .rohn;i Daakte arle éoelpuntàn. r,etÀ cz
deed zrD best naar knokte tegéh eeil beter sv Kijkaluin. Het i{ii! geen schande on te veriiézen
zaaerdag bgter, r,ENs Dl is wat van srag af. Dle Haghe moeten juuié eigenlijk Ea](kelijk
kumen hebben. vorgens ons gokkeri jurlie.op'èèn gïooÈ succes ll .hè oeen-cup..we zljn i'
benieuwd rranÈ.voorburg is geen makkle j.r.gG pz wóet nu àekër roaàrom douche^n na de ie6-strijd noodz.akglljk 1s'.rn regen :en . in:r3ieèiivi wonirrin-'2e i,erài.e'ria inet 5-3 van Laalkwartter.
De benodàerde benen weÍden na de wedstrijd schdóagéspóeI.d, ;oagiirs n douchen is ve4)licht::
_T_I!i et doet. het steeds beter regen LaakkwàrËiei: r,ang rèek }ièi 'èeÍi 1- 1 geri jksper rebliiven. Eelaas schopte Laakkwartièr er vlàk voor tijà r,'o4 eentje in. r,nr.rs ri kon hgt totvlal voor- rus! 49g wel bolwerken tegen eeÀ'steiter eos et. r,èiaer'lroop werd natuurlÍjkgeDist. vlak voo! en na de rust scooïde ADs en E2 stonal Eet 2-0 e'chter, De 4-O nedlerlaaguiÈelndelijk was een te hoge uitsrag. LENS Fl speerde eén hele 19ike wedstrijd. Één ::o'
overwinning lras.het gevolg. LENS F2 moèst z'ri mebtdere erXL'niién ln een sterÉér vios.Fl .Dit is-geen schande.. zaterdag eed' vroegertje- thu+s Èegi:n oDa. 'IJENS F3 àit ín de pronfàmen.
N.aBen we vorige weèk aan dat ze de spannrng erin wildàí houdén, deze rrcek verroràn zeechter weer. Heren trainels wordt het geen tÍjd oD in te grijpen??? (grapJe).
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Registratiekostèn 1e boeking
B.GilclE-f. 10,- F de vries f 25,-
Betaring vóór 15 april a.s. door overmaking op giro 336711 t,n,v, tEl,ts te Monstér'óf
bdnkrekening L29924229 onder vetmelding,,boete',.

IIet Bestuur

À.s. Zondag LENS . RKAW, komt, allen met toeters, Irelteit en vlaggen.

ZAÀIVOETAÀLBEKER VOOR À1

Wat waarschijnlÍJk maar weinigen hadden veÍwacht - en zekeï de silva Éoys-aanhang niet -
Presteerde ons Al-tea$ afgelopen maandag in Sporr-hal de FIuiÈ. À1 versloeg .in.een zindelen-:
de finale het jeugdteam van de specifieke zaalvoetbalvereniging silva Boys. Cieconcentreerd
spelen"tl, zich niet latend. provoceren, viisten de mannen van coach Peter Medfout de vàot-
komen dat silva Boys in htih tectrnisch hoogstaand spel kwam.'l4et snelle uitvallen wist LENS '

steeds eeh virorsprong bp té bouvren. Bij rust was het 2-2. Daarna was a1 i:iet neer te hbuden.
Regelmatig liep men uit naar' uiteindelijk 6-2. Èen prima stukje j euqclzaalvoetbalpromotie
en natuurlijk een piima.stukje LENS jeugdpromotie j Het eeisté "uc..= *roo= el is hiermeé. .'
binnenl EeÈ bel.an§rijkste staat echter de komense drie weken voor de dèur, Een plaats blj '"
d.e eerste drie in ale proEotieklasse is het doel. oveiigàns is ook een kampioenscnqp nog niet
uitgesloten.'bP dit monent staat Al èr- de tweede plaati met een verliespunt meer din nunàer
1 (Dso). t'iaar er zijn nog drie andere dÍïekte conci:rrenten. Mannen var Àt. Éeet LEN5 staat
de konende dekéri achter jutlie. Hèt is én voor Jultie én voor LENS belahgrijk dat we eeh
pronotie weten te reallserenl Succes.

RErs NAAR DENEMÀ.RKEN . De Jeugdkom.Eissie.' ' '

De senioren die zlch oprgegeven hebben voor de reis naar Denemarken worden verzocht het ;

totale reisgeldl. van f 300,- over te make4 op giro 336711 t.D,.r, penningmeester LENS net
veEoelding Denemarken. voor eind april moet Cit..geld binnen zijn. Voor de,_Iiefhebbets er
zíj'] nog 3 plaatseB beschÍkbaar. fnteresse bel dair paul vd steen tel. 970154. ,

SBBBBBBBBBBBBBBBIBBU ":.
I oenoeyr,yr,rc 

3
BBBBBBI]BtsBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtsBBBBBBBÈBBBBBBBBBBBBBBBBBtsBBBBI]

zaterdag,,4'aprii

6lul.ten: ..

Zondag 5 april

Sluiten: .. .

t9a7 -

r9a1 .

ochtend:
middag: An

,AN

ochtend;
m5,ddag :

. Herman. Lentink - Heinz Geuïts.
en Gerard vd Steen - Cor Peters - .Tos Kouwenhoven'
Bergenhenegouwen

Tinus Zilfhout - Cor Eoppenbrouwers
Àad Schijf - HeLnz Geurts - An vd Steen -
Aanvulling LENS 7 .:.

José en Èrdré Grrist.

- 1-



KLAvE&rAssEN - KLAvEtuÀssEN - KLAvERJAsSEN - ÈÀvERJAssEN - KrÀvERtÀssEN - KLAvERJAssEN -
LET OP

dörgen
lll Door arrerrei onstaniligheden. is de aanvangstijà voor de kraverjasavond van(vrijdag) avond verschoven naar 20.30 uur! I Tot Dorgenavond.

KLI.ÀVER^]ASSEN - KLAVERJASSEN - KIÀVERJASSEN - KLAVER'ASSEN - KIAVERJASSEN - KIAVER^TÀSSEN -

A.S. Zondag LENS - RKAW, komt allen net bellen, toeters en vlaqgen.

Een uitsteken de zondag voor onze selektieelftal len'. uet verschrikkelijk hard werken zijner aansprekende resultaten behaatd. Elftatlen, die na veel inprov-.satie er uren denkwerk
van de trainers, het veld in moesten. trlant enkele schorsingen en vele bles_sures. teisterenaI wekenlang de selekties. Aan mijn oproep aan aIIe spelers on 6at beetje extra, is volle-dig gehoor gegeven. Door een ieclerl is er geknokt en die de resultaten. KLasse...l,.. '
tde zijn er erg blij mee ( ook èèn beetie trots) r dat dit zó goed is op,gepakt. Even naarhet eerstè. Einalerijk weer eens een overwinn.ing en wat voor een. Tomoroze inzet, goed voet-Lai en een doelpunt van heÈ jaar. Een genot om naàr te-kiiken en het enthousiasme op detrÍbune vras een'extra stinurans. Jcngens, B gespeerd, 9 punten3ll Jurrie zien, daÈ ièt x-,ars er keihard ge$rerkt wordt: Maar wè zijn ei nà9 niet. Zondag a.s. tegen RKÀw., zullen weer met zrn allen van de eerste tot de laatste ninuut héé1 hard n'oorrloàt.r, knokken. Ik
houà het, voor de rekenaars, nó zondag op 10 gespeerd 11 punten. Jongens, koppen vreer."dicht en aan de bak. En reken maar op de steun van EeeI LENS. VeeI =,r..a".

LENS , en het moet kunnenl I1

Op roep aan alle supporters .

-z:rldaÍJ 
a.s. sPeert onJ eerste de zeer belangrijke sreutelwedstrij d tegen RKAW.. 

-Brj 
verliesblijven we in de gevaren zone, maar bil winst zit er een prima einAtlàssering dik Ín.

.le: zg1 alus duidelijk zijn, daÈ juist nu uv, steun onontbeeïlijk is. Bekenct j-s,. dat ile
LeidsghendàrDEe I aanhang nogal tuldruchtig is. LENS-ers wat dat betreft moeten we het zondag
winnen. Neem toeters, bellen, gezang en veel sportief ander volume mee om de RKAVV suppor_ters té.overbluffen' LENS jeugd laat je zien en vooral horen! I I Maak er eens eer, ouderwetse
ha?Pening -van. alijf er wéit bes,chaafd. bij. Geen scheldpartijen! I,,el veel larraaj. en tj-efst

Frans v Dijk.

. Kumen we daarop reke-
inl Overige LENS-ers laat
gens zijn Uv, sterD echt

Het Eestuur

gezang. Na ::ondag wordt de Èïibune omgedoopt in LENS South-Side
nen? r]ëi-ders, ouders, aktiveer^en stimuleer onze jeugd ook daarje zr,::n èn. horen.' Tot zondag b-j de topper LENS - Rr(AvV, De jon
waardl

zondag LENS - RKAW. Kom op tijd:l: De LENs-South-side heeft slechts 4oo zitplaatsen-----
vanaf de"zijrijn" wensen wij Frans vd Berg alre sterkte en een spoedig'herstel toe.Itopenlijk draagt-de overwinning van afgelopen zondag, daar een steentje àan bij. ..
Frans ' sterkte hél 

Het gestuur. '

LENS A1 wint Binnenhoflcek er.
Maa$dag 30 mei j,L, zaq onze À-jeugd kans de Hvir zaarvoetbarbeker van het dagbtaar Het
Binnenhof te.winnen. In sPorthal "de Fluit" wërd de torenhoge favoriet silva Boys met 6-2gedeklasseerd. Een voortreffelijke prestatie, waarvoor onze hartelijke gelukwensen aanspelexs en trainer Peter Meefout. ook aan nonà1d oogisch en verzorgér ràwin coret uiteraardonze felicitaties. En nu de llaatstc competitievredstrij clen. .Tongens rnet een grote inzet énuiterste èiscipLine tukt het wetlicht de fel begeerde promotieplaatsen te halen.veel succes.

Ol{O'tjes Hets Besttrur.

Uw radactie in het weckend.: 5 uit 3, 6 voor 2 tegen.
I\^'ee vaJr uw redacteuren waren vorige vreek wóensdag aanwezig bij Nederland -
§riekenland. Dat noemt men dus Bovenop Let nieuws.
Iíelaas, Ue, derde redacteur lag languit voor de buis, op geheel ej.gen wijze zijnbijdrage leveÍend.
Àchteraf breek echter dat hij het (voor één keer) het beste bekeken had,

-2-



Kop uit d.e Haagsche van afgelopen maandag: LENS op Spa lanEs Fcirtuna. '

Op Spa?? ZaI toch wel n-....,..
, Grapje, graple:,.,, ., .

veronderstejr' . ..,dat LENS I zondag RI(Àw verslaat, alan kan het bestuur hoogst-
, waarschijnlijk een'slontane donatie van R.Jansen tegemoet zien..

Vorige week donderdagavond was het weer feest op LENS. Hunor in overvloed.
Eén van ale nachtbrakers uit de selektie (niet Eykelhof) bestelde een ronclje bier
bij Belinda.
Betinda daarop: ,,hoevcel moet ik er,,?
Eèn andere aanwézige: r,Ach, begin eens met één, Delln',!
Í{oensCag 1 april was gepland als finaledatum voor de penalty-bokaal.

, Haris van Breukelen, (voor a1 Uw uitloopvrerk) zou als doelmari fungeren.
Na Nedeïlanal - Griekenland heeft de organisatie besloten het geheel 1 Í^reek uit

r te stelren zodat. er op I eiprÍl alsnog op een echte keeper geschoten kan woidenj'
Joop Hiele I
Niet vergeten: VrijCag :i.s. de laatste ronde van het klaverjassen. AaÍrvang
20,30 uur.
öZÏ-niet. vergeten I zondag a. s , aanvang 14 . OO uur LEITS - RKÀW.
Vindt U deze veek de LENS-revue ook leesbaar ::

liaaïschijnlijk komt dit door een verkoualheid bij ons aller Frars F.
Luc verkijk pïobeerde afgèropen zatèrdag tijdens een verjaardags feest eén boéiend
verhaal af te stekeir.
Eaivervrege het verhaal was iedereen inmiddels aI weer in een ander gesprek genengd.
Doordat de hond ook uit de )(amet lielr zaÈ Luc tegen een muu! te praten
Niet. ongewoon voor hem.
Bij.LENS 4 heeft de zomertijd twee slachtoffers geeist.
Robert Duyndam kwam er zondaEnorgen pas achter dat hij de klok een uur vooruit ,

had moeten zetten.
Dit "werd echter gecompenseeïd door llenk Hoppenbrouvrers .
Hij verdient deze week de titel ',Schlemiet van de week,'
Na een avondje stappen zette llenk de klok een uur vooruit,
Dat Pa Hoppenbrouwers dat ook al had gedaan $ras de oorzaak dat Henk op zonalag-
morgen een uur koffie heeft kunnen alÍinken.
Dat Henk uitgesÈapen was breek in de wedstrijd. Hij nam dè enige treffer: voor
zijn rekèning.
Nog eentje over de zomertijd......
['Iillem KrÍnnen presteerde om zelfs naandagavond bij het zaarvoetbal een uur te
Iaat te" komen.

': Niet zo verwonderlijk ars je bedenkt alat wirrem werkzaan is by ee i arÈtanaÉon-
VÀlöolÍd I
EE Cdn nu even serÍeus : Frank Christ - het dier van zaterdag vier - dreigt het
voor gezien te houden- volgend seizoen.
De trIilitaiïe dienst en zyn daat-rDee gepaard gaande structurele financlerings-
tekort naakt het oru0ogeLyk om de kontributj-e op te brengen.
Misschien kunt U tm helpen: stuurt U Ut, oude en,/of natte kranten (inherent
aan de speelstyl van het vierde) naar de Lonnekerstraat 37.
Lens Ioopwonder en medeorganisataorvan de L.I.L. Iiep afgelopen Zaterdag een
toptyd op de halve maraton, :

. "Hy raffelde de c.p.c. loop af in l uur en 10 Eínuten en eindigde d.aarmee rooriJ.t''Peter 
E ieret, zel 11 April trachten een toptyd neer te zetten in de Westland-' marathon.

Dat belooft wat op 15 Mei.
Nog even over de Lens-Lente-Loop.

. De affiches zyn klaar en verkrygbaar by Frans v. Dyk en Henk ltoppenblouwers.
Plak hem op de binneÍdrant van Llw achteïruit of op kantoor of bedryf. Maak er
ïeclame vöor. De inschrlrving starten we voor L.ens-ers. op 25 April

. De redactie heeft het bij Dhr. v Dijk, sr, verbruid. Dit vanwege de opmerkingen'.

.. over de VARA: Dat was cok de reden, dat hij het zondag j.l. liet afweten.
fn navolging op de organisatie van de maratlon van Lond.en zal binnenkort door de
organisatie van de r,'L.L. een schrijven worden rondgestuuïd waarin ten strengste
wordt verboden om tijdens d.eze L.L.L. gebruik te maken van lijn 9, bus 25 of' voor bijna niets de taxi .ran Luc Verkijk.
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IENS - Fortuna en 't is pas fijn,. àfs .itbrÈbul",
zaterdagmiddag.. ge4 uur of tlree; John vd Lubbe, Joop .odenkÍicheri èn ron ''s1ëravendijk .buigen zich over de opsÈerring ïoor de wedstrijd tegen For-tuna; vertr,rijfeid vraagt
vd Lubbe zich af.-hoe hr.j elf 'uan; de wei in kan krijgen. .viaagtekend : laulder - sciouder,
P {"re- spie5b}gqgure. zekei is dat Ri chara vd noàk en'rheo-pikLtra niet óeespeLen.
zonda$niddag, een tiui: öf trieie:'<1e pÍobl'emen ihebben zich deelé opgétost. Mulder en de Jongziin fit genoeg en met Paitrick vd zwdn eri t'tohamied er Àsjróïiti.: iÉeiae at) op'de bank moeihet meer dan lastlqe kanr,ei tegen Eortuna Vlaardingeir ggkleaïd 

l?f,g.",. 
- 

,.:. .

l{as beti.de r,redstrijè van.het twgetle, dat. koploper RxÀw op,pure. inzet aftroefcle (2-1), was
het soms ingezonden: stuk'.van Eranó van Dijk of. riraten het a-ndere ".duistere krachten in de

:p?rt" , ^dlj 
I.,ENSI tnspireèicle .tot .het spelàn van 'tle tot .nu .roe be.ste wed9rri jd van her

seizoen? Nienand zal .het weten,. raàar zeker is dat het publiek Oerroten ,heeit, van een heeï-
rijice. pot'v.oetb. 

.ajt en een, ir "àr9;iiSxing'-r"i "àrig" week, .onherkenbare LENs-hoofdmachr.
Het begon alleniaal iondl de 15e minuut van de vredstrijd. rreC spa soleerCe. vanaf de rech-
terkant lq,lss -bgt.dÍietaI, Fortuna-r. ,-Àpdigeïs Eaar. zag-zijn schot op de lat "uiteen spat-ten. vanaf dau àoment zag Inen ook het zeifvertrour,re, f.o.i.r,. nen pàar nÍnutdn lateJvreril
het harde werken beloond. Een verdwaald schot van Marco van. Detd.en ruerd door -FRed spa '

ing:likt en r..E:Ns kààu op voorsprong.. Terwijl her rENs-regiocn zich . aI. voàrberelde o! de.gelijknaker (een gewaarschuwd. Eens telt voor twee, niettraar) bl_eef LENS hèt in.ttiaÈl-ef ,
houden en tot ieàers verbàzing weïd de kreedka,er met een 1-0 .,roo==pror,g .pg;;;;4. - -
Na'een half irui goed rloetbal in d.e trreede helft tràs het opnieurí Fred S?a aj-é. a. 

"no, =tof.Uit een vIiJ trap nan hij de.bal ineens uit de lucht en scoorce sahj,tÈerenil met een halvc
omhaal. De Jong en Mulder ws] r:È,.1 gev/Ísseld vooï respectie../olijk.vd zuan en el Assrouti en
de eerste kötrÈinatie tussen deze twee getalenteerCJ ni-speteÍ; brac.hÈ ge-li j k,Ërj-c' AÍffilerla.tnin kansrijie positie, die beheqrs! een 3-c eindstand 'op ]re.. sc§:eb,-.rc bxach..:...i''
Een komplimenÈ lvoor het'heIè elfta1 is hier we!- o! zin plaats. oÈd3lis öe blessuregolf en-
andere tegenslagen heeft r,ENs raten zien dat het qc,$rao.'r cen goede proeg heeft. Een ploeg-
ook dll'e voor niemand bang hoeft te zijn. Hat bevrijs }iarr aarlsèaan/1.n ,orrà.g qèf€;vera ;oraéi
tegen *oploper RKÀW!: : ..' -

T'NICORN-.UNICORN-TJNICORI.I-UNTCORN-T]NICORN-UMICOfu'I-I,J}IICOF'\'-UNICOF,N-UNICORN-

Àndré chrisu,- vtijdag weer uw gastheer tii de radtste avond val de klaverja-sdrive, hadde dankbare taak om afgelopen zondagniddag de punEen i:e ÍIevFrn. itichtbaar genietegd werddlt karwei geklaard. ot)varrend was zijn waardeiing'voor Ere<1 spa n.i. een"9. alieenPeter Meefout werd het--afgelopen sèizoen een.keer net zo hoog gev,,aari.eerd. , .-. 
i

Wegooíen er, nog,, een tussenstanalje tussendeo
zijn'9 spàlers tUè tZ.wedstrijden of meel: h
stri j q .È:ge,Í.r Foxtuna als volgt ,it, prr,t"q

Ron de Jono
l4irÈin 'I€yendekkeE

Oscar vd Laar . ''
ErÍc ÀEmerlaan
ïheo Dikstra .

r, Er zijn
ebben gesp

wedstri.

nu 16 ivedstr
eel,l. De top

iden

ijden gespe+:Id en er
5 ziet e-r na de sed-

.--:- "qemL(1deJ.d.e ' ;. '
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UNICORN - UNICORN . UNICORN - UNICORN:- USIóNU. - UNI@RN - UNICOBN.': rnJlcOns -: UNICORN -
z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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PROGRÀMI.IA SENIOREN ZONDAG 5 april .1987

14;00 .uur LENS I
10,00 uur t,vs) 2.- ;^
14.00. uur SVE 1 .

12.00 uur svE 2 );. :
11 . 30 uur,.LEtIS 5 ,
13.00 uur LENS 6
11.00 uur LENS 7 +

- .'. RKAW,I
- LENS 2' : j "r .

- ' 'LENS .3. (vr) . . .: 
-

- LENS 4 ,(vF) . , 'l ,

- cr. willen ir s - . "..

- scheveningeh 4" "'' "

_ lr,ro 6

Hr. i<lavërveId 4t6/2A34
Hr; I'rotra'r "423/2049
Hr. vd Meer 475/2031

t

LENS I vri j zie LENS 7
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TERREINEN

SVII: Earasmusweg t.o.
Uvs: f,eiàen
+ Bardienst
OPSTEI.IINGEN:

Dedemsvaartweg

LENS 5,6: als beËend
,'ENS 7: met L.verkÍjk - ÈI.vd Kreij - s.de Nennie - ar.Eitting - A.Kuypers _ ,r. t+às ie rnan _E.TrorDnelen.

AFSqIRT.IVEN

IENS 5:
IENS 6:

Í,r.Kouwenhoven
H . RiEmel zwaan

299855
o1742-7134

LENS 7: G. Duivesteyn 01891-7943

i. ,'PROGRAMI'!A- ZONDAG 12 T1PRIL l9g7.i
14.00 uur Verburch 1

10.30 uur !Íithelmus 2
1I.00 uuï LENS 3
13.00 uuï LENS 4' - 

LENS 5 vrij
13 .00 uur LENS 6
1 1.00 uur LENS 7
14.00 iiur r Hl,rsH 6

PROGRÀÀt4A DINSDÀG 7 aÉril 1987.

FROGRAMMÀ DINS DAG 1zí april 1987.
18.30 uur OsC 3

UI?SLÀGEN ZONDAG 29 naart 1987, i

LElts 1

IENS 2 
-

Den Hoorn 2
Oliveo 3 LENS 4
LENS topscooíd.er seizoen 19 86- 19 87.
24 doelpunten:
!9 ,,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

ZAATVOETBAL

MaaÍr das 6-4- 1987,'
19 .00 uur r,ENs 1

20.30 uur IENS 2
19 .45 uur LENS 4

!ÍAANDÀG 13-4- 1987 -

21 .40 uur r,eNs 4
21,40 uur LENS 3

18.30 uur DHC 9 _ r,ENS 7
OPSTEIÀINS; LENS 7: als bekend met W. Kouwenhoven _ p.

E.Coret - p.vd Steen _ e.v.a.

hr. Hei jer. . "_ 1..

Schulten - J.CoIpa - H.Bertens :

I,ENS 1

LENS 2
ODB 2

Duindorp SV 2

DHC Ë
DHC 9
IENS 8

- LENS 7

!- Fortuna Vl 1

- RKAW 2

,-', '' I'El'Is. 3

LENS 5

Den Hoorn 4
Postduiven 4
I,ENS 8

DVC 2
LENS 6
LENS 7'
BMT 4

De Blinkert
de Blinkeït,,

Zuidhaghe ;
P. KroI.

Eoutrust

3-O ':

2-7
o-3
1-1

1-3
6-2

' 5-o
6-0

À. Kul.pers
S. dle Nenny

17 doelpunten:
73 ,, i '

Delft 2

Paraat 2

À/B je rgdkonbinatie.
Scheidsrechter:

F. Disseldorp
s.nerÈris, o."àïààl

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzz

VRIJDAG 3 april 1987

19.40 
. -uq5 LENS, 3 ._:".

21 .40 uur LENS 2

ZÀTERDAG 4-4- 1987

18.00 gur.t,/n 19.00 uur IiENS 1 _

- Duinoord
- Qulck 2
- | s-Gravenzande

veldl 1

velà z
veld 3

cheÍdsïechter+LENS leverts
svpTT 2
ESDO 2

-5-
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TOERNOOIEN

Verburch:
ve rburch
Oïanjeplein:
Oranjeplein:
Oranjeplein:
UI'Í§LAGEN

DOS'75'

25-4-1987 venLbotoemooi LENS 3 kosten , tio,- vooi 15 dijÍÍI'
2-5-19A7 Venibotoernooi LENS 4 en 5 kosten f 50,- Ber teaD voor
2-5-L987 LENstoernooi voor 2 en 3'kosten f 30,- per teari. ' '

16-5-1987 LENstoernooi voor 4 en 5 kosten f 30r- per tean
l;

aPriI15

ES DO

LENS
I,ENS

2

4
5

LENS

IENS 3

vvP 3

De. Halve Maan 6

5-3
9-6
5-2
1-5r':Ë j '..r., .,' ",i: . ; '

A.S. Zcndag LENS - RKAW, komt allen met vlaggen, toeteis en betrlen.:ll

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz%z,zzzzzzzz i i -',Í-r. r"'
v. t,
: r,ANGs DE spoRfEN mN DE z-M Iacder ?zz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz;zzzzzzzzzzzzzzz

PROGRÀIÍMA ZAÍERDAG 4 april 1987.

14.30 uur LENS
12 .00 uur r.ENs 2

10.30 uur LENS 3
12. 30 uur LENS 4

VERZAMEITIJDEN

+ Naaldwijk
- Honselersdijk 4
- Anar Deep 2
- Escher Boys 3

M. Postetoa
F.la Grauw
K.;Ioppe
N.N. .. 

'..

001/oo 1

or r /055
oL3/ ro7
o2o/ 146

**a 1' 'r:-'..' j :).
I,ENS 2

OPSÍETLING VAN DE, ELFTÀII,EN

LENS I en
LE}IS 3 :

: '13 
.'oo uur:'- "' '

11.00 uur
I,ENS . 3
LENS 4

1 '9.!0 uur.: r. -
11 .30 uur \,

F.de Vries - L.SÍnke - K. compter - T.spa - J.Roosjloot,'-',r.wetténé'
W. Mersbergen - D.vd Berg - p.Ax - J.Kouwenhoven - J.Sinke, (A)

'- F+

LENS 4: F.Christ -. J.
. H.Kouwenhoven

'.i

Dij algehele afkeuiin§
kan trainen is ook hie
trainen,
Afschrlj fadres 3 - Vrij
LEI,IS 1 en 2 bij 'i. ian
LENS 3 bij J.SÍnke
LENS 4 bij J. KrÈilhof
PROGRAMMA,. ZÀÍERDÀG 11 april 1987..

LENS 3 is vrÍj
11.00 uur Ariston 80 3 - I,ENS
vriendschappelijk etgWg ': 't-' - IENS

íj.i: ._'"i..,
UITSLÀ@N ZATERDAG 28 loaart 1987.

:
vd Stee - M.Fris -,L.ManteI - R. pilon -
,- D.de Ruiter -. lM:Jansen - J.Kruithof
trainen om 11.30 uur (Ioopschoenen mee

r verplicht. Het 3e en 4e elftaL'kunnen
i

qggeyoFd voor 19.00 qur.
tel. 679687
tue]-.079-419237
t,eL.674734

MuIder'-

C.Lipman - D.v Essen - ,

- W.Stuifbergen - G,KtrLper..

nemen. ) Afbellen als men niet
. dan ook'eventueel gaan

.l .... .,'

14.30 uur ss rexas óHB - LENS c.v srarié'rra, :i.:,'j " '.. i:

restaÍlt van de wedstrijd- van 29 november 1986 met de stancl van 3-1 in het voördeel vanrENs. ' ,':ir' 'i c ; '--'.
14. 00 uur Blaut, zr,ràit 2 . " ' - LENS 2 A. stolze

A

J
N. N. . i','. ...

crn 14.30 uur .

0-5
0-1
2-l
uiÈ9estelal

Qtt/osJ ,

o2o/149:

,.- ,'-. 1: *

I,ENS Í
LENS 2
Í,ENS 3
I,ENS 4

i. I r'.
Í.r ; .-r -

:l:.Duinoord .

Devjo 3. _.. .

Nat Neclerlanàèn
Devjo I

De geblesseerde Karel J€rsen rrerd gevraagd, om de pÉntéà. voor de fysío cup te gèven'. tevens
beschreef hi'i de wedstrljd net hct volgende verslàg.

l,ll 
,,:
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LENS 1 zit duialelijk in de hoek waar de gevoelige klappen valIen. De positie op de rang-lijst noopt Èot vech.tuoetlal, maar week na r,reek woïdL.die."t nsrelujlg aI in een vroeg stadiumeen klap toegebracht, omdat men geconf ronteerd wordt met schlemielige ' tegendoelpunten .Zo ook afgelopen zateÍdag thuis tegen Duinoord, dÍe de zo geh<rte 0-1 binnen ko:t iikken naeen misvelstand in de . verdediging. Zoals elke week keken de discipelen van Barend vanHijkoop wee-r tegen een_: achterstand aan. Dat gegeven blijkt als een rode draad door clit: se.izoen te lopen. rlchterstand, zo bewijst de pïaktijk, bet'ekent verli.es en met die .weten-schap §a j e tegen jezelf spelen. Toch had Duinbord de hulp van de alom bekende en beruchtearbiter. Hoek nodig om de defil:itieve genàde kIaP toe te dienen. Na een schermutseling ínhet stïafschopgebiecl, waar 2 spelers van ],EIJS i n2 van Duinoord. een luchtduel aanginge n,zou.volgens de leidsman zijn geduwd en hij depone erde de bal op de stip. Duinoord en LENSwaren totaal verrast door deze handelswijze , naar iat lijkt inherent aan het f Iuiten vande heer Höek. De voorzet van Hoek werd 4aar volle tevredenheÍd, .afgeïond (O_2) en-daarmeewas de wedstrijd gespeeld , waarvoor dank.heer Hoek. Duinooïd 1iep uiteindéIijk hog uirtoÈO-5 . Voor de statistiek belangrijk, voor de honderden LEt{S-Ieden dle de zaterdag dezeweken massaal onderstèunen. om ale dreÍgende de
t_gradatie Èe ontlopen, volglagen önintèïes-sant. Hulde ook aan de LENS-revue èie week Ín week uit uiÈgebreid aandachÈ besteed aan de. tak naast de zondag. Onilanks alle te9enslag zullen.we de konende weken toch de schouderseronder noeten zetten. DaÈ zijn $re runinaal aan onze achterban ve4)Iicht.

TOERNOOI DATA I.ENS ZÀTE RDITG

20 april 1987
2 neí 1987 :
9 .mei 198.7 I
16 mel 1987:
23 mel i987: '

No+-eer deze data alvast in Uw agenda. Bij verh ndering dit tijdig doorgeven.
JJJJ JJ.f JJJJJ.TJJJ J.T JJJJJJ.IJ
J
J VÀN HET JEUGDFRONT J

Devjo voor LENS 2
Nat. Nederlanden voor LErr*S Í+3
SVGW voor LENS i+2
Devjo voor LENS 3
Veteranentoernooi gJassenaar

op vr
NS Di
54-|

Zwan - F.el. Haddioul .- D.Bi

LENS C2

J
JJ.'JJJ,JJJ- JJJJJJ.] JJJJ.JJ.] JJJJ.',JJJJJ.]JJJJJJJJ.]JJJJJJJ.'.f JJJJJJJ.'JJ.f JJ.]JJJJJJJJJJJJiIJJJJJJ.] JJ J.]t^.-Àlqemeen kontaktDe rsoon; Paul vd Steen, chopinstraat 103, 2551 SV tEn Haag,tel. 970154 (b. s -9. 971674)
t{edstri jdp rogramrDa À-B-C-Jot'tIOREN

Kontaktpersoon : ,fan Spaans. tel. ?92929 (b.s.ct.97OL54)

ijitagavond tussen 18,00 "n ig.àO r.rrr,j iemand van de jeugalkotinissie

ZATERDAG 4-4.L9A7
SaDenkomst LENS

Afbellen voor d.e wedstr.ljden bij, Jan Spaans
In_ ul tersÈe .nooq _nog op zaterdagmorgen op EEteI. .661314. Voor avondwedstri j den ief. óZOf

330
418
336

uur
uur
u!]r

LENS À1 Rodelaan/Voorburg J.de Vast
LENS A2 Sav Lohnanlaan L.de Ruiter jr.
LENS. Í]1 sp.pàit< Bogè nomen .R.Voget

zíe A2,at en C2
ËENS C1 XerkèhouÈ L.v Wijngaarden
VrederÈurch C3 Vl .?

I

À/B combinatle

10. 30 uur
13 .30 uur
I I . 1.5 UUr

11 .30 uur
9-30 uur

Samenkomst-Ha1
'Zuidhage 17. 30 uur
jlsma -,J.Tixouermans -

Samenkomst LENS

Madesteyn 17 .45 uur

ZATERDAG 4-4-1987 (zaalvoetbal)
18.00 uur !ENS. 1

I''AÀNDAG 6-4-1987

18. 30 uur GDA c2

BYZONDERHEDEN

oeste1r:i

12.00
,14.30
. 12.30

Tonegido A1 -
guick A2
Naaldwijk B1-
LENS B2 vrii ,
l{assenaar Cl-.
LENS C2

401
5?9.

13.00
10 .00

uur
uur

Opstellingr M.eI .Assrouti - p.vd
J, Hoerrrig.

ngen als bekënd: LENS A2 met R.Zandstra en t{.vd Bergr ,zonder:' LENS 81 met E.v IGijff en S.vd Berg.LENS 
-C2 met N.Jagesar en E.S1ÍeIeidïecht (alleen 4_4)gaa.rne ouders met vervoér'voor À1,81 en C1"- zie kopy: §chaduwprograruma, reis iÈnemarken en oefenprograruua nieuwe seizoen.

R. Spaans .
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i5:1iEM!-RKENGANGEFS : DENK AAN GLDIG pÀSPOORT

í{irldn de'senioren en -il'e À-en B-krassers Ëlle. in het plnkstenleekeind,e meegaan nàar
DenemTl:r.t (silkeborg) zoïgen voor een gelctig. giaspoort. Een pasDoort kan worden aange-
vraagd.bij'de qemeentesecretarie (eurgemeestel de.Monchlplein) oi bij de hulpsekret.ii" in
Ioosdrinen. Kosten f 79.50 2 pasfoto's meenemen. Het duurt 5 werkdagàn vooïdat je je pas-
poorÈ persoonlijk ]{unt afharen. let op. Als je oualers niet Eee kunnen gaan bij het aah-
vrageí dan dÍen. jeí een door bàidèn ondertekenile brÍef mee te nemen waarin ze verklaren .

geen bezQraar te hebben tegen paspoortverstrekking. Ter legiÈimatie van hun handÈekenÍnöen
Eoet je ook h:rn beide laspooïËen meenemen. pe buitenlandsÀ jeugdleden Eceten èen paspoort
rggelen'via eén ambassadeur of consulaat. , ..r ,-: , .,-l ,-
A.S. Zondag LENS - RKÀW a1len net. rollen l,Ic-papier (v.in Uluis) ,' ratels en spandoeken, koEÈ

SCHADUWPROGRÀMMA JUNIOREN

Bij ?lgeh.ele àfkeuri4g van het toEpetitieprogranrn wordt onderstaand progranna afgekeïkt:
'. .'. t.- - .

14. 30
14.30
72 .OO
14. 30
12.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

(atwijk. A-regionaal
loosduÍnen .- '- 

-.
Kati"rijk 81
Lcosd.uinen
Katwijk C1

LENS. AI
IENS A/B comb. (zie opstelling)
LENS 81
LENS A/B coDb. (zj.e opstelling)
LENS Cl - -, ,
Tarinen buiten of binnen

13.00 uur
l3 .30. uur
10. 30 -uur

13 .30 uur :

10.3b riur
11 .3b uur

Daaïnaast speelt eï nog een A/B combinatie óp loosduinen om 14.30 uur. om ts.:o;ur

OE FENPROGRAMMA NIEUWE SEIZOEN

ve=vrachten we ond.e.rstaande speret§ op rrws: J.Hoernig - R.Hartnan - E, Raffaele -.;A.v lgijngaarden ;.'I,Í.spa - N.Bartus - D.Ranique I n.spaans'- v.Trcmp - R. zanarstÍa -N.Jagesar - N.BhoIai - M.vd. Berg Leiders: Fred cïens en Jan vc1 Berg.
REIS DENET.'AN:TEN.

voïlge week stond het gironunmer verkeerd vermeld. Dit moet zijn 336711. Vöor zover nog
lÍ:t gggaan verzoekeÍL wti ae oeernémers ÍncI. leiders aan deze reis om f 22s,- (terurijn
1,2 e1t 3) over te.maken op bovenÈta;ind gironurmer t.n.v. penningmeester fgus ,.t :
vermeldiíg ' Denèmarken. Ei;d aprit ro.è àe raatste tertrijn van f 75,- blnnen zijn.

Af?:ropel zaterdag kreeg .Patrick v& zwan z'n derde officiëIe waarschuwÍng. DiÈ beiekent
automati-sch dat hij één Í{edstrijd geschorst wordt. Àls de boèking niet geseponèerd wordt
mag hij a'.s. zaterdag dus niet sp.ien, t.gen Tonegido. ook Faysal eI Had.dioui Boeten vrijcen schorsing geven otrdat hiJ afgeropen zaterdag het veld weid uitgestuurd. Eij mag deeeÏstvoIgendetweekomPetit1ev,edStrijdennietÍneespeIen.

STRÀFRESERVEBEURT

Dan:ry Hanique (À2) en David v zetten (c1) 'krijgen voor het ie laau. afbellen {zaterilagmJrgcn)één strafreservebeurt. Afbellen voor een cpclioop.willen wij. best accèpteren maar nieL -
pas op zaterdagmorgen. IiENS À2 ging inkomDleet vreg en Í,.ENS C1 kregen vre met veel kuis!_envllegwerk kompleet: Ranclall Meïencia (iz) lrirna ook één strafresérvebeurt. vtaar. hij af_gelopen zateïdag was ereten we nu nog niet.
SCITORSING

Het- bijàewerktö oe fenprograrDma voor: het nieuwb seizoen hangt Ín ale hal van onq klubgebouw
oP het tre'ledelingenbord. Er zitten leu.ke wedstrijden bij. Àparta. Feyenoord èn Excelsiorzijn vaak te gast in augustus, Het iÈ de bedoeling o, .àt "-tt" gr*pËr, op t àugustus testarten triet de Èrainlngen. D.rs plan Je zomervakantie voor 1 augustui, zodat Je er vanaf héteerste moment bij bent. a... .l . 

. _. ..1 : .

Wij verzoeken de ouders en leiders om het
t€ maken op giro 335711 t.n.v. panningmee
De eredstrijden voor op 19 en 20 juni.iiJn

totaalbedrag van f 100,- voor eind aprÍI bver. ."
ster LINS met verme!-Aing zeilvoet$alkamp.
naEenoeg rond. Meer nieur,rs volgt,

À.S.Zondag LENS - RKAW, kout allen, neem. spaldóeken ratels, toeters en vlaggen g)ee .

ti

Samenkomst Hal



GÀSTOUDERS GEVP.ÀÀGD-

WEDSTRT.' DPROGRÀMMA D-E-F-JUNIOREN

Tijdens lieÈ komend'e paasweeketnde (LB - 2c april) organiseert de JeugdkommÍssl"i .,roo, et-eentwèedagendurendinEernationaar5eugatoà;ooioiielts.,..i.*-à""to.à.eèn
tsjechische jeugdploéq irit n.aag ,r"e (;E';;;;;alka).. wij hebben roegeàegd de 16ispelersen 4 begereiders bij reden van rars t. ,rii.r-àrra".urengen. wij hopen wat dat betreft danook niet teveiseefs 

""i_*r::r_:f u" ,""."rl:ï.id te molen ao"í. pË-àr'uring. Ieérr altijdweer:dat gastouóers 'voóraf 
er. enigzins tegenl-o kijken, maar achteraf zo,n contakt metbuitenlandse j eugdspelers ' arti5 a ireer rorx uiiir."n te vinden. De sperers nenen zerf eenIuchtled en slàapzak ,ï":^=!3! 3, ,."1. i"*"ipror:_eem hoefr re zijn. Ilet is voor desperers her. r-eukste als ze-,zoveer moger.ijk merl zijn.tvree-.r, ui: ;;;;uà"r" ondergebrachtkurmen vrorden' Naast een slaappraaus 

-aieít 
iàtuurri,t 9-oF vbor vàeding'te worden gezorsd.De meeste spelers spreken nritl or, EnEeIs. o. 

-tsi"ctri=.r,à 
i "rsdpi."s.^lrr-i.reert 

,- ..... ,... Jv.:donderdagavond 16 april rond. een o,r, ót ,.=rlre vertrekken dlirsdagmàrqen 21 april. oveidaqrhebhen zè.'steeds eën dagprogïamna, zodat u niet Eet zé Éoeft op tË iiËrr"n. o.p vrijdag endinsdag, \',anneeï u we'licht, vroèg: naar uw rl'rï 
-inoet, 

xr"i-u ,à"."àio'i"., vroeg op r,E.trsafzetten' 
'oij 

vansen =. gur, -or. óp ;;4";à";-àn zonaag speren ze tret'toernooi oD LEN','s l"ÍaaÍldags spelen ze vrtenascnapietiif en'mJen een trip. IndÍen we op U mogeh rekenen,t,liItUdanmetpau1vdsteenl.oniàttópnÀ,"il.i"r.glótii.

Kontaktpersoon:

nn:èlren voor de ,i!.,,j:::_:ilïi"":"ïiï*.ï 
"::;:ï"j:;: :;:::ïll.oo ",,",,.0o,,,*In ^uiterste nood. noo on zaierdagrporge_n op ,,eni,Ui: ienand. van de jeugdkom,issietel. 661314. voor aíon'ö,edstri5óén i.j.óïoiíïl "

ZATERDAG 4- 4-7987 . .1

Samenkomst LENS_

Nootdorp g. 45 ,.,rr
Vl 12.00.uur
Rodelaan,/Voorburg 9.45 uurAlbardastraat 9.00 uurVredenburgweg 9.45 uur-v2 9.30 uur
V2 10.30 uur

tl1 r
878 ,

904
g4g
1012
103P
1043.

': 10.00 uur
12. 3ó 

' i:ur
11 .00 ui:r
10 .0C .uur
.9.30_ uur

, 10.00 uur
,' - 1;1 .-00 uur,

*no"o ,t ..:
I,ENS D2 !
Toneqido El -
RÀS ,E 1

Te Vrerve F1 -
LENS F2
I,ENS-"F3

LENS D1 , ,

Toofan D1
I,ENS E 1

I.ENS E2
LENS Fl
Trirmph È,i
Devjo F5

1.r . 30 ur:r i.E:NS D1 , D2 , E1 .82 ,Fl ,pz
:q LENS t/m I 13.30 uUr'

zoNDAG'5-4- 1987.

I4AANDAG 6-4-:.7987 .

1€.30. uui cpe ei;
WOENSDAG 8-4- 19

BYzoNDEririÈ

87. ,:,

DEN

en F3 minivoetbal 11.15'uur .'
:.,t

.r.FNS El

I.EIiS- E 1

Madesteyn 17.45 uur

18..00 uur Honsëteréài3f fl . - sp.park de srrijÉËorjt.'-- 
17 .'ob uur

opstellingen: als bekend.j LEIJS E2 zondeï il. Faqee_Schaef.f"r.gaarne -ouders ríet verÍóéi op LENS voor Dl,El ,Ez en Flzíe kopy: schaduwpiograD&a -sportkanP ZeisÈ en oefenprogianma nieuwe ser-zoenI .v.m. wedstrijAen Ís er op g en 10 a ri1 geén trdining voor LENS Elp

Bj.j algehele af.ker+finS van het. kotrpéti tie!:roqrramma rrordt onderètaand pïogralDma - afgewerkt:
SaDenkomst LENS

1

t0.00 uur Lyra D1
11 .00 uur' toosduinen D1
10.00 uur Lyra El
10.00 uur Loosduirren E1
10.30 uur LENS Fl,Fz en F3
Bel bij twij felach

LENS Dl
LENS D2
LENS E1
LEI{S E2
trainen buiten of binnen

9.00 uÈr
!0.00 ,uur
9 ;00 - uur
9.00 uur

1^1Ö.00 uurtige weersomstandigheden even; na-ar.LENS toe te]. 661314
dus bovenstaand programnaa en tijden.

doorgaat. fS het 'afgekeurd 
dan geldt

-9-, ,

of 'het voetballeà
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SPORTKAMPZEIST

Er blijken,. wat nisveiptqnaen te bestaan oíer de priis voor aitl spottkarp. De Gnige echte
prijs bedraagt f 135r: per persoon, Wij geven toe aat. er c'ok wel t 130,- in de LENsrevue
heeft. ,Jestaan. Een foutjg..dus. we vràgen ale deelhemeis' (in;l. de leiders) ervoor _te'
zorgèn d.at.voor eind aprr{ d.9, f 135,- i,s övergemaakt op giro 336711't.n.v.. penningmeester
r,ENs neL. veHrerqing zèlsq.. ..Daaïnaast hebbei $rij' nog behoefte a+ wa!. gege'vens. .r,everonderstaand strookje daarom a.s. zaterdag in bij de ieuqdkomlolssie 

-'

llaan deelnemèr àari ísporthdmp
Doet r,r€il/nièt'ii meé'aah dd tafeltenniskompetitie in het kamp.
Eeeft r,rèI/geen x kói5dij:loía "gehaald op een eeïder sportkamp.

Is verzëkerdl bij'eeri: ziekenfonds'':t i naanr.r ... . ,. . .
,1 '! l
...nurDDer:

Is i:articuliei verzekèrd x: naam:. :;.Ill.: . . . ;. .
De louders zijn wel/iiet x in staàt om de kinaleren heen,/teru! :x . te vervoereí- I

x doorhalen wat nj-et van toepassinE is. ::'

U],TSLAGEN JEUGD

VUC A1
Gravenzandè
Qui c.ir. B 1

GDS 82
Delft c1.
r,ENS 92 . -

Èje

T.ENS A1
I,ENS À2
LENS BI
I.ENS B2
LENS Cl
RVC C3

À2
7-2
2:! . .'
2-2., :.
5-0
0-3
5-7

20.31
L9 ,2A
t9 .24
t9 .27
LA-26

LENS Dl RKAW Dl
,LÉN§ D2 ..'::" Dié-saghe' D2

8-1
z-4
o-2
c-0
1-4
2-2

-ttilhelmus El -:-
Dunó E2' .iÍ ':"'' '-
LaakkwarEier F1 -
LENS F2

I,ENS E 1

IENS E2
I.ENS. Fl .

ODg F2

Eèn wedstrijd nl-et zo best spelen maat toch winneh. Ís iets wat qen goeà èIftàl vaker heeft.
zo. ook ons A1 . Met nog 3.!.redstrijden te spe:len is de.stànd aan kop alsvolgÈ.!
1

2
3

5

DSO !..
,.tsNS À1
I,Iiihelmus
DÍ'IO

vcs
I,ENS Uit
en

Lyra.thuis en Scheveningen uit i :

Tonegido uiÈ, DWO thu;is en,V§S.iu{
VCS thuis, TonegÍdo .thuis, èn; Lyra _lrit
BLarM Zwart thdris; Vredehburch uit en
Vredénburch thuis, LENS thuis vuc uit
líilhelmus uit

HeÈ betoofd een spannend slöt te woËden. .Joilgens heel veei Suices!:: r.ENs A2. doest met
10 Ean Í.reg ondat Danny Ilanique zo slom was om 's norgens pas af te belleii voor de ceé-toop.
Àlsof je dÍt niet eerder wÍst. De 10 spelers konden het rrcE nieÈ bolvrerken. LENS I]1 kende
een Penalty-volle wedstríJd. Een werd er benÉt door IJENS en twee werden er gerilÍsÈ (euick
en LENS) De eindstand van 2-2 was een goede prestatie temeer daar B1 de laàistè 10 minuten
met 9 lpelers moesL uitspelen. LENS BZ zag z'n kampioenska!èen in rook .;;;.-E;; ;;;;;;
GDS won verdiendl met 5-0 en za} nu l'e} kampioen worden ook. LENS Cl haal in Davial v Zetten
ook zo'n slirune spelel !5,e 's morgens pas afbelde' vooi ale' cpc-foOp'l ' reif daàr nog eens bij
op.de ziekën Marco Tljsen (keeper) en de 3-0 overwinning van de càret Boys mag een.zeer
goede piestatie genoemd worden. I,EN§ c2 kon het lang bolwerken tegen nvcl nijlrust hognipt EeÈ 4-3 voor. Na rust vraren. de,, sperers van cl en Dz die eÍ. ar een wealstrijal op
haclden zitten te vermoeid en Rvc won dlsnog met 7-5. tENs.Dl speercle vr.tenascnafpetiSx
met RKÀw D1 Het r.rerd eèn simpele 8-1 overwinniriE. ret'ts D2 verloor Det 4j2 vari èèn ver-steïkt Dj-e.Haghe: De doelpunten vàn LENS gemaaÈt door sander MoI kwa[en na hele mooeieaalvallen. LENS El vron van wtlhelmus El met 2-0. De trainer/leider van wilhelmus, Maarten
Rog, had zerfs zrn zoon patrÍck opgesteld. ook dit was geen pio,bréem.voor r,ENs. LENS E2
ging net 9 man weg omclat enkèIe spelers het te veel moeite vinden oÍn evén af te bellen.
De'0-0 uit tegen het sterke DUNO nag aanöok een byzondere knappe prestat]-e genoemd word.en.
P§ 11 .De! gàstqpeler Robeït stap $ron mer I-4 van r,aakkwartrer. ieurlq gedàan jongens.
LENS F2 sPeelde tegen een ODE D-F coEblnatie rer-.2-? gelijk. trillem en MichaeL .niaal<ten de'
doelpunten - Goed gewerkt. LENS F3 kwan helaas niet in. aktie, HIÍSH vond het te hard wàaiènen:liet jurrte ln de steek. celukkig toch nog Í.ra! onde,rring gevoetbard err'rri.rard óje ":ll

s6ie feld.citeert deze week.' .i
rn de vreek van donderd.ag 21 aprir toÈ'en trièt.ln;oeàsdàg g aprit ziin ae vjtgende. jeugdràden
ën jeugd.leiders jarlg. van.Harte: Mark Btiytelaar, "àtu.aàg 4-4,-pietje;van nijn, , ri.:
IDaardag 6-4, en Jacqueline OuvJerkeïk, vroensdag B-4.
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DE .IENSRXVIIE

" - _rIIEEïGLAD VAN DE VoITBÀITERENIGITIG IENS (LEI{IG El\T SNEL)

buste jaargang nummerl JJ, ) april_ ljAf .

iÍàarschijnlijk vind.t u d.it een v"u"o-d" aanhef, naar we zullen geri;t.iets duidetrijker worden.
It yr:.Oosterweghel is_naneliik in het seizoen i979-198o begonnen met-het.tíkken van onze LENS-RevÍe en moet d.eze werízàr"íóàun-trrarr=
oeer_nol_gen.
Dit houdt in , dat zij in d.eze acht seizoenen cn€Seveer 4.100 pagina' sheeft getikt net al het wel en wee van onze vereniging.lt/at d.it voor een gelve Id.ige rrklus " is geweest we ten slechts weinigen"Het tikken van onze Revue is niet een karwei waarvan je kunt zeggen:vand.aag geen zin, ik doe het morgen wel l Het rnoet d.irekt gedaan wor-.den, want alle verd.ere werkzaanhed.en aan d.e ,Revue hangen hiervan af.En wat te d.enl<en van d_e tie ntallen verschillende soorten hand.schrif ten,variërend van duideli jk leesbaar tot een wanhopig te Iefoontje naar d.eauteur on een ninimale uitleg. ,Beste Jos , nanens hee 1 T,BNS onze har-itelijke d.ank voor aI dit werÈ wat je gedaan hebt !

Het Bes'triur
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBB
B BAROPSTELIÏNG B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Za-terdag 1'1 april " Ochtend:
I\tliddag:

Zontlag '12 apri1. Ochteàd:
, n/tiddag:

BBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
I

ij lsma
een Sluiten: Heinz Geurts
nus Zilfhout.
een,/René v.d. Steenrt

§l.uiten; Riek en Piet Bosch
I

GÀST O IIDERS' GEv n,:-É GD' 
"voor de Ts j echi-sche Jeugdp loeg

Herman lentingr/Ria B
Àn en Gerartt v.d. St
Cor lÍoppénbrouwer/T i
Àn en Gerartl v.d-" St
aanvutll_ng lens ,

(

Tijdens het konende paasweekeind e (íB-20 april) organiseert d.e Jeugd_-
kornmis si-e voor 81 een twee dagen d.urenti internati onaal j eugd.toernooi
op LENS. Daaraan doet o.a. een tsjechische jeugdp loeg uit Praag meeZTS Petrzalka). ï,,/ij hebben toegezegd de 16 spelèrs en 4 begeleid-ersbij leden van LENS te zullen onderbren6en. lVij hopen wat d-at betreftd-an ook niet tever

n te mogen doe
geefs een beroe

n.
p 9p

DE
de gastvrijhej.d. van lens-Ied.en
ervaring leert altijd. weer d.atook van seniorled.e

gastouders vooraf er enigzins tegenop kijken, naar achteràf zotn kon-ta'kt met buitenlairdse j eugdspelers alti jtt heel leuk blijken te vinden.De spelers nemen zelf een luchtbed. en s 'l,aapzak ne e , zodat er geen beci-d"enprobleen hoeft te zi jn. IIet is voor d.e spelers het leukste aIs zezoveel- mogelijk roet zi jn twee en bij gàstoudèrs- onderfebracht kr::rne nworden, Naast een- slaapplaats dient natuurlijk ook voor voeding teword.en ge z orgd. . De neeste spelers spreken Dui ts of Engels. De tsjechi-
s che. jeugdploeg arrÍveert donderdagavond '16 april rond. een uur ofzesi ze vertrekken d.insdagnorgen 21 april. Overdag hebben ze steed.swen dagprogramma, zotlat u niet met ze hoeft op te trekken. Op vrijda t)en dinsd.ag," wanneer" u wellicht vroeg naar uw werk rnoet kunt u ze zonod.ig heel vroeg op T,INS af zetten. tÍi j vangen ze dan op" Op zaterdàgen zond.ag spelen ze het toernooi op LENS; 's-Maandags spelen ze vriend-schappelijk en maken een tri p. Van dé 20 onder te brengen spelers enbegeleiders hebben we er op d.it norcent nog maar '1O weten te p laats en.Aangezien de tijd gaat dringen (over één rveek arriveren ze) cloen weeen klenmend. beroep op een ied.er die vrat ruirnte over heeft ti j Cens d.ed.aarvoor met ?au1 v"al. Steen kontakt opaasdagen, u l<unt

-1
Te lefo on 970154

pnenen.
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DISCO DÏSCO
'''..,'1,;

DÏSCO DISCO DISCO DÏSCO DISCO

0p zaterclag 2) aprll- a.s.'zàï- er in hèt'ctubhuis vari'de fraïiílàf-
verenÍging Kwlek-Sport wederom een grancliàze disco_-av94d..Wgtd,en.gehouden. - Toegang: 'f 2r5O ''

Àanvang: 20.00 uur.

DTSCO llIs0U nIS DISCO , ,D SCO .DISCO DISCO

]fiÀVERJASSEl[ KTAU5RJASSEN KIÀVE'?JÀSSMÏ KI,À\TNRJÀSSEN
Ttre hebben het weer gehad- ! De k
afgerond met ile grote finale.
grand.ioze elnd.sprint besl
Stand. 5e en laatste avond.

ag te

. v. Ovenl Brouwers

. Reuver. - uJi jngaard.en

. de Groot'- de Groot.
" Gravendijk - Geurts
oed.el: Grens - Grens

laverjasdrive werd afgelopen vri jtlag
IÍet duo van Oven-Brouwers wist via óen
leggen op <1e eerste plaats,,

ounten
' tl

lt -

-'tt'

1
I

1
+
P

,6Q7
5559
,122
,251
11o.o

EiiÍd stancl

'lOde Groot "- d.'e Groot

. v. Oven - Brouwers

. v.d. IIoek - rs-Graventïijk

. v.d. Berg - v.d. Berg

. v. Dijk - v.d. KlcÍj

. ïfitting - Graan

. Han '- Klunen

..Bon - Hoppenbrouwers l.

. Jansen - Otte

. RoB - vrd.'Hoèi<

Punten
1
z.

1
+
q

6
7
B
o

21140
2O8Ot
20r2,
èuu9t
2006?
19850
19687'
19621
19+96
19+20 

.

KIÀVE ASSEN KiliiI]]RJÀSSEN ]IERJASSEN E,ÀVERJASSEN
Lens ,Írí en d.e laatste loodj es ... . ; .'. . .

lens-RKÀW en het recht'' van d.e sterkste

I\let nog twee korirpetiti ewedstri j den te gaan is d.e spanning in depromotieklasse tot een gngekend hoogtepun-t opgevoeiQ.. No§ vijf 
"ploegen komen ín aannerking voor pröraotie ! -.:- r

Lens:A1 gaat a-s. zaterdag"op b;rö;k-Èij-,ics 
".r. 

twee weken claarna'
ontvangen inij DtjO, 0m zeker te'zijri van-d.irekte prorootie di.enen deze.
twe.e rrnatches of the year't vier punten op te 1evèren..ïed.ers steun is op di-b noment gewenst en- d.aarom wi1 ik bi j d.eze at.1elensers verzoeken om.bij d.e-genoend-e wedstrijden aanwezig-te zijn
om nijn jongens aan te rooed.igen.. .Tot zàterd.É!, p"t"= Vteeiout-

Na ale grand.j.oze wedstrijC, tegen Fortuna Vlaard.i
de verwachtingen voór de konfrontatie legen 1ij(te) hoog-gespannen. IÍet in grote Betaleà toegéechter bed.rogen uit, want lens had. niet d.e kràcstukjc van vorÍge week tè herhalen.
Reed-s in cle eerste minuten v:rn d.e wed.stri jd. werbij lenè aan scho.rtte. Het mid.tienveld was zonda
we1 j-n aanvallend als in ve._rd.ed.Ígend .opz,icht ge

:

ngen vorige week rvarèn
staanvoerd.er RKÀW '

stroomd.e publiek inriam -

ht on het huzaren- :

d duideiijk waar het'
g dermate zwak'd.at zo-
en vuist kon wordén,.:,:



Zod.oend.e kond.en de leid.schendanmers vrij eenvoud.ig het spel d.icteren
enwerdIensged.wongentegokkenopeenge1u'kkigecountei.Naeen-
kwartier was deze taktiek nog bijna succesvol ook toen Fred. Spa net
een lob over vijftig .meter bijna doi;I trof. Even later was het echter
RILI.W dat d.e score opende d.oor micld.el van een kopbal van een volleclig
trijstaanile RKÀW-er. Een minuut vooT de rust waÈ het een ongelukkigó
terugspeelbal van.Oscar v.d.. Laar die de 0-2 op het scoreborcl bracht.
Na rust geloofde RIOViI het we1 en beperkte zich tót het rustig uit-
spelen van de wedstrijd." Lens had niet d.e nacht om RILIVII echt onder
druk te zetten, verder dan een goed.e kans voor Marco v. Del_den kwan
het niet. lens hatl d.eze wed.strijd niets in te brengen en moest d.e twee
punten vol-komen terecht aan RKÀVV laten. lang za1 èn nag er ovei 'deze
nederlaag echter niet nogen worclen getreurd. want zondag a.s"'wacht cLei

uiternate belangrijke wed.strijd in Poeltlijk te65en Verburch.
Iot zond.gg!

I]NÏCORN UN]CORN UNICORN UN]CORN I]NICORN

Piet Simoen, d-e man die er onderneer voor zorgt d.at de lijnen.recht
op het veld komen, gaf afgelopen zond.ag de punten voor de UI{IC0RN/LENS-
voetball-er van het jaar trofee, waarvoor uiteraard onze d.ank.

I]NICORN I'NÏCORN I]NTCORN IJNICORN. 6T]COI?N UNICORN

Lens in de striid op yql-e fronten.
Graag wiIlen we reageren op het verslag van d.e wedstrj jti. f,ens-Duinooïd
in d.e Lensrevue van vorige week. I(arel Jansen heeft vol-strekt gelijk'
a1s hij opmerkt, tlat er veel- te weinig aand.acht besteed wordt aan d.e'
zergen van ons eerste zaterdagelftal.
Evenals onze zondag hoofd.macht staat ook ons zaterdag keurkorls er' '

allerminst flori-sant voor. De laatste weken zijn er regelmatig oproe-
pen geplaatst,om d"e aanhang te overt.uigen van het belang orn de wed-
Ëprijaèn van lens 'l bij te-wonen en te"ondersteunen. Daàrbij heeft '
Fians v. Dijk (als vertegenwoordiger van d.e zonci.agaftLeling), de spe-
lefs. bij herhaling, via d.e Lensrevue, verzovht on een dosis extra in-
spaDningen in de strijd. te werpen. Dit is niet gebeurd- voor de Zater-
dag I.Onze welgerneende excuseè, als l::ierbij d.e ind.ruk zou zijn ont-
staan, dat het zaterdagtean onze aanilacht niet zou hebben.
r''chtei d-e "groene tafeÍ" hebben vre het vaak over het wel en wee van
aI onze elftallen en d.aar behoort d.e zaterd.ag, en zeker de hoofdrnacht
óTk terdege bij t
Het is ook in ons belang, a1s jullie kans zoud.en zien je te handhayen
in de hoofdklasse. IÍe zijn evenals jullie gebrand. op een zorn goetl
mogelijk resultaat in het veld.. L{enseir het kón nog! Het bestuur za}
wat dat betreft trachten d.it soort foutèn te voorkonen. ÀIleen
gezamenlijk kunnen we er wat van naken" Dat zi jn we ons terd.ege 'be-
wust. Jongens, stroop d.e mouwen eens extra op en maak er het beste
líij zijn d.at' zeker ook van plan voor juIlie te tloen.

Het Bestuur.
liledstri jden voor komend week-end., waarbij supporters niet noBen
ontbreken:
Zaterttag 1'1 april IÍS TEXÀS DHB - T..,ENS (za) l+.1O uur (restant 20 min.)

LENS À1 - VCS À,I
Zondag 12 april Verburch - LENS 1 14.00 uue

IEIISI -ODB2 11.Oouur
Bovenstaande wed-strijd.en zijn om de bekend.e red.enen van groot belang.
Laat u zien en horen. Uw enthousiasme is een steun voor onze spelers,
zeker nu we in de belangrijke fase van d.e competitie zijn beland.
Kornen dus! De spelers rekenen op u.... Het Bestuur

7-)-
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Heeft iedereen d.e d.atun a1. geno eerd? 0p '15 mei a.s. gaat-héé1 T,ens'
en.noEs meer volk aan cle start verschi jnen vo-or d.e 2, 4, of 10 kilone-
ter. Evenals vorig jaar belooft dit weex een èpektakeI van d.e eerste
orde te worden. Vele.prominenten hebben hun d.ee 1nafle reeds toegezegd-...
Zo ook een grgot leger nedewerkers r waít zonder hen hoef je zoiets
àiqt te organiseren. IÍet enthousiasrae is wed.erorn zé.ér eroot en d.aar-
om zlJn onze verwachtingen weer hoog geSpannen" Iilniddè Is zijn er aI
enke 1e honderrlen afficheÈ in onloop. Lensers vooral veel publiciteit
rnaken voor dit evenernent ! ! Eh'.d.enk eraan mensen de weken vliegen
voorbij I Het is zo 15 nei-. I{et enige, wat d.e or§anisat ie nog d.ringend.
nodig heeft, zljn spons ors ! ! ! ! ..Een ieder, die in welke vorn d.an ook
aIaarr-n eeii,.bi jdrage ÍïIlev eren, wordt drinE5end Yerzoc ht kóntakt op
te nenen met Frans van Dijk of Henk Hoppënbrouwer. Ook hebben we daai-
voor een giromrmrcer beschikbaar en weI ali-e van: Penningnees ter T,enS

l.T,.I. Wij hopen oP vele positieve reacties.
Starkenborgh '11, 268'1 NR Monster

2) apri
net verneld.i

l" houdeir weeiro .15.67.11, adres:
Rond

- r een'bijeenkomst voor al-le meilewerkers-sters on aIIe -details goed door
te nenen en de taken tot in de Perfectie te verdelen, En voor de

art end.ee IneÍroers l
we o ok d,ire
meer.- over r.

zod.ra d.e. startlijsten en nunners beschikbaar zijn st
kt Ínet d.e inschrijvingen voor lensled.en. U hoort er sPeedig

"br[àni sàtiö' öornlté" Í,'. r.',. L. :"..

.- Red.aktioneel.resultaat: 4 uit 5, 4i'ióc;i 'èn'2'tègen.""" "

- frèt w^" { keer troef voor 'de 
ltl, ' 2 kbè.r voor d'e ene 0 e.n een keer- ' '

voor de àndere 0. ' 
.

- d.e laatste O rvas alleen even de richting kwiit.
- tr'ei jenoor<L is tte laàtste weekend.en ook erg succesvol met-het naken

van"aoefpunten, 4 naal; ! maal en afgelopón zondag 6 rnaa1. .-
-'iit. Ait ào dooigaat rLaí noet Guus lÍi<Itl1nkr on zonda8-lwge-ptlnten ;.

.uit d.e kuip nee'-te nener' even on raad gaàn vrag'erl-bi j . 
Rob Jansen'

- 
'd-e 

aanplakËi1.i etten voor 'ri.e lens Lentc I-,oop, van .11 -rnei, zi'jn klaar '
- ÀIs u èen gesóhikte plaats weet on ze op te hangen (werk,- buurthuis

.portie, enZ.), víir. àe verkrijgbaax aan de bar of via Henk lloppen-''Ërouwers en irians -v. Dijk..
- U:- j iret draaien. van. het"tel-efooínunner van Lens 661114 word-t vaal<
. oei oneeluk hetzelfd-e verkeerde nuxrmer gedraaid. DÍt.. veroorzaakt

ieel 1àst, zeker als èr zornaar opgehangèn wordt. Draai je verkeer4-
" blijf «1an wel beleefd.
- Jeai pierre L{ulder ha6 afgeloiren week nog behoorlijk last van ziin

geblesèeerd_e schoud.er.. Piórre-: ik kan veid.ornrae niet eens mi jn kont
ii"óeÀ" of mijn haar kannen.

- 14an cíer lubbe-daarop: nour je ruikt best redelijk, rnaar je haar

het d.eze maand.ag niet echt geze11ig.
nog wel een paai dagenEÏgèr Saat

0notjes

zit zo IuI1ig!
- Een van uw red.akteuren vindt
- hij .vreest bovendien dat clat

duren.
- d.e schlerqiel van de week d.an rnaar.
- oké, oké
-, lIans Koo

I.?as typi
yenga kwan zondag net hele grote verbaasde
Àch niet gewehd. zo laat te'verzamelen"

ogen op lens.

-4-



I',i 2 I-,:"S 2
IIet d-oor vele blessures sterk verjongde tweed.e, boekte weheröm den
opnerkelijk resultaat. fn leiden werd.en de reserves van hooftlklasser
W,S net 2-'l verslagen. Dooi dit uitstekend.e resultaat zijn de "jonkies"
van leider Peter tLe Jong zo Boed. al-s zeker van prolongatie j-n de
hoogste reserveklasse van het amateurvoetbal. Noodgedrvongen moest
er een beroep ged.aan word-en op' spélers uit het Je'en op enkele j eugd.-
spelers. En d.at Lens zich over (Le toekornst geen zorgen hoeft te naken
bleek weer eens des te neer. Zowel de speleis uit dè B-selektie (Pe-
ter de Bruin en Rob v. Schaik) als de jèugdspelers (gebr. Endlich en
Robert Garskamp), cleden het voortreffelijk. Daarbij keepte, routinier
Bas v.r1 . Lans een uitstekende wedstrijd. .hls rnen daarbij d.e zeer in-
spirerende werklust van de overige echte 2e elftalspelers bij optelt,
met in de hoofd.rol ltTouter Eransen en de uitblinkende aanvoerder René
v. Bemnel, dan is d.e overwinning op het angstige UVS verklaard.; In
d.e eerste helft vrercl er zeker zeer reCelijk gevoetbald. en konden d.e
WS verd.ed,igers zich alleen overein,l houclen net enlie Ie forse over-
tredingen. Tot '10 minuten voor rust, toen uit de zoveelste vrije trap
Ed. Perreijn d.oeltreff encl kon blnnenkoppen. l[a rust een sterk aan-
dringend UVS, dat vergeefs trachtte een bres te slaan in de sterk ope-
rerende Lens defensie. tVouter Fransen gooide daarbij zijn complete
lichaam Ín d.e strijd en d.at is h6é1 wat. Oprnerkelijk rvas in clie fase
ook het rustige spel van Rob van Schaik en Peter de Bruin. Alsof .ze
er aI jaren bij horen, prina jongens! Dat ging goed tot 20 minuten
voor ti jd, toen d.e UIS aanval d.e lensers in lengte d.e baas waren" 1-'1 "
Even zag het er toen naar uit, d.at lens alsnog zou noeten capituleren,
maar 1 ninuten voor tijd- pikte Robert Pennings een verd.waalcle bal opt
kapte handig zijn nan uit, die zich toen genood.zaakt zag Robert te
vloeren. De toegekenile strafschop werd door René v. Ber,.r-,ne 1 koelbloe-
dig benut. 1-2" Voorwaar een voortreffelijke prestatie en voor Joln
v.d. Lubbe in ieder geval één zorg minder. I

Frans v. Dijk
PROGRAIíMA ZONDÀG 12 apri1 198?
'14.00 uur' Verburch 'l
10.70 uur iitilhelmus 2
í1.00 uur Lens 7
'lJ . 0O uur Lens 4' lens 5 vrij

- T-,ens '1

- Lens 2
- oDB 2 \r1
- Duindorp 2 V'1
z ie l-ens 6 en I

,21/1oO9
61O/1O92

ten 6+2/1144
406/2Or4

líeyer +2r/2128
Vorselr.ran +15/2OB+

+1O/2221

Hr"
Hr.
Ilr .
Hr.

v. d. Boor
Il-interman
Gro ots cho 1
d-e Jong

'17.00 uur leís-G
1 '1 .00 uur lens /
'14.00 uur IflnSH 6

Terre inen
Verburch
rrri the lnus
TI}ÍSH -

Opste Ilingen:
Lens 6
lens 7

als bekend.:
al-s bekend-:

als bekr:nd.

met J. v"cl. Ilnd.e,

met J. v. Kester,
P" v.d. Steenr \lJ.

Kenpernan

:-Dre-E---------TZ Hr.
- DHC 9 YZ Hr.
- lens B NN

: J'rke1wep5, Poeld.i jk
: irlestvlietweg, leid.schend.an
: Vred-erustlaan t.o. Ziekenhuis Bethlehen

P. Schulten, R. Girnberg.
Vi. I(ouwenhoven, II. Bertens ,
Heynen, tr'. Schuurman, G.

TrenS B

;\f schrijven :
Ièns 

-: 
H

iJens '/ : G

lens B : I-r

Rimnelzr,vaan 01742-711+
Duivesteyr 01891-?941
Verkijk +5+972

tr



18.10 uur O.S'C., - Tlens / . ;

opstelling: als bekend,g* ï.'J:ïïi5:"ËerÏ;,l3ll"Bi+.Ï:

Pr c xruilÉíi i.lins11r.6 '1ll r..prí1 1 987

Proqranna naandag 20 april'l oc.? (2e paasd.aE)

Schulten t
Steen,

14.00 uur
'1'1 .00 uur
12.00 riur
.1J.00 uur
11 . 00, uur
'11"O0 uur
12.00,uur

LenS
T..,enS
Hoek
TJenS
],ens
T..,ens

I
L
v.
+/,
6
n

- Tonegido 1

- Sparta R 2
H. 2- Lens 1

- Enselsen (vr)
- Veiburch 5

, - naakkwartier 5

Qulck St.6 -'lens 8

Uiislaeen'Z ondag 5 april 'l B')

Lens 1
iIVS 2"
L.,enS I
LenS 6
Lens I
T..,enS To

o-2
't -t2-')-z
q_2

86/198

- RIíÀvv 1-
- LENS 2"- Gr.1'/.II Vac
- Scheveningen 4
- Diiro 6

scoorder Seizoen 19 7

24 d-oélpunten :

19 rr-. ;
At1 lt,t(1r. "' :

11 ':
ZrZljivor,usll z
ZZT,T,ZZZZZZZZZ'T,ZZZZZZZZZZíZZZZZZT'ZZZZZZZZZZZZZZZZfrZZZZZZZZZZZZZT''Z'.ZZZZZZ

L{aanda ril 1 o

/r..
e

1{.
D.

Kuypers :

d.e Nenny
Disseld.orP
Bert ens
v;cl . ','Jaas

I a

21 ;4O uuq T,ens 4 - SYITT^2
àr.40 uo, T"ens ) - ESDO 2+
* lens. levert scheidsrechter

'voenddàe 22 aprLl.
22.2O uur Maasdijk.2 - Lens 2

Vrii d,ae, 2! april
20.2O uur Venibo 7 - Lens 1
Zate rd.ag '1'1 april

'Schbic]èréchters
À1Ie "torJschoulvers

Zuiclhaghe .

Duinlaan

"liiestland te t s-Gravenzande

Oranj eplein

Alpina toernooi: zaal tt Zancltje' -^Begin: '19.Oo uur aanrve zóg: 
'ilB 

' 7-O--ur5'
Deèrnen,;nde teans: 'Al;ili"(ïE!. jI'íÍc:§"lck steps-de l.,elv(-Rottcrdan)-

Venibo-Iil"isl'l '
tie IIr. v.d. ,Lans r -en ecn sphe-idsrechter uit Rotter-
dan"ïïï,, *" rro. í r. "aloeàen,o."." r+:t : BïBl_à18à8._.be 

rren I

Uit s latlen:
lens
fre nS
Lens
Ï.,ens
I,ens

z-Delft2 4-7- - ;1/B comb. B-,
2 - Paraat 2 4-B

- Duinoord 2-1
4 - | s-Grav'enzand-e2-1

-6-



Z ZZZZ ZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZ Z ZZZ Z ZZZZZZ ZZZZZ
Z IANGS DB SPORTEN VÀII DE Z-tÍ lad,der Z : i. ].:

: ZZZBZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT.,ZZZZZZ,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ-------:----
Programna Zaterd.ae í'1 april '1

14.30 uur'1lS Texas nIId'-
í 4.00 uur Bl-auw'Zwart2 -'14.30 uur ÀllliB 1
'1'1 .00 uur Àriston BO .:
VERZiiilIELTÏJDEN

'lJ.00 uur ',
I '1J. ]0 uur

J.v.Bl-aricun (restant wedstrijd)
À. Stolze O11/O57
vriend schappe1ijk
NN o2o/1+9-

987
le
Le
Le
le

ns
ns
ns

2
t
4

Lens 1
IENS 2

lens
I.,,ens

1
4

1).10 'a:r'10.00 uur
Lirsging van d.e terre inen:
Hs.ïeias 'DiB
Blaur,v Zwart
;i.NfiG
Ariston.B0

:_'Duin,Iaan '190 .t s-Gr.avenhage .
/ Dr . lÍansve l-tkade , lVassenàar.
: v. Brlenenlaan Wassenaat t/o
: Prof. Mekelweg B TH Delft, D

.d.. E1ftallen:stè1,1Í

,lI
Oo s t ersportpark

ól f+

o

lens
" IENS

I en 2: word.en door de trainer bekend gernaakt.
J : . tr' " d e Vri_es-L "Sinke-K. Comptei-T. Spa-J.Roossloot-J.\ïeltens-,.. F.[{u1der:ljI.I,,[ersbergeir-D.v:d"Berg-P.Àx-J.I(ouwenhoven,/J.Sinke(.,\)
4 : I. Christ-J. v. d. Stee-M. Fris-I. I,,tante I-R 

" 
Pilon-C . Lipnan-p. v.ns-

s en-II 
" 
Kouwenhoven-D . d-e Ruiter-I/I. Jans e n-J . KruithoÍ-w. Stuif -

LenÈ=

bergen-G.Kuiper.

À.fschrijfad.res vriid aqavond. voor 19 .00 uur:
Lehd 1

Iehs .llens 4
'; Uits1aqen zaterd.a e 4 april 1987

Bi j àIgetre1e afkei.rring trainen on 11 .1O uur . ( loopschoenen Lreenemen). - -.
Àfbel-len als nen niet kan trainen j-s ook hier verplicht.. IIet 7e en.4ee-lftal -I<unnenr dan ook eventueel gaan trainen. . l' " '' :

Í

èn'e:.'ei; J, Han tel- 6?968?
. : Bij J. SirÈe teL. 079-+1927?

: Bij J.'. Kruithof te. 67+714

- Naaltlwijk
- Honselersdijk. 4
- .flnar De ep 2
- Escher Boys .. ,.

Proqrarona zaterd.aE '18 a
(nipte overwinnin$).'

Lens 1
lens 2
Lens J
l,enS 4

'1-2
1-7
1-6

1r-2
4oQapril ( paas zaterdaq )..

Lens '1 : Írij - aànvullinglens 2
1O.+5 uur Vitesse Delft / - lens 2 llevr. J
lens J : zie progràrula wöensd.ag '11 april
Lens 4 -:' vrii
Toernooidata lrens Zaterd.ag
20 apríL 1987
2 neí 1987
9 neí 1987
í6 nei.. 1987 -

21 ne:.r 1987

jo voor lens 2
.Ned.er1an<j.en voor LJens 1 + J
. G . Ytr. voor lens 'l + 2
jo.voor lens J
granentoern'ooi ÏJas s enaar

St e 1nz

NN
P.H.I,{. ViS

Nad.ere geg?vens

o11/O21

Dev
Nat
S.V
Dev
Vet

Progranma Woq4qdag 1) àpríl 1947
19.00 uur lens 4 - Devjo B V2
19.00 uur lens I - I{TSV 2 V1
d.eze wed.strijd. is ond,er voorbehoual.
van 'l'1 aprj-l 1)Bl .

o2o/1+B
o11/10'

na de wed.strijd

" J .,'-'



J JJJJ JJ JJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ JJJJJJ J
J van het. jeugdfront J : -. ,----- -|

i.IJJÍ.IíJJ.IÍIJÍ;I.T .T J.T JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Chooinstràat 1O1 
'Tei. 970154 (bs8 9?1674)

Paul v.d,. Steen t
2551 S\ï Den Haag.

Àlgemeen kontaktPersoon-r

V'led.stri.'i dpro amma À-B-C-iunioren
Kontaktpersoon: Jan Spaans. Telefoon 292929 (b.e.S. 9?015+)

Afbellen voor de wed,strijden bij Jan Spaans op vriidagavond tussen
1B.oo en 1!.oo uur. Ïi;ï;;;"i;"oààa "ós-op-zàterdàsmóreg1-9n 

T'en§ bij
iËi,à"a-ii""'àè-;à"edko;*i=Àièr tel,efoon eA't7l+. Voor-avondwe6strijden
teL. 9?0154 , . .,,i -. .

Donderdag 9 april '1987

18.30 uur lens 81 - Verburch Bí' v'l

Zaterdag '11 april

VeId

kompetit Í epro gr

§cher-o.sr.
II.HoltkamP.

Sanénk.''- Lens
'18.00 uur

12.00 uur
11..1O uur

11 .45 avr
8.45 uur

íJ.00 uur

14.1O
+17 12.70

'' ' 14.rO
400 .9.10
57+ 14.OO

uonderoag

uur VCS A1 - L,ens À1 Ded'emsvaartw.
uur lens A2 - Oranje Blauw À1 V1 '^';-
Lens B'1 vrij zie lens À'l ,À2 en -82 en
uur trens B2-- Die Haghe 82 Vl
uur Lens C'l - Honselersd'ijk C1 V1
uur -GDS C2 - lens C2 Erasmusweg'

':
G. de Jager

.rj_
o /tL,,1l ,

2

À. Nakken', ,

. ' ''.?
16 april

í19.00 "uur T.rens A1- Feyenoorcl 1and.,/reg. comb ' trï. Pieters '18.'15 uur

Bi zonderheden,

SC
3à"BkgBsi
HIDUWPROG

2x)
1sËEB*"YBà?fl1ftË'*+ö.$"BB"6+E$ï;Ë"5EftlË$"fi" 

paastoTnooien etc'
n,,rlhlr, ,ruNronsN-

--opstellingen als bekend:

Bij algehele afkeuring van het
progranma afgelverkt: i.; .:

'uui
uur
uur
uur
uur
uur

L,ens À1 (voor 11/+): met &. Bijlsma,.E'"Spa-

lens A2: net R. SBaans'en'R. Raffaele 'l
íó"i sà, met l[. Sèhuurman, P.'Valkenburght

J. lveststrater. À. Tikai' B' Gudu
' en .E;. v. KnL,lrI

T-,ens C2: net M. Tijsen en E. Rietveld'(beitLe

aina word.t ' ontlerstaand'

Samenköiíst' HaI'- ' -:

1O
zn
o0
,o
00
oo

14
1+
12
1+
t1
12

Katwijk .lr-reg.
Loo sduinen
Katwijk 81
T-.,oo stluinen
Katwijk C1
Iens C2

- lens ii'1, .- , '17.00 urir
- Lens À,/B conb (zie opstelling '17.70 uur
- T,ens 8.1 '10 . 50 uur
- ilnI í,/s comu (zie opstellinA)17.ro uur
- 1,ens C'l -:. .1O.2)O uux -.. ,,
- trainen buiten of binnen 1'1 .1O uur .'

Daarnaast sppelt er nog een À,/B combiÏatie 9P Ioósduinen
ó;*ir:ró-;-r'verwachteí we cjnclerstaaíde spelers. op^Lens:
R. Ilartman - E. Raffaele.- 

^. 
v. iViingaarden - ['l ' §pa -

ii. ii;i# - R. spaans -'V. Tromp---Rl zandtrà - N'-Jase
M. ;:4""8à"g Leiders: Fred Gpe-ns e-n J,aL,v:d',Pg,='e'

om 14.7O uur.
J.. Hoeríig-

N. Ba1tus j
sar - N. .Bnora]-

.-8.



" 'iuÉFo::t cvraaHd

L.,ens.'À'1 heeft nog twee belangrÍ jke wed.striiden te g aan,' Ze zijn nog
vo1
(11

op
/4) en D'vïo (2r/4)

in d.e race voor
zíj
promotie naar de regionaal. De konkurenten VCS

n de resterende tégenstanalers ., Zaterdag uit
bij. vcs, aanvang '14.J0 uur t kan A1 de steun van een luidruchtig
'lub1iék best gebruiken. I'íie herinnert zich nog de gezellige thui
ived.stri jd tegen !'rlilhelbnus?? Wat een sfeer was het toen. Zo moet het
nu ook weer. Gedraag je korrekt. Beperk j e tot het luidruchtig aa-a-

l\1 . Na de wedstrijd vroeg naar bed .en .d.e ' volgende
op Verburch staan. Dan spee1t ons eerste senioren:-
ij ke wed-strijd tegen Verburch.. Bij winst is lens '1

rÀlie wi1 dit nou niet. Toeters, spand. oeken, ratels'erL
l toegestaan.

T,end À1 rc"én 19 april bíj Westerkwartier
lwns .ri2 1! aPril bij Juventas
Lens B'1 18 en 1) aPril bij Lens
lens 82 'lB aPril bij Devjo -
Lens C'l 18 aprit bij Lens'(niet

...lens C2.18 aPril bii RVC

.,:l.DenefuarkériïL,,eiaers en spelers opgelet!!

Zeí lvoetbalkarnp: leiders en spelers opgelet! !

Keepers.g e zocht
Zoals
ke epe
of ze
'e ons
kouen. '.

'- moehi-gen van f,ensj dag .dm 14.00 uur
I' e1fta1 de belangr

een stap verder.
ye11en is allemaa
Paastoernoo i en

Voor de goede orde vermelden we nu alvast het toernoolprogramna voor
à;;-dà"ffi;[è"à. a""-iu-óp var<antie rel dan-a.s. vrijdàs vast af bij
irài àiuèr.ares t.w.: Í. -spaans. Telefoon: 292929.

op 1$ april)

,t'''.'Zoals ,we vorige week a1 schreven moet eind april_f . r00?.-- binnen zijn
.. :à" Ài.ro 316?1-tnv. 

-Fenningmeester lens net +è1meldin* Denema?ken'" -' '

^,.,, ook-moeten de Jongens zorfien voor een geldig paspoort of toerÍstepkaart.

Ooa aii'ge1d noet eind april binnen zijn. l'/e verzoeken jullie on nu

i"ïoöl:-'à"àr tà ,nutuo, voor zover no8 niet-8eda-an,. op fiiro 116711
inv. 

-Penningmeester L,eis met vermelding zeilvoetbalkamp '

nei er nu.naar uitzlet hebben we volgend- seizoen een gebrek aan

"":i"-à"--g- 
en- C-klasse. Fíe vragen de'-speler_s om eens te kijken-"i"i iemand weten alié, toevalli[ aardig-kan keepen' Neein. hern

*"È ,r*à, cle training. iïet is ocÉ in Sutlie belang dat 9r kgepers

Kontaktpersoon: Robert Penaings. Íet. 652414 (b'g'S'
Àfbellen voor d.e rvedstrijden bij RobertPennings op vr
tussèn '18.00 en '19.00 uur. fn uiterste íood nog op-za
iJr,Àtuii iernantl vàn tle jeugd'kommissie telefoon z 6611

,. weds'triJden telefoon : 970154.

lVeds tri.i dpro amma D-E-I-iunioren

Zat erd.ag , 'l'1 april

9?O1r+)
ijdagavonö
tercla§mor:gen ciP

'14. Voor avond-

Sa.menkl. .lensVe.1d

8'12 , í1.O0
BB1 .- 9.'00
.. -* ' .9.1o
951 ' 11.10
1011 11,'OO
1040 . 9.00

:'1045'lo.oo

uur
uur
uur
uur
uur
uu.r
u.l]r

Írens D'l
QuÍck StePs DiL
Irens E'1

Ï,ens F'l
Quick F2
DuindorpSV tr'2 -

Voorburg D1 V1 I
lens D2 Ni-jkerklaan
D§uP E1 (vr) v1
I{ISV B'1 V1 1

Dui.ntlorp SV F'l VZ 1

lens tr'2 Sav.lohmanlaan
Ï,ens FJ SPort laan/ltíd z enPl

O.7O uur
8.15 uur
9.OO uur
'1 .00 uqr
O.70 uur
B.'15 uur
9.0O uur

-9-



11 .1O uttr lens Dí,D2,81 ,E2,F'1. op lens (zie kopy)
4te
7 4l:.

gen 4 voetbal '11".15 uur
Z<':i'-:t A 'l 2 apri I

uur
l.[Io ensd.ag '1 5 april
'1J.00 uur Lens D'1 1D2,E1,E2rF'l t82,,T1 cocktailtoernooi op

: lehs
Goede lrri.-i daE í 7 ADT1 T

D'1 - BTC toernooi
D2 - Spo orwi j kt o ernoo i
Ir1 .- Dï]NO toernooi + lens !2, T1 -

+11Í2)T1
t.m.

Samenkomst Lens

- .'l2.JO uul

11 .1O ]trru,T

12.45 :uttr
9';OQ uur

12,3
11"1
'10.0

Ou
Ou-
Ou

ur frens
ur Lens
ur T-rens

BÍj zond.erhcden

Bij algehele afkeuring van het koropetitieprogramna wordt
proBranna afgewerkt :

opsteJ-lingen als bekend: trens E1 : B/4 Been trailing!!!!
- lens E2: net À. Bourjale en zonder J.vd- Zande

Lens T'1 : met J. Buis
Lens F2: met N.Àkkabi en R. Chery
Lens tr'] : zond.er P. .Roos

zie kpy: schaduwprogra[una, supporters gevraagd-, paastoernooien r .4 tegèn 4 etc" "' ...
Schaduwp rogramma D=E- F-Junioren

ond.erst aand.

Sanenkonst lens
10.00
11.00
'to . 0c)
10.-00
10.10

uur . L,yra D'1 ., - Lens ' D'l
uur loosduinen D'i - Lens D2
uu.r iryra E'l Lens E1 r ,

uur Lóosduinen E1 - Lens E2
uur Lens F'1 ,F2 en Fl- trainen buiten of binnen'

Supporters gevra.agd-

' .9.OO uur
.' 10.OO uur

9.OO uur.9.00 uur
"10.O0 

-uur

Be1 bij twijfel-achtiBe weersonstand.igheclen even naar T,end'toe.. Te1.'
661114 of het voetballen doorgaat. Ïs hc't afgekeurd dan geldt dus ,.-
bovenstaand programma en tijden" i I

Zowel lens À1 al-s Lens zonda8 senioren t hebben ale steun van het Lens-
publiek hard nodig" Herinneren ju1.Iie de spaanenile .wedstrijd Van À'1 .

tegen l'íi the lmus nog. Zo hoort het publiek, jullie dusr achter een
Lenselftal te gaan staan. Echt het irelpt. Dus: toeters r ratels nee:
nemen, spand.oeken maken en yell-en maar. Natuurlijk_we1 positief blijven
t.o.v. eénieder. Zaterdag oÀ lt+.rO uur uit op VCS (naast lens) speelt
À1 " Zondag om 14.00 uur op Verburch (poeldijk) speclt .senÍoren. '1 

"Zien en hören wij jullie???
4 tegen 4 :i

Natuurlijk gaan onze D1 ,D2,F1,E2,tr''l ,F2, en F]-spe,Iers eerst even " '

.4 tegen 4 spelen op Lens . Àanvang '1'l . J0 uur. Het 'is d.e betloeling dat
ju1lie teams maken. Bij de D-pupi11en.zijn we met een ladd.erkon?etitie
begonnen" Bovenaan d-e 'rIad.der'r staat nu Bayern Munchen, bestaande uit

"'Tetl Hains r.Barry Olsthoorn, Hans Verheij en Iloger Riemèn" Op d.q _
'r' tweedo plaats staat een tealr van Labi .lLbournarsa en Joey Pronlt; zij' hebben íog geen vast team en kunnen zich dus nög versterkeni.Ook' hebben zij nog Been tearq-naam. lvat is nu d.e betloeling? Stel dat zlch

nog twee vaste 4-tatlen opgeven. die spelen tegen elkaar. Dé. winnagr'wórd.t dan d.erde op d.è ladd.er, de verliezer vieÍde, Ploeg J mag d.an ''
ploeg 2 uitdagen. VJint ploeg ] dan schuÍft dat tean door naair de .',' tweede plaats op de lad.ci.er en ploeg 2 . zakt clan naar d.e d.erdé plaats .
Elke ploeg mag d.us steed.s het teara uitdagen dat vlak boven hen staat;
en je kunt a11en uitgedaagal word.en d.oor het team dat vlak oncler ie
staat.

_10_



Dus ploeg 4 mag'Irel ploeg 5 uitdagen, :"caar niet ploeg 2.
4 pas a1s ze een kerr van ploep5 I hebben gewonnen, want'
ploeg 4 nurnuer J.

Da.t mag, r ploeg
d.an-wo'rd.t -t:*-
' f. :ji I, il

Er .ge ld.en de volgend-e ..spe1rege1s " Er wordt aIleèn op zond,agrnorgen _cr
tussen half trvaalf en'ongeveer'. één uur voor ,tle.1r'.latlder" gèbpe eld'i''-i'-);
Een.ploeg die wordt uitgedaagd, ,mag dat niet weigeren.' Elke- zondag .'
moet-, je net je.iplo.eg hèt,rtean àat boven je .staat uitdagen:,:€n ,afs'. .:'
het.t-óam ondér';je,jó uifdaagt moet je daàr dus ooË td66n'spelen."IJleor
d.an .twee laddèrwqdstiijden, hoef .je d-us zontlei§s niet.te spelèn, maar ,;'
het ,mag wel. De weds.tri jden duren net zo l-ang totdat dp p'loeg die. ' .Í;
achtei staat .zich .gewonnen geeft" Er moet verder riiel ' g'evoetbald. lvord.ein
en .aiet geschoft; ,'tls.. er. te Bérne.én wordlt §espeeld.r',kan'rle' Ieíding''
ingrijpen en de desbëtreffendé ploeg na ecjn waarschurving 'als verliezer
aahwijZen. Ook bi,j'cle, E=klàsserÉ kunnen íiè .bij volcloende'belangsté1}ing
eed .ladderkodpèti.tÍe 'Sta-lnten'. De .tr'-klas s ers..èpe len gewoon onderliÍig.':i'
ïlub ig.gggn\v+eltg],kgn.dan !och. h'e maken.ze è1o qp het, veldf,- §."oP l,je vriqntlj"es neerj':fn nei orgaíiperen,we de, .kanpi.oelschappen op. lens. .-
De'vriniiaard eaan riaar d.e'd.istrictskarobioenschaDó"en.' De finalisteii àI-.

'"haar (winnenö'or--ïèrrièz.dnd) .nog5n eeà. §ratis i,èek naar Zeist,voör ''i,
o.e1rreà91r1|dselkípPloerrs.ctrap$eir.,oe1enbna.aus.

Voor dè 'zekerheitl.. verneltlen wij
D-E:-. en .Í'-el:fltaIïen; .Kàh je niet
d agav.ond 10 / +.,bj-j".Tobert,Penniíg
lens D'l 1l aprll bij BTC
lens D2 'll april bij Spoorwijk
lens . E'l
lens.'E2
I.,,ens"Fi
rendi'n2
Lens Eí
lens .E:'

SËortkanp. Zeist r. leid.ers en
'; (,1-..r'rrt

hog'.eÍen ,d,e paastoernooien .voor 
de ;'i"

spelen.biI dan alvast .even' af .op vrl.j-
s."-Te, : '652414"r-v r !' ::")-- ,ei i-.r,"t1.r,': 'Í.,"

.n, . " 'l r' ,.Í ,l r':'l 'i',':
lens D-conb. 1B april .b1j,,,Qur-,nd,cÍqpl*i

20
18
4n
1B
19
19

apri! lrj_ Gravenzqnfl.e
april bij"Tonegido''
april_bÍJ DIINo- .dit toernooi

aoiil' bii FlaminEor s '
, "i ,. ,r ., "--

t-s ook vooi F
.

l. eÍr T1

Í", i
.t.'.Lt

! -;

spelers opge let !ri
Er, iS -Ieen plèkje'vrijgekom'en;,,l,rie wi] er nog rree
'f 1)J,,-- per. pèrsoonl',r Zöals. vue vorige week'a} sc
iuaken : op §iro ,1'16711 tnv . pe-nningteester : T:,ens me
DaarndeiÈt vragen wlj jullier:orn onderstaand. -stroo
treveren'bi j dé :ieugd.komrnissie. : ., : '.r. .i
::==i='=:======:--========--===:=====:=============

;' Bel:;: 9?0154; De Pri js
hreven gaarne over-:
t veineld ing Zeist. ,.,
kje z.s.m."'in te .

. r-.

Naam deelnenef qan rsportkanp: .,.;' .;'....". i.: . . : . 
-. 

;-; . . .' "; .. . ' ' ' ' '
Doet wé l,/niet' x r.nee.:àan d-e Safe ltenniskornpetitÍ e inl hèt kannp. ' :'' l
Heeft.rwel/geen x kampd-iploma . gehaaldr op' eerr;èertler sportkanpj. - r '

Kàn de1/niótlnatig x zweÍulen.. i., 'ï "*:.
Is verzekerd bii een ziekenfoncls X : naam. . . . . " " ; nuÍuner?' ' ' ' ' ' '
-is oarticuilier .vèrzekend: x Naan:. i:.:i.. o.i'r'. i' : ',. i 'Í'
oóà"à"=s'zijn.we1./ntetxini§taatom,dekinderenÀeen,/terugxte
vervo,eren. ,' ;.i).' ', .r' -I ,.'" I

x .e9óïh+-1b,+.,wat'.i-riet 
van toepqs'sÍng'is.-', . i :.',.. .' I

::- , ", -.. .t .À
Verslae RÀ'S 'ei-fens 'I,2.4-4-A? uitslag 5-4. ', ' .Í .-. " ' : ijr . .

Eeir 
" 
leuke : iue.dstri j cI metr veel, doelpunten. Voor d.e rust '2,r nul- :achte-r .,;r ,

ènïàu= gelijk toíen d.oor doelpunten van) Rikkie, en Api-t;1, Na'd,e rrist '..

ging het"wat nincler en uiteindè1iik verloren we met 5-7: Het alertle r'
àoeÍpunt wer4 genaakt d.oor Johan "' Jarnmer van d.e strafschop naar
Marcö zat in de 6oed.e hoek en raakte zel-fs de baI nog aanr maar
f1i3 wera haril in[eschoten. Misschien kunnen we I[arco nog overhalen om

voigend seizoen Íe blijven, want hij doet het klassen. Jongens
misschien volgend,e week een overwinnlng. leid.er Joop



JeuEclkoon a1geneen

Stand beste ieuEdspeler
À,/B-klassers 9/!=klas sers

. .nennis Zand.stra D2
'. ,tr"{srtijrr ltrahieu C2
.'tr[ario dè Brito D1
. Eclwin den IIeiJer D'l
. Robert Pronk D'l
. Barry O]sthoorn Dí
. John lt{ansve ld. C'1 r

. Peter Pronk C1

. Raou1 Jagga D2

. Irans 'Íe lieve ld C2

1. Jeroen Dun"ant 81
2. Danay Bijlsma 81 .

]. Moh.elÀssroutl À1
4. Marco Spa h2
). Vincent Tronrp 42
6. Stefaa vd. Berg 82

Faysal elHadd.ioui B'1
B. Edward End.lich À'l ..r
P. Naik Jagesar B2 i,-
'1O. Nico Baltus ri2

Ps$93'
.19.215
18.952
18.811
18.+44.
18.168
18.111
18.11'
.18.111
18.278

.14.267

Pgg!g_n
19,O59
19.000
18.9+1
1e.g2g

'18.?1+
í8.700'
18. r88'18.150
18.126
18.286

1
't

7
+
,
6

a

9
10

De slrijd_o[ qe PgE"_a] voor cte beste 'jeugdspeter 1986/198? eaat, .

spannen. !1j de À,/B-klassers heeft Jeroeí ninder Aàn b,3 pu-ít vo
sprong op Danny en bij- Qe C/D-klassers zijn de verschÍiiei nog t

, Denaj.s heèft hier sleèhts.O,06 (bijna 6-hóndertiste) punt voorspr
Overigens kan,de sland. eligszÍns vèrtekend. zijn, wan-t een aantàI
ders vergeet (reqelnatig) het betreffende formuiier in te vullen
nlssen we de gegevens van A1 , I\Z en F2 van zaterdag 2i naàrt en

- gegevens van. 28 naart van I\1 tAZ rBZ ,Di. en D2. .!Vi11en d.e leid.ers _ d
forroulíeren_alsnog invutleil. MiàscÉien krmnen.ze d.aar zatelrd.ag.a
d.oor d.e spelers aan trerinnerd worden.

er 'bm
or-
leiner.
ong.
IeÍ-.4o:

de'
ezè ''

fonegido À1 -'Quick A2
Naaldwijk B'1-
lVassenaar C'l-

Uit s laEen ,i euecl .

I\1
rta.
B1
c1

L.,ens C2 - Vred.enburch C2
RKDEO D1 - lens D1

!l
Lens À1 wil het zeker spanne
zo er§ a1s julIie d.an. maar v

nd 4ouden. Puntverlles bij Tonegiilo,is nièt
an VCS en DWO, winnen. Er zal dan we1 iets

I.,end
IrenS
Lens
T.,ens

1-1
0-4
+-l',
2-1
o-2
2-2

lens D2 .'
Tonegido E1
RÀS E1
Te F/erve F1
Lens F2. '
Lens F]

Toofah D1 .

L,enÈ' n1 :
L.lens, E2 ' 

,
ÏrenS. Fí
Triomph F'l
Devjo Fl

1-1
o-1',
,-1
1-1
v-4'
6-0

angeT:. gespeeld -noeten worden clan afgelopen, zaterdag. Het,ie dat de
scheridsrechter ju1Iie een penalty tad.o gàf anders rràa 5e deze wedstrijdbeslist verloren. Gauw v.e.Sgeten èn concèntreer je'op d.ó wedstrij.d. van-
zaterda-g u1! lg-geg_VpS. Veet succes. Lens /r2 won eind.elijk weei eens.
Y-anuit Naaldwijk (nr) en voorburg (,tt) kwamen de sperers-aan voor "h2.IIet resultaat was een z+-0 ovenvinning. zaterd.ag arireer d.e laatste.Sompetitiewedstrijti voor jul,Iie "tegen.het sterÈe Oranje Blauw.
I.,gts B1 r..zonder Danny en Faysal; kón het n-iet borwerkén tegen Naard-ïvijk. Bij rust een'2-'l achtèrstàad, wat na rust nog opliep iaar zr-1,. l
À.s.^zaterd.ag.zijn ju11ie vrij. IVeI zullen er veeÍ sleleis bij. À1 ,À2en B2 nee moeten d.oen.
lens Cf -is aan een grootse eindèprint begonnen. De laatste I wedstrij-
{en werdeT Bewonnen. IÍet de thuiËwedtrijden tegen Honselersàijk enVios ngg in het vooruitzicht moet een zésde ptàats haalbaar.zi;n. .lens c2 speeld.e een l-euke wedstrijct. pech bij het afwerken en.twee
mooie _doelpunten van Vredenburch leÍerd.e tocÉ een O-2 nedeilaag op.
Zaterd.ag naar numrrrer laatst GDS. Dit worden 2 punten.
Lens D'l scoorde vlak voor rqs! (lfqry) en vlak àa rust (famy). Met 

.nog 1l minuten te speleh madkte RKDEO er 2-1 van. In d.è laalste ni-nuut, of was het seconde, werd. het nog 2-2. Zatefi.ag tegen het sterke
Ig-o_lP_glg-yqt- jullie rvesspeelde (o-6)vérUes) voor aó gCICup.
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.. : ..,, ,, 
,.

-,:u,':,a L ;:'.:-E ?i1"::. te.3'en het sterke ..[oofan D'1". Soronige Íoofar-r§pele1s ':-,ióiié;r-*"I''ere 'gÍnoi....I{ietwaar Uliihaet. lens kwar,r óp voorsprpng;, doo:r I

ààï-íooie eoàI'va.,..^ líicfràet.,Toofan maakte '10 r1inuten voor tij{,1-1 . :

+, . Dii'was ae"dinèStand. Jongens, leuk gespeelcl en d.enk eron ie-6ereen't 'fréi;ft af eÀ-tod, eén reseriebetrt. BIijf positief tegenover elkaar.
íà"i''ol. *ot .vdor tlel twecde keer in suóceËsie. De achterhoed'e hield '"
ilàËrr í"" ï"ï'""'à" ,vooítroeap .rancle er drie in. Jqllie speeld.en 'zeer-''.

,, gààq, 
"of'gens,.dd 

td'e.sctrouyeqs. Zaterd.ag een vriendschapp-e1ii.kqi'$ied; t'
stri jd. Í.i-.* , ' '
Lens, E2 noest weer: eeris'.tegen cen E'1-etftal (^DS). Toch speelt ons I
É2-et.f,tar '1euke rvëdstriideà. L[arco staat nomentee]. erg Ft9-qk t9" 

-
t";""". Ui.i ètopte biinà' nog een straÍschop.. De overige spelers doen'

- Ëàoà.trun-Èé"st. .2aterdà6q weei een E-'l-e1ftal. Succes! ! ' ":' , : '''s
'flé"i,.pf-'frud rveer.Rob,:rï .a1-s gas.tspeler.,Bedankt. Je naakte het'eni8e
íàËfï""t.-,í'".tterrre scoordc' oötr.'gei keer. Het was een spannende .wedstrijd
ió"=-fà prqbeert -steeàs."eeir .grotere achterstand weg te werken., fOL,nu
toe lifitèr óa.t - aàrd.ig' naar. af gelopen zateldag gingen ze. toch .echt: te
ver. Bèn 4-O achteràtaàd werd uiteíndelijk een 4-J ned.erLaag" " i
De ouders ën spelérs waren toch tevred'en. Zo hoort het 'ook" t' ' :":"'^'
ià"i-pZ-."o"eId.è':de- zeer jeugdige Devjo-ploeg met 6-0 van het.veId.'
íà6è"1."ó-oiriae +* voor rist*en-Zx eria.-Hii-bracht zijn dagtotaal
(114ft"-*en íèchts) 'dp /. Niet slccht, 'r' . . '1rar

TIT De week van donclcrdag $ tot en net rvoensd.ag.'1 5 april is aIleen
íï"Ë;";:à; er;oi-íà"j-e U5t+>. van harte sefelicitee=Q' .',t ".,', _;:
Schoenen kwi t i. ,. | ' - I

' ià' ziin schoenen afgelopen zatertlag kwijtgeraakt''

"i"àèi-r" terugzettön in de ad-uinistratiekaner'
BaIIen meenemen

ïedere week lenen wij ba1len uit aqn de ieugd olrl mee-te spelen' Ook

;iË;i;p;;-;o"r.--àóa""'r;-ài;-,;;;'-sót reëurÏaat was d'at we zowel zater-
d.aEs a1s zondags "u" 

Ëàr*t,iji-*àtu"'.Een d'uur Elapje-' Ïie konstateren
ËïË"aiï""óiilie8-ià"Ë""i-ers ionchalant zi in rcet deze barlen. we

proberen het no8 eeti- *óer<. "rJiever hebben iie het dat jutlie zelf een

bal van huis neenemen.

Foto I s

De jeugdkorcmissie is nog steed's.1n het bezit van 2 foto's die nog niet
iiii-àïËàËàta. t" weteí een fofo-voor Mario de Brito(elftalfoto van

;ï5*";-B;;-iotó rr"""ilitï à"--3";r=,(héristweek)' lirillen-iuuie die dit
*"ótàioa" afhalen lij-córarrl vaí Èeijsen' Kosten f 1'5o'

Enrico Raffaele
IIí.i1 d,e eerlijke

Be 1e id-sp lan i eugd voetbal (1)

Vorige keer gingenweinoph et technísch beleid dat de j eugclkonrnis sie
wil gaan voeren net betrekkj-ng tot de A-B-C-klassers. Deze week iets
over d.at be LeitL met betrekking tot d.e D-E en F-klassers. Net zo rnin

a1s voor cle C-elftallen, ste 11en we ook voor d-e D-E en F-teams vooraf
etit iedo e Ist e l linge n die moeten word.en gehaa1d.. l,lie bekEikengeen konp

aan het eind van elk seizoen bij d.e D en E de sterkte van d-e teans in
et nieuwe seizoen en vragen oP basis d.aarvan bij de HIIB een indeling

aan. lIIe wragen een zodanige inde Iing aan dat onze teams enerzijd.s
vo ld.oende tegenstand. in de konPetitie zulIen ond-ervindent
en dat d-e teams and.erzi jtl.s re8elmati8 kunne n winnen orq het voetbal-
pIezier te behouden" Dit betekent d-us d.at L.,ens deze ;tèans gie!'betrusi
Iaag zal ( laten) indelen on oP d.ig naniet kanP ioenen te rrkrveken". Het

betekent dus ook alat we het be Iangrijker
er vrord-

-'t )-

vind.e n hoe er word.t ( sanen

h

gespeeld, d.an met welk resultaat t gespeeld.
)-



Bij.$ege- spelers staat naast het voetbarplezier, ö,at zo groot nnogelijkmoet'zijn; tte voetba-ropleÍding bij rens öp d.e- "érJtà liuEl". D;-j;;A.i-
Illl"gl: zu11en bij de D-pupiÍIen-werken aaa bewuste technische vor_rnlng ondat deze ,'ionBens d.aarvoor de ideale leeftijd hebben. Àan hetbewust-bijbrengen 1g1__1qst9en"àètrÀl-(e,'taltakriek) worai'sËËn àïr,aa"r,tbesteed,,wel aan incrividuele taktiek,'a.w.z. -a"-"p"ípà"it*ies 

van aesperers.(er wordt daarbij voor de p-f,upilren 
""" éo"-4-J-7-"ut.t- .opsterling uitgegaan) . Dé erftalsameisteltirrg .rào-óT,d2- eí oj- :-ietziet eÍndar uit dat-we.volgend seizcàn I o_àïrt"rró"'íàuËà"-1 g"ËàËi"at

,op basis van het seleEterel naar kwaritóit. óàr. uij-àó-ö:i.rassers ishet de bed.oeriirg om één set_ectie 
"u"-à" "". ài--.pàïurÀ t".maken mettwee tràiners. Ei zal door deze seleciiegroep-twèé-ÈËè=-i" de week,worden getraind. De. niet-geselecteerdó orp"piriè"-tiàinan,. 

"àt 
-ró"r"

thans, op.woens<i.aBmiddag.-overigens,oeó"-ài-à"-;;;;ilËicr.crag vorsendseizoen steeds a1le ])rE-en- F-spérers könenrion te " straàivoètbaIlen"(91ag= het notto ;eugóvoetuàil-i.à"àr*"oetbal1en; s""o_ rooàlà;ffi;;i)Bij de- E- en F-pupi1len zal vóoral via veel ;;;1+";;;;- [Jwertt worcr.enaan onbewuste technische vorning._De teansarnenste lling Ëii ae F-jeszal niet op basis van kwaritelt-plaatsvi;à;;-fa;b-;iËE)-àïr" so"a". f-spelers in tr'1 , maar alle F-teails onserr"er VÀn gefijfé-siertite. Detepmsanenstelling bij de.n-spài""s .riïat .rr""" Ëii àà uànvang vande konpetitie en na àe winre-rstop op uàiiJ "À"-wàïiïàiï-íiàui".**Tussendoor worden in begÍlseI ae-r_-teàns-dàt-gèöijriàË. à:-i cle E_pupillen wordt ook geen-e lftaltaktiek ( systeern) 
- 
biï ÀE8"à"rrt. . Indienvolsend seizoen in àe E-klass.e.+os rnèt'tr-tattó"-;x;àr B;ö;"ïd-(;Ëvoetbat-bond overr,veesr on oon r:-5 àe r iret i-voè;ï;í-ï; Eà-íàà"à"),-zulIen we d'e E-soe1èrs laten weínen àan de spetpositiJa -ii.,.rr"r,. 

""ovolgend.è keer iëts over de sarcenstelring van d.e techalsche jeugd.staf ..'

:'
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ochtend: iiernan Lentin3" Cor 'Peeters, Irauice lienen
nÍddag: José'en.André Christ, I:leinz Ceurts, Laura v' Di3k

q ..'.j

Sluiten: .. .

Zondaq 19'AP?il:
1 e Pàasrlag .."

l,iaandag 20 april:

. . , Leo en lÍiesje ilolenaar . l
ochterid: Tinus' v. Zilfhout, Cor.iioppenbrouwers
midrla3: René .en l'Íarj an v . rl. Steen, l{aicel Jansen
. José en André Christ

2e Paasdag
ochEend: Tinusdv. ZiLfhouÈ, Cor lloppenbroutrers
nÍddag: -.. Aad Sc[íjf, Laura y: Dijk, .:lei4z.GèuJts

r1anvul1Íng LEiltrS 6
An en Gerar:d v.cl. Steen. ,. ' 

-Sluiten:..,. - ,.-

LEi{S-Lente-Loop
?

Zatertla3 j.1. hebben::enkele LI'lS-ersl prima relcLa're gemaal(t vöor tle Í"L"L' '- i. ''

De noCig,e- atlérieh vereniSinSen' ài5n vootzien vari àffiches'èn foldèrs vail de : :
L.L.L. -ían. 1.5. 

'.rei 
.4. s. . . . .- .: . *

?eter. Fieret.heeft al de notlige toppers t?gecontracteerdtt en is nog volop in de slag
àet veli kilonetervreters. llr 

-is 
zÀIfs een grote ltans, dat Jacques Valèntin aan de

start verschÍj nt..'Í(ortoq Í.1é' oiganisatorèn "d.oen er a11es aan oil de LEIIS -tenf e' tooo
te proqgeËo-. iíaaron zulE u zich weilicht afvragen? Ileel sinpel; De naair LBitrS " gaat
Cooi tld'regio, net daarbij;het geSeven, dat vij Lí;Is-ers lrat organiseren bqtyeft;'
heel vat nans zijn, Een bétere relclane is er voor u'-r verenÍging LE-IS .niet.te
bedenken, En rue 'lcunnen 

'vatt lac is onze Srote lcrachÈ en de sEinulans on zotn l'
evenenent grote pBblÍcitèit te ÍIeven en groots op te zeÈten. !-lu. Yeruachten.,r'le ook,
dat tr hiëinee aan de "riegt'gaaL .t.iiroeren. Colleliats, fanilie, :vriénden eiz. I
u kunt ze oyeritalen orn aàn-4e sLart te verschijnen 15 irrei a.s. bij de;L.Í;.L.
Àffiches, s!.rooibiLj etten enz. of infornàtie kung tr verkri53en b1i Frans v. Dijk, '

Ilenlc iloppenbrouvrers en van6f heden ooh bij Peter l'ieret. ?lalt zo'n'affiche in uw

auto. llà;g een posrer.bij ur', bedrijf of l<àntoor. :iorto,, r,b gaan vanaf nu de,.

L.L,L. próaotenl zoctat ore het .ontàl deelneners van vori.a, iaar( 425) ' overschrij d.en.'

iiet. is -in 'het rbelang van' uli rcLub. Doe er uaE aan!!!
De starEnunrers zijn innirlclels bínoen, dus we gaan o9 lcorte ternÍin lret'j inschrii-
ven beqÍnnèn. srreefrlatun voor L3i.ls-ers 19-lr. ZoaLs u líeet HordÈ er op de i
;;;.il;í;;;-";k-g; ioteii5 gehouden. Dus niet lopen toch een nunmer kopen!

Steun uw verenig,íng.
iletuwa11eraeder,lerl<in31',ord.".diteengi3antÍschehapp9ning.
Als rre rlit jaar qua oprét 

"n 
dèelname lreer succes heilben, Saan rre volgend jaar

r.rellichc op- zoelc 
-naar- 

ruimerer:rozelij kireden. Daarbíj denlcen tre aan eer.l ilal-ve

!íarat\on. :

Àan ile slag dus nensen.
iiÀt- iiài,- r"r LEilS allenaal lian. Sponsors, graag snel_ utv real(Ee. {11e beetjes
h;ip";i Oó" tret nu!!! SrortiÍril t.n.v. penningmeestei LE1IS " Starkenborgir 15.

2531 il'R tlonseer gironurrner 33. ó7 . 11 .
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et verneldlnS L.:L.L. of :'ioníleJins bij Irans v. lijrc of .lenk -iopp
, 0ol( ature .rrij zen ,zàj í van har.Èe rvèl'hon. -,j .'.-', .. -.. - ,.. --.: '

ï lroorE reer van ons. .,

enbrotnyers.

Organisaeie L.L.L.
Verburch : LEtilS en het-gaat et' orl sDannen.

Tonegido aansEaanC,e zmaandag.

rla de opleving van tuqe vreken gelden tegen Fortuna Vlaartlingen (3-0) is de
LE-13 iroofdnac!]t lreer diep l.reggezonhen. 1,las er vor;íge treel( tegen Rl(ÀVt/ nog het'
excuus dat de toe!(orilsÈiqe (?) ka:rpioen bestreden moest vJor,{e;r, afgelopen .zonCao,.werd vrederon kansloos verloren van het tocir echt niet. irnponerénde VerÉurch..iet Th-.o Dilcstra weer in de p1oe3 uas er in de eerste helft nog sprake van een
gelíjke strijd, naar LEiÍS i'toest rond <le 20 e ninuut toestaan dat Verburch de. eersre
kans van. de r'redsf rij d verzilverr{e., T,raqitiegeÈrouw verdr,reen heL laatste restè
zelfvprtrouwen tegelij:(ertij d ;:ret rle eerste àe besten Eegenslag en liep LEIIS

'rgerJirrende de rest van ce eersLe helft wanhopig tegen eicirzelf Èe voetbarren in
plaats van Verburch ce bestrÍjden. t/ij f rlinuten na rust spron3 de alsEijd aanrezige
LEIIS sucportersschare opge',rontlen op t ant iiarco van lelden (!4)visE nar aaanden
van inproduhl:iviteit rreeri,eens de rveg naar het doel Ee vinden. De 1-1- tDleef op
iret scoreborr.l tot ongeveer tien iinuten Íoor tijd, na een irelf uur j:lat voetbal
rraarin beide .parÈijen genoe3en lercen te nemen EeE .een punÈ, Verburch toch. nog
de;:rro11e rvinst naar zÍcir tde kon trercken (7-f, OOe urinuut. en 3;1 g'0e'ninuirE).
Íioewel de lentèzon steeCs sterker wàitlt" pàkken er i;.ch zlo,lanlzarerhanrl rcch
donkere uoll<en sanen boven de LnllS.velCen. I'lat nÍenànd voor nogelijlt ,:iekl,. '. ..

worrlt. lan3zaa:r naar 'zekei Eoch duidelij k. . Ll.-rlS' is ee'n degràaarie!,andldaat en ia1
er alles aen noeten doen on:tet vege lijf ce'redden.'-lie r.reàt ,<unnen de eannen :, ':

van John v.d. Lubbe zich ryeer eens-extró 'öppeppein vcio'r rje l(onfrontatie tegsl .ji' '

,l

urllcoRit ultrc)i,.it íJiÍIco:lil ' Uilrc0iiÍ. , 
'. 't-rincol.l uilIcr?it u;trcoRir

Leo v. Rijn, rliE seizoen no.t rraíÈer. van F 1en 3 L, .raar volgend seizoen
trainer/coach van de hoogste junioren liet ueten vast van plan te zÍjn..volgend'-
seizoen zijn rentree .te nqken in ,de A:selelttie. t.!{ij i:eoordeeld-- zij n_ stri.j rlnarrlcers alvast ii hec _treff en tellen Verburch:. . . r,

ur,tïcoRil ;, ..: ulrrcoRit . Í,llIcc-?.il . Iti:llc0];l UiIICC:d IIilICCII}I' . ' IJ^IICORi.I

oi",lo' t3 es

- Daar gaan r,re veer: 3 gespeeld, tt ee puntent drie voor en zeven .tegen
-' ilieu echt on over naar huis te'sclrijven dus
- .En als je in de..redaktie zit doe je dat eigeollj k iedere veekl
- De aangèlcondigdeï tedstri.jd van A I tegen Feyenoorrl van vanavonrl (16 april) '

-Fransv'd.-Dergi:laa!CtheÈgoecnazijnoperatie
- ,Àlsr a11es naar r,Jens is verlopen dan is Irairs op dit uo.:r3nt. al rveer Ehtris
- Afgelopen maan.Jag troffen uij urv voorzitter uaà langs het, op dat mo$enÈ niet
in gebruik zijnde" eerste ve1<l ; . : .

- rilaat ile nou ever"+ zèÍ hij , t' dit is' de enÍge keer- ilat. ik naar. dàt veld kan
.'kijken zonder'er de z .lríen van ce l<rijgenS

- Ook aI 'gaat het i:loiier: ,.:1 niet echt goed :net L'Jï{j 1" tocl: vindt, John v.d. ,Lubbe
LEiIS een unieke c1ub. ',-s voorbeeld'kan dieaen eefl niet beschilcbaar elft_q] , -

dat gp ?apier (!) gee' '-lecirte indrulr iaaakE.
- DoetillàÏffi-v. d. i,an" ( Seschorst)

AchÈer: li.obert v. iÍierLo (ziek),,Jan Suiteiaar (blessure)., Leo'v. :?ij n. (blessure), Ron ile Jong (hLessure)
iCidCen: lonald Bonisch (operatie), Joop 0rlenl<irchen (operatie), licirarrl -

'v 
. d. iioel< ( zie'r) 

.

Voor:' i Edrvín lyltelhcif (!:lessure), Rodolfo Garrlesles (operatie) ..
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rrissel: Ànand la'ncahalsiirg (blessure), .Èerry .leers,(er1r (onvinsbaar),
lorr ïraayeveld (ider)

- ie trainers horen ool< ecirt bij dit tean, xd lloos (zie!<), rrerd oogevo].3c door
Joo2 L1. (operatie) verc vervan^en tloor van der Lu5be, !e raatstè.-rroidi er
gcsÈoord van.

- }la rle af .telopen '.re'l.,en staan er noÍJ aeer rruitvallerstr op' stapel . 3nke1e
bestunrsleden laten ,eÈen een doorlopende specialistenlaait' te he'lben.- Tijdens de uedstriSd van her 2e. r tegen llilheLrrus (l-2 in het ,,roorrleel van lïilS)
icval een :lirhelnusspeler r;et zijn iroofd oazacht in aanral<in3 i--,.et de her.rp van,ilsgter !'.

- i'lacat bij deze nan de sterren voor de ogen rrraren verdwenen, rvas het eersge r.Jat
'Lrij za3 de trveelingbroers ln{liich die over. he: heen gebogen stc.rtlen. . , .. ,- nr/en, heel oven noet 1lij toch aan een hersenschudcli,ng heb,ben gedacirr

- De heren Duyvestein, -ileynen en de }oer hebben zicll lràe. even rtr,raad 3e:raakt en ..iin llaterloo een prachti3e ruii,ite voor \et afdraaien van de icopy gecreöerd.

Ii:ïiritii;',::ïi:: ire,<err 3eleien heert het srori seloler bij rre ,: '

- De stapels 'cranten sÈaan toL iret plafonc net als 3evolg rlat zoon Eranlc
afgelopen zaÈerda; een prÍncipe-overeenko:rst net àe.teóhnÍsche leiding van
zaterdaB-?vier i(on tekenen

- iia en Pa christ houden er zelfs nog een geheel verzorgde fietsva'.antie naar
Schiernonnihoog aan over :.., ..- ': .:-.,. l-.

- llaar een oude l(rarlt a1 niet qoed voor is
- LE:ls roopr.ronder Peter Fieret liep in de I'lestlaoc-i'iarathon naar een persoonlijk

recordvan2.32.57.'IijrrercnetdezePrestatiede13e]leder1anderende,...,.
le líestrander. ?eter zag zíjn gesterrle tloel (een tijd onder tle 2.30) in rook -."opgaan door de rrel zeer bizarre r.reersornstandigheilen
Peter van harte gefelicÍteer inet. deze formidai:ele p.estaÈie:,
:le zien je stral(s r.rellicht scltitt.eren tijtlens de L.L"L. :'

- tiog een LEIIS-er aan íle start van de :íesCIan.J i,Íarathon. penningneesÈer .

Gerard v.d. (ley liep welis,,raar een iralve narathon, maar ool< hij schÍjnt lclaar
!e-9ijn voor rle LIilS Lentelooo. Zijn tijd over de 2lr kiLoretér bedroeg
1.53.i0" zelcer niet snel, i:raai de ilechie onsÈandigheden rrogen voor.Gerardcubbe1zl.raar.Prina.óerard,oolcjouzienlíe15neibijaeLll.i,.

Doordat de elftalcoianissie van Rava een verkeerrle uirslaS 
'tloorgaf 

vài'aé o.àsirija''
?ava,3 - r,lredenburg 3 (2-4) juiste qirsla3 verkeerde Lx'lS I in ale veroncerstelling
afgelopea zondag !<ampioen te zijn geuorden. .1\.s. naanrlag 2-e paasclaS o,:: 12.C0 uuris de taa'l( vón het 3a on da! de zaalc alsnog te klàren,
?laats van handeling is het terreinvao Quièk-Steps. t

L3ilS .3 noe qeen jrai:rDLoeÍl

Pro.granma raandas 20 apriL 19f7

14.CC uur
11.0C uur
12.CC uur
13.00 uur

LEI'TS 1 : .
LEIIS 2
ii. v . iiolland
LElls 4' .

ToneqÍdo I
Sporta ,R 2
LEiIS 3
En3elsen

'ilr. de l(os rer
ilr. Claassens
'lr. Iil
1lr. tlil

52t/101t
610/1094
í42/tt43

t1
V1

y2

11.0C uur
11.C0 uur
12. oo uur
,kr: L5Í.lS 6

LENS 5 vr zie L! IS 7 en .3
I,ENS - r/erburch 5
LIiIS 7 - Laaklcuartier 5
0.3; eps 5 - L3:lS 3
Ea.' . ensÈ 2 oersonen

v2
v3

lir. Cordón
.11r. Visser
:lr. t lll

tt?.3/2021
4r5/20t2
43C/22ttt

Terreinen

iloeli van llolland
Quiclt Steps

0pste11!4geq

aIs bekenc! reE :l 
" Gi nberg

J. v. :(ester, G. Duivesteyn,
J.Roze:a, G.v,d.t/elde, il.3
P.v.dSteen ' '
als bekend

: Lenaireue3 :. 9 , i'loelc van l:ïolland
:,lij!<er!<laan

LEiIS
LdiTS

\)
7 ?. ïleynen, J.Verbarendse, J. lleyink,' A.Iilderbeeh,

ertells, J.CoIpa,'I.i(ourrenhoven,ll.:.laynen,

3

LEiIS i :



Àfschrij ven:

LEits ó
LE,'IS 7
LEI,IS :

iI. ?imnelzwaan O17 42-7734
S,Duives!eyn C1491-7943
LlVerkijk 454972

Progranna zonda 26 a,:ríl 1937

U+.1{)
11 .00
1l .30
12.00
12.00
1/+.00
10.00
12.00

uur Lugdunurl 1

uur LEi'lS 2
uur ilava 2
uur iti(DEO rr

uur LEiiS 5-
uur Vredenburch ó
uur' DiiO ')
uur LE'rlS i]

- LEi.IS 1

- lleptunes 2
- LEirs 3
- Lf,'iIS4 . .

-' )uin<lorp SV 5
- TIlln /.

- Ltll;ls 7
-. RAVA íJ'

Uitslaeen zonda 12 anril 191]7

Verburch I
'li1:relnirs 2
LE}IS 3
LEiIS lr
LIrlS 6
LEiIS 7
i'tr{Sil 6

- LEirts I 3-1'
- LEIIS 2 1-2
- oDB 2 3-2
- Duin.Jorp 2 2-0
- D:rc 3 '3-5
,- DïlC 9 

. "i' 1-4',
- LElls3...?-7

LEsÍ§ 'lop§goo1der seizoen l9?0/ l9B7

24 doelpunten A. Kuypers
22 doelpunten S.'de llenny
17 doelpunten F. Disseldorp
L5 doelpunten il. Bertens
13 doelpunten D. v. d.'laas

zzT.zzzzzr-zzzz?-zzzz?-zzzl-27-zz7,zz

ZÀÀLVOETNAL
,

ia.aanrlaq 27 a

LL !, L L :, /.L L L ) L !, L L L L.L L /, !;LL L LL !,!"LL, ,;,: .

VrÍidag 2/r april: ?C.2O uur Vènibo 3 - LEIIS 3 ' 0ranj epl.ein

!e Fluitpril: 21.40 ry:r Gynnova 7- LEiIS 4

ÍÀÉij,deÈa 156éÍ'15 : I9.005uur LE"IS 5 - Cronvlier 2- oranjeplein
Scheidsrechter LE§S.

Zaterdag ll april j.1. had Ík de eer tijdwaarnener te nogeí zijn bij het eerste
Alpina-toernooi. Een toernooi georganisqerd door Àlpina (sponsor LENS 1).
Danlczij de prima organisatie en de nede'gerliing van iedereen werd het een gigantisch
succes. i,la een sporÈief gespeeld . toernooi kan WC met 10 punten uiE 5 Íredstrijden -

de Alpina Bokaal in ontvangst neinen. Alpina (LE')IS 1) rrerd eeí'hele goede- Lrreede
flet 7 punt.en uÍE.5 rvedstrijden. Daarnee is VUC atrtonatisch uitgenodigrl voor
volgenci jaar. Ih rril graag na;:rens de zaalkonnissl-e de oÍganisator, de sclreids-
rechters, de andere mqaewerl(ers en de deelnemers hartelijk bedanlcen voor hun
bijdrage aan deze zeer gesLaagde avond. Ik hoop dat dit. Àlpina Toernooi ,epp
traditie gaat Ííorden die ieder jaar terug koint. Rest Àij nog..te verneldèri; dat
de ileer L.r/erlcijh de enige echte ,0.ïlr prijs heeft ger.rennen. " '

' .il. ,(eus.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?:z
Z I"AllCS DE SPORTE|{ VÀ'rl DE Z/'! TADDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?-z?-zzzzzzzzzzzzzzzz

Progra,,:ma zaterdaq, 13 april 1937

LEiIS 1 vrij - aanvulling voor LIIIS 2 ..
10.45 uur l/itesse Delft 7 - LïllS 2 ::levr. J.Steinz 01I /023
LEIIS 3 en LEi'15 lr vrij
verzarxeltijd voor LEIIS 2:- . .9.15 uur op LEilS .'llet t.erreÍn van Viteése,Delft is gelegén'Ín hetl Ge:í. Sportparlc, Srassersliade,

Afschrijfadres voor. Ceze we,Jstrijd: vrijdagavond- voor 19.00 uur nbij '
B. v.l{ij koop tel. 079-211802

Delft.

-$-



20 april 1937 (2e paasdag) Devjo Èoarnooi voor LEi:lS 2.Verzaneleu bij iDevjo, 0osteintlÉ 293, i/oorburi- oo-f. eö 
' 
uu..

1l::.T+:-tr$.Ss voor diÈ. roernooi..roer nen <tai *íjà;;";;;; voor 19.00 uurconEacÈ opneeen' et de ,rser ''.ïliinnen 
Eel . h57X3A, : -.'

l

"Andere 
toer

z aeL Lgii I
I nei 1937

nooidata voor IiIliS zaterda3.zijn: . ,ilat. ilederlanden voor LEIIS i en 3
SVG:7 voor LEiIS 1 en 2

15 .,rei
23 mei

UÍts1a

,.'.Pio

t9a7
1937

', :I
eh za

Devj o voor LiIliS 3
Veteranentoernopi :trassenaar.

tèrda 11 a 1 19i17 : Ii. s Texas DliB

Ariston 30

a$ra -zaterdag 25 àpiil 1937

14.3C uur TalcCier Boys . .LXirs 1
12 .00 uur tEl,lS 2
10.30 uur LEi!S 3

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

1

IEIIS 1

LEdS 2
LEïIS 3
LnilS 1r

r-4 (o-t)
L-1
3-1
2-0

c

L,Looye 001/0c3
irlaa.sdÍ j lc 4 F.ïessels D]-l/023.
Ouick Steps 2 P. v. C. Star 013/103,-..ilassenaar 4 rlr! 02D/72412.3C uur LEIIS 4

De-zueepslasl
5-2./eetffi-Ís ssure, die veelvuLlig bij diverse sporten voorl(ont en rlÍe-een b1e
vaal( ontstaat bij het aanzetten van een sprint. leze blessure is , een. schètiring .vande kuitspiér, Bij neE optreden van een zlegpslag lijkt iret. àisof meÈ een ztreepachterop de.ktit .

I.JOrdt es lagen of op de huit rrordt AetrapÈ. So,rs .is er een bloed-.uiEstor tÍng te zien en !(an een zruelling optreden. DirecE na-hèt ontstaan tan de

Sportv erzorp,inq

blessure is lopen vrij,,ve1 onmogelij!c. Sporthervattin g kan Ín de neeste gevallenna46Swehen pIaatsvinden.
iloè vdó;l(oÉr. aen een z1 réeps1as
Doe een Ioede rvarning-up en draag bij koel reeer een Erainingsbroel(. ' Begin '11e.war:.ling-rrp Ílet losj es in1open en ea itet intopen.rekki ngsoefeningen. Een defenindie de kÉit'Éoieren oprer(t, staaL in het vorige artihel onrler de nuiroers 2 en B.Ga hïerna rustig iaspelen alvorens aan een trainin§,of r.,,/edstríj d te beginnen,. " 

..Speel niet. verder rnet .jcrar:rp. Dit duÍdt op overbelasting of ongótraindheid,

I iliet. -'op..het 
Íleb lesse e been lopen' of steunefl..

2 Direct I(OXLIi,I door stronend rrrater, een toldpack of,Íjs (een handrloek tusseaijs en b.een voorlcont nogelijlce huiCbeschad i3in3en) gedurende periodes van 20 minutenaf ger.risseld meE periodes van 20 txinute.n zonder koeling. ïoe1en l(an EoÈ 4B uurna het ongeval een positief effect hebben, net bedenk t.rel; lroe eerder hoe beÈer.3; Laat zo sael ,rogeIíjk een drtrl<verband Àanleggen door een cleskuncli;(arÈs;1 fysioEherapeur, llÏiBo-er'of sportnrasseur). Gebruilc hierbij geen vetÈe
rratÈen; ,i1èt. effect van lcoelíng gaat :dan r.leer verloren.
1r . iloud 4oveq1 ,nogelij k het been

Jat te doen lranneer mei toch een zvee s !cri x2

zodat iret overvl.oedige vochL teiug, lcan,
n de !(uitspier;zalci(en,eii ver

5. ,Raadpleeg
Àdvies'centrum
6. De zvreeosl

-r.rordq -her-và1.

;. . Ín ,overleg .ile
ri ii -- "ii .

Ga nas naar d
rlel Íierboven
3è1 rii l(:

mij d .aa.nspannen
na deze eerste h
(S.li;A).

a3 is een blessu' i'i6611 d661sr; gs!
t. de, traiier):. a

b

Crll'l00c,
relclcen vaen

rrlpnaatregelen url huisàrts of. iret Soort iÍed.iscir

re, die vaak tertrgl<onL lranneer ,\ei 
"po.t"n te dneli

ruilc. van een zorgvuldige tiaÍningsopiouw (-cventuéel
" onDelast oetenen

. .r c.. rust.ig hardlopen
d I voorz ichÈí. g_-v_qg t !d-1-L.e-[ ( zonrler s Drintj es )' e. v-ol1edige t edstrijd : -' .......

e.volgende stap lcanhe.er- i e..llglg1.egl 
&q.e_4_. pij n rneer ire!:t erÍ

beschreven wari;ring-up alti-id uit.-' *' ' . i
i .J

voer

tsij het acute leLsel nooit messeren of varnte br:engènde zaLven gebÍuÍ!<en;dit vererserr c.e br.essure alIeen reer. paé na 2 oi"i aàg"n-uu;. ïil;;;àepassen.
Volgenile keer: Lieshlachten.

Leo Rienen

-5-
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JJ JJJJJ JJ.T JJJJJJJ J JJJJJJ J
J van het jeugdfront J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.IJJJJJJJJJJJJr i,
/rlgeneen kontaktpeÏsoon: Paul v.d. Steen, Chopinstraat

2rr1 SV Den Haag teL.: )lOlJ+,
1Oj t
b. g. g. 97167+.

i:Jedstxi i dDrogr arnrna lr-B-C-iunioren
Kontaktpersoon: Jan Spaans, tel.: 292929, b'g.8. 9?O1r4;

l''fbeIlen voor de wedstrijd'en bij Jan spaans op vri jrtagavond tussen
ig.Oó "" 1!"o0 uur. In uíterste"nood nóg op zàterd'àgnórgen'op Lens.bij
iË,ià"a van-de jeugdkornnissie. Te1.: 66171+. Voor avöndwe<lstrijden te1.:

970154-

t:-a i7B? ïek1 Sat:rerLk. T-e ns

í9'.Oi) :r,-i;' -í.,c.r'ts :r'i

Zaterd.aE '18 april
Lens
Lens
f,ens
Lens
lens

Zond.aE 19 'april'19ao

Bij zonderhed en

- voor opstellingen en
- op vrijdag 1/ aPril e

training .

- is Denernarken of het
Toernoo ibi j zond.erhed.en

- !-(+.-' :-':'

1987

VJe st e rkwart i ert oernooi
Lenstoernooi *
Devj ot oernooi
Trenstoernooi-
RVCtoernooi

- VIe st erkwarti ert o erno oi
- Juvent astoernoo i
- f,enstoernooi

verzaneltijden zie
n naand.ag 2.0 apri 1

zèilvoetbàlkamp aI

bii toernooibi j zonderheden.
is-er natuurliik geen"

betaald?? nee r aloen nu.

g. ccrr.b. Vl 'is. l', ';11ï*

11 .00
'1 't .00
10.10
10.ro
11 .1O

uur
uur
uur
uur
uur

.l! I

B1
B2
C1
c2

l,/l. Vrijenhoeklaan

Oosteinde,/Vbg.
: !t,. "'

Sp.park Pr. frene '.

M.Vrij enhoeklaan ..
Vrerlenburchweg

uur
uur
uur

10.1'
'11.OO
12.10

ns
ns
ns

T-re

LE
Le

!,1
Itz
B1

lÀle st erkwart i erto ernooi voor Lens .1i1 'op 18 en' '1 9 aori 1

Dit.keer geen finalewed strij flen bif,-dit " toernooi.; ''Een grote-- poule' -

ilàii" ieöer tean 7 wedstrÍiden spóelt van 2 x 20 ninuten' nen- zware
ki"; A,,". Er wordt oàt óeo Ëeste èpeler en keeper van het..-Uoernooj-

;;k;r;;:-DG i; tesÍ. uet prcgrarr*à is, ' : . '

18 april 19 april
'11.05 uur lens-I{BS'
1).2O tlor Lens-Quick StePs
'1!.OO uur Lens-laakkwart i er

1O.'15. uur
.11 .15 uur
'14.10 uur
'1 5. 50 uur

IrenS ' l

Lens
Víe st erkwart i er-
Petrzalka

olve(Belg)
RK\VV
!ens
Ïrens

Petrzalka uit Tsj echos lowakij e is d.e bekerwinnaar van vorig iaar'.-

: j.Eoernig, G.SteenwiikrE.End.tich,B.BrunÍngs rP 'Bij lsma tJ 'T.in-' ;;;ilÉ;F : vtlZwan, R . óaiskarnp, R. I[ahi eu, M-. e ]À s srouti,- M-. Encll i c h'
ieid.ers íPeter L{eófout en Röía1d- Bogisch lil'Haazen'

o st el1in

Sanenkonst tÍesterkwartier:

Lenstoernooi voor Lens81 op 18 er 19

í8 apÉI'1O.'1! uur.
'1! april 9.J0 uur.
apri I .

'Ook voor jutlie een tweed-aagstoernooi . . Vtrè

twee engeise tealns ook een tsjechische. c1
gramma voor jul1ie ziet -et a1s volgt uit:

-6-

zÍjn er in geslaagd oÍn naast
ub te kontrakteren. Het Pro-

I,.



11
11
1+

0p

.01 uur lens - RVC

. OO uur tr'C cosnos- L,ené

.25 uur Lens - gNrli

19april ( lxzu nan. )
'; ..12.10 uur f.,ens - Coiatl§ I0

14,4) uur Pettzalka- Lens, ..1J.4) :uur Pri jsuitreikiirg :

B,/4)D.Bijrsn
,-l,.TikairE.S
S.v.d. Berg
:'18 april '10
1) apri-1_ 11

,.'

a rlt{;Brooshocif t,stelling: J. Dunant J . ilJe st strate(al-léen'1
i , R.Tettero
lkenburgh,
Samenkomst
--ïl-:-

18 apiil

B.Giicïii, tr'.elHacldiou
rnan,E.v.KnijffrP.Va
Le ider :leo v. Rijn.

Devjotoernooi voor' Lens 82 o

0pstelling: S.v.d..
À.v. De

'.,.'i-r. '' U"SPe'
Lenstoernooi voor lens C'1 op '18 april
Qok voo
telefgo
nog af.
2x15 ní
standex
der zij
BlQtoernooi voor lens C2 op 'lB apri I

Opstelline: D,ivrDeldenqP. ci.e I
' GitrIj ot,F."Í,eIieve

.: '. _- i\n.Tijsen" Lei<ler:
Ju-ventas toerno oi voor lens À2 op '1 9 aDri I

Opstelling: tr{.SparR.Hart

Pgre,S.y. d : Berg, E. Slierenalrecht rN. Jagesar, N. Èholai,
lden , R. Zand.stra, D. Bi sai ,.1,. v.':íi jngaardén, D. Hanique ,LeiderrJan v.d..Berg. Vórzanelén-oi'Leiió: 9.15 ïur

p
(
aninxs,Lti .Schuur-
alleen 19/+) ,.

Voorschoten, DTJO , Devj o en ].iJassenaar zijn jullie tegensstrijden duren 2x1 I minuten. De prijsuitreiking iè oner oud.ers die will-en^fj_jden???

Ook voor ju11ie _naturrrli jk een toernooi met Pasen. RVCrGona en Naald-wijk' zijn cle tégènstanders. De wedstrijden duren 2xíl àinuten. De
Prijzen word.eÀ on 15"1O uur verd.eeld.

rl

t van een tweedaagstoernooi. ÖndaiiÈs'veIe
iet voor elkaar. lifgelopen'week beId.e ON1'
anger. Jul-lie spelen ! wedstrijd.er van
,SEV,SVf )J en een. (nog) onbekende tegen-
is om.16.00 uur. De opstelling en. d.e lei-j.4) ut:'.

angSe, I/i . Wubben, R .ltÍerenc ia ,l{ . Mahi eu, R.
L1,.,i. d.a 

-Fèrreira, E.Lau, ï0Íryaki ,l\{.I(noester,onbekentl Ver2amelen-"Lens':10 
" ]0 uur.

r, jul1ie gingen we ui
ntjes kregen we het n

trVe hopen op éèn verv
nuten tegen Quick,RVC. De . pri j suitre iking
n bekeíd.. Verzarnel-en:

Een int crnati onaal - to erno o i . 
- 
i,Ët 

',wi f ;e no
y1n'2x15,ryr,inpten in de pollle.' Daarna àtti5
een tean uÍt <1e' andere pou1e. De te5lenstan
SV en RKLW" ne prijsui-treiking is ón 15.1

.-:.. ....- r: ' ' .'i '

g neer. . Drie -wed.strijdend nog èën wedstrijd. tegen
d.ers zijn: Esdo , Harkebriigger
0 uur.

E 
" 
Raffae Ie , R

RafÍae 1e ,'

nan, i\.v. tíi jngaard-en,V 
" Tronp, D. Bisaj-,p.. HanÍque ,

.Spaans,N.Bal-tus,P.Straatho.f ,M,I(onlng., R.
treid.er: Fred Grens . Sane'irhonst lens :

'll , O0 uur .
Opse let ! I ., D . Bisai rÀ.v.].[li jn5iaarden, D. Hanique en I4., Spa zie ook lens 82

op zaterd.ag 18 april.
Vled.s tri j d.proqraruca D-E-F- iunioren-
I(ontaktpe.rsoon : Robert Pennings . Telefoon 652+1+ (b.s.s.970154)
l:.fbelIen voor de wed.strijden bij Robert Pennings op vrij dagavond- tus-
sen '13.00 en 19.0O uur" ïn uiterste nood nog op zat erd.agÍnorgen op lens
bij iernand. van d.e jeugdkonnissie. telefo ot166111!. Voor avond"wed.stri j-
den telefoon . 97O1r4.

-1-

r !'..

'18 april (2x20 nin.)



Vri d.as, 17 aprIt 198? VeLd

Houtwijk.
Henge 1o laan
Nlr.NoIenslaan
IÍr. No lens laan
I\tlr . No lens laan

daÀ 18

12"7O
17.+5
10 "1,10.1'
10 "1'
Zater

uur
uur
uur
uur
uur

treís D1 - BTC toernool
lens D2 -- SPoorwijktoérnooi
Lens F'l - DUNO toernooi
lens. F2 - DUNO'.toernooi
Lens F7 j, DiJIIO toernooi

apri 1 1987'
rpSV toernooi
do toernooi
d.o toernooi

Sport laan/iïle z enPle in
Rodelaan/Vbg
Xod91a91,/ubU ;, ,

'1O.0O uur Lens
i'l . Oo uur L,ens
í1..00 uur Lens

Zofiaa 19 iL 1987

uur-Leís F'l
uur lens FJ

- VCS toernooi Henge 1o laan
- Flarningo I s toernooi SportPark Pr.Irene

D1
E2
T2

- Duind.o
- llonegi
- Tonegi

,10.

10.
70
00

Maandag 20 ap rj'l 1987

'10.70 uur'lèns E1 ' s-Graven2and.e töern. Genreentelijk Sportpark

Bij z onderheden

+
I

- voor opstellingén en verzameltiiden zie
* op C.:r.àprriqg Jtr aï:ii' vrijdag '\f april
* rnet pasei sfelen we ook geen 4 9E"t 4.--is het spor-tkaÈp Zeist aI betàaId? Neet

ko'oy to erno oi-bYz ond.erhe den
en-haandag 2O aPril is er

snel dóen hooi! !

To erno oi-byzonrlerhede n

BfC toernooi lrgof Lqns D1 op 17 april ,'"' 
',' ' - 

_ _'_. 
"'"

ï1er poulewedsirijden va-n 2x'1O minuten tegen'Postdui'ven, Wad'd'inxueent

aràËiíèi-è" noutwigÉ. tCït)--là"="à speten"tte nururers 1 én 2 tesen-ile
i;;;;;-fi";-uit poL,i" li. l.í, zal lenË ook wel aan needoen' 0m 1c'10
í""-*t"àÀ" au pi,:_iró"-""ra"óra. De.opstellinq is als bekend, zondel
Ë]-oi=iiràó"rr. iierZ"rËrèn:'doen we gp lens on-'11'70 uur' zie ook het
;;";;ö;i-óp' iA-ap=fliï Duindorp SÍ. t'rbetten op 6onclertlagavond.

Spóo rvri.iktoernooi voor Iens D2 op. '17 april-
Ook on2e buren organiseren eót tnerno.ri. Zes wedstrijden--spè}
;;; à;?+ Ëi"""t. öetàr:-tas,cronvliet r!elfia,Juventas,de varke
s;;"ili5k-;iin ae tègenstaíders. om i7'oo uur worden d'e prijz
deel-d..

a1s bëkend., zond.er D . Zand.stra. -1. . '. ... ". ". 
j .:

u."tnij""o Éie ook lens C2 op 1B/4.. -. .

l,eiaeis: Robert Garskanp en Patrick Bijlsua'

en jullie
niers -eh
en ver-

Opst e l-IinE r

t Terzame len
IffieTÉr

op lens j 13.00 uur
doíderd agavond tussen 18.0Q en '19.O0 uur '

Di]NOtoernooi voor lens 11 .F2 enF, op 17 april.
A-lIe d.rie d.e lensteans spelen 4 wedstiijden van'
ïAróo-""" worden de prijZen verd'eeId. 'De tegenst

0n1'x'1 5 minuten.
anclers zíjni'

Lens 3'1 lens F2
*.DUNo

Laakkwartier
IíISV
DWO

DUNO , .. ,",. DI]NO
LaakkwartÍer laaldrtrtartier
DlïO BTC
Bostduiven Archipel

Lens 11

T,ens F1 : T,.?eek, E.-ilkar'À. Sen,h.Y" d'' IIeuve1 r?'v' d''
='1=='--;' R "v. d. Éei j d.en iT-,.vani t I(tooster' E!&I:

0pst e l lingen

efet!!zie ook toernooi op 19/+ bii VCS'ope

ZalmrJ.BlonrJ.Buis t
Ferry van Kester.

,I



Lens 12:

Opg-elet ! I

]Jens .t', :

M. Boerman, trV. Daanen,.,i . Jagga, V. Stigter, tr'. I(anpf raat, À. Àkkab1, -'
N.ÀkkabirR.Jacobs,R.Chery. leiders: ,i 1.-"
Rob ll{ahieu en Gilbcrt Steenwijk. .: " '

Zie ,ook toer.nooi op 1B/! bij Toriegido.
R . Stap r P..Canpo s Ponce, R;I,riarten, V.De Groot r C

F 
" 
Tett ero , G. Enge }s ,,'i. Souaré . leid.ers: Danny

- 

Jerry IIo e

RooyrP.Róos,
,Isma en- : .. .

rnig;: '. '; , .

l:.,.

Opgeletllz.ie ook toernooi,. op 19/+ bij ,Flaningo's.
Verzame len : we verzoeken. eenied.er on,. bp tijtL (9.t5 uur)=op lens te.

' verzanelen. \Tilffiën danr zien ,,of ied:ereen er is 'en nie-'nantl hoeft te fietsen. Àfbellen naB al op dond.erdagavond
tussen 18.00 en '19.00' uur.

nu j-ndorp. SV Toernooi voor trens D'l op '18 april
Een internationaal toernooi' voör
rninuten teBen: Coten and. CoIts,

ju11ie. Vier wedstrijddn van 2xll
Roach Dynarno, SVLV en Duindorp SV.

De Prij-buitreiking is on '1f .00 uur. ne opstelling is als op 17/4, dus
zonder B. olsthoorn. Verzarle len: 9. J0 uur lens .
Tonegidàto'ei'n;oi' vàor Lens E2 en F2 op .18 april
Lens
zijn
2x1O
Lens

E2 er. T2,gaan sarnen op pad naar Voorburg.
die willen rijden. Verzamel-en op lens. De
ninuten. tDe tegenstanders' zijn:
E2 ,;,:'. 'lens F2

BSC I68
DIÏL
Tone gid.o
Vio s

ifle hopen d.at er ouders
wed.stri j den d.uren

,.

BSC'68
sEv"
Tonegido'
Vios
0n '1 5.00 uur

stelli
word.en d.e pii j zen vercleel-cl.
aIS bekend. lens E2 zond-er J.v.d..- Zaíde.
Verza^nelen: !.41 uur lens.

VOStoernooi voor lens F'l op '1 9 apri I
Te- lverve rvcs,RJLV.A, en IIW zijn de tegenstanders. vj.e aiedstri jden van
2x12* raííuut. De pri;suitreiking is on 14.JO uur. De opstelling i-s als
op_ 1/ april zo
Verzanelon: ora

nder L. vanrt Klooster.
!.4! uur op Iens.

tr'larninqo ' stoernocli' voor lens IJ op '19 april
Ook voor ju11ie deze Paasd.a
VUC zijn de tegenstand"ers.
oriisuitreikins is on + 12.'oe ópbte:-:-ing is als oÉ 1?/

twee toernooien" Flamingo' s r. I(ijktluin en
wedstrij<len duren 2xli rninuut en {euur. Vroeg thuis dus, q:.

De
00
+; Verz ame len: ).1J utr op L,ens. -

' s-Gravenzand.etóernooi voor lens E1 op 20 apri 1

0p tr,véed.e pàasdag eeri toernooi voor jullie. Er ,zi j n-ti.rie -poules. f!;iffie pouie speÍen: i[aas<l-ijk,Ve1o,l\rlonster en L{D. ne wedstrij9gl do-
íen 2x?ï minuut. Na de pouléwéastri;den nog 2 plaatsingswédstrÍj«l'en.
0n 16.00 uur is de prÍ j suitreiking. Doe je best.
De opstelling is a
íf april bij DUNO.

De j eugdkonmissie

ls bekend. I.l. van 't Klooster zie ook lens F'1 .op
Verzaneleq: 9.10 uur op 1ens.

feliciteert!l
Er zijn rond
op <londerd-ag
een "leuke d.ag

d.e
x6
v

Faasdagen maar v;einig. jongens jarig. Vikash Gobind
april ön Ncushad- Bholai op woensdag 22 apriI. Maak ex'

an. Van harte.

-9-



Uitsl en eu

VCS Aí
Lens À2
lens Bí
lens 82
fJens C'l
GDS C2
Ï.rens D1

Lens À'1
Oranje Blauw -í'.'l
Verburch 81
Dfle lIaghe B2
lías senaar- C1
Iens C2
Voorburg D'l

Lens E'l
,lens E2
Lens F1
Quick tr'2
Duind.orp SV F2-

DSVP E1
i{Tsv E1
DuÍndorp
Lens i'2
lens F7

o-0
1-a

sv, Fí ,2-2
EA
)-l

2:1

1-1
1-0

.8-6
2-1
7-O .

1-5 .4-+
f,ens ^1r"1 had de wedstrijd tegen vcs best kunnen wi-nnèn. Heraas warengnkele'spelers nj-et in d.e'wed.strijd. en vergaten toen een stapje.har-
der. te gaan. I(on_..op jongens, weet-waar je mee bezig bent. Op- 25- apri1- -"noet er nu van Dï/0 gewonnen worclen.
Lens À2 speeltle naar 40 ninuten. Oranje Brauw had. .naar acht spelersdie neer liepen te zieken dan te voetÈal-Ien.. scheidsrechter M-artin
Reuver 

_ 
stopte 

_ 
er 

_ 
terecht nee; Dit-kon arleen rnaar.i.n ellend-e,einaligen...-

Lens 81 speeldd d.oord.eweeks al tefen Verburch. Het weral een d.oel- -puntenfestijn r,irat 81 net 8-6 won.
lens 82.vergooide nu echt zijn l_aatste kansen d.oor met J-2 van Oie
Haghe te verliezen. :

Leís-c'l gaat zeirí-mon,steroverwinni-ngen behaien. Honse rerscli jk' werdnet f-0 opgerold. Keurig jongens.. .. .-.:-... , - -.. .. ... ...

.Lens C2 won ook vreer eens een keer. GDS wercl op eigen ve1d. net 5-Ivers lagen.
r,ens-Dí geloofde er voor d.e wed.strijtt nauwelijks in. voorburg liep in
20 minuten ui-t naar een 4-O voorspróng. Toen Ëerd D,l echt wakker.- De

Lens D2 hoefde niet in aktie te komen. Hun frectstrÍjd werd. afgekeurd.
Lens E'l speeld.e een matige Ivriend.schappelijke 1' pait:.5. IIet ilerd
C-0 tegen DSIIP.
Lens E2 spget{g een sterke wed.strijd tegen IÍISV E1 . /.bid en Fikrí
scoorden elk één keer. IilSV maakte er oót 2. Einttstand 2-2.
I.,ens F'1 spggl_de een s?annende wed stri jd tegen Duinr!.orp. Ook hier werdhet een gelijkspel'.
Lens F2 was kansloos bij Quick en verloor Àet 5-j. I{as lret sons te\rn^ó612A
trens tr'J wist het kanpioen Duindorp sv èrg noei-lijk te'naken. I{eraeis'.-'zerlören ze., net net 2-1. 

_

Lens C'1-IlonselersrlÍ ik c1 (4-o) B-0.
ïroeg uit de veren or.l_te- voetballen tegen het"oranjer'. fire begonnèn ......
go99..e". creëerden goede kansen. De speiers van iionËelerstLiit"werÀe,_., 

_gelíjk teruggedrongen op eigen helft'. (ze iijn <jr'ook'hiet meeraÍgekonen) Ze waren rnaar net 10 nan, zod.at ei veer gescoorit werd..
De doelpunten gingen aJs volgt: ,1-O'na een nislukte-kans van Nie1s,
s_coortle Johnny. 2-0 Erwin sch.ot tinkerbeen, J-0 Erwin! ! kopbal, 4-óErwÍn! ! weer"een kopbal.
Tweede helft: l-O Jóhnnyr.schot,_ 6-O; Ronano, nooie aktie, en Iboem',
goalI,d_e brazil. 7-0 Johnny, schót riÉdemi''-àààin, B-ö nrin,inl (eèn:' '
ïon].g, Keeper ver-keercle been en u raad.t het aI 'rboenr.ïer1ereen h_eeft goed. gespeeld dn door d.e zon is }íarco Tijsen (keeper)"
a1 aardig bruin. Stand. : Lens jA-19 -..

Honse lersd ijk,18-2 :

Ltiade by: 'Erwin Rietveld and lIarko Tijsen
Lens D1- r,/o orbure, D1 4-4 (r-+1
op d.eze nooie zaterd.agmorgen noesten de pupillen van Ton -,aantred.en ..

tegen-.het hooggepl_aatste voorb_ur§. Kort -geied.en kreeg rens íog een fraaipak slaag van Voorburg in d.e HC-Cup, . 6-O-verlies. Leís was vaàt vanrran or0 het vandaag niet zo ver te l-aten kornen. De eer.ste tien. minu-ten werr1 er. goed 
- 
gevoetbal-d.. De gevaarlijke spitsen van voorburgkregen weinÍg ruimte.

_10_



Maar toen sloeg voor lens het nood.Iot toe. Kort achter elkaar werclen
drie fouten van d.e achterhoede van lens door de voorhoede van Voorburg
goe<l. afgestraft, 0:l . Je zag d.irekt. de koppies van lens gaan hangen.
Er klopte niet veef neer van en het werd. nog veel erger toen Voorburg
er nog-O-  van naakte. Het ergste werd. gevreesd.. In d.e eerste helft
had 1öns nog'één opleving en ileI in de fiersoon van Robert Pronk. Hij
naakte zeer knap zi5n fout eerd.er in d.e eerste helft goed. Hij scoord.e
zeer fraai 'l-4, tevens cle ruststand. ÏJat Ton in de rust ged.aan of
geaegtl heeft weet ik niet, naar zijn pupillen keerd.en a1s herboren
u:-t àe kleedkarqer terug. Voorburg werd net goed en agressief voetbal
onder d.ruk gezet " Nu bleek d.at Voorburg ook kwetsbaar was. In de 2e
rcinuut van d-e 2e hetft was er een zeer fraaie combinatie op rechts.
Roger op [[ikkie, Iíikkie knap op IIans die zeer beheerst inschoot., 2:4.
Leàs bIèef zeer'goed. d.oorvoètbà}len. Zeer knappe conbinaties, zowel
op links als op iechts werden afgewiéseld net fraaie afstandsschoten"
(hobert Pronk)-IIalverwege de 2e Ée1ft ging Robert Pronk knap.door op
rechts. Zijn knappe vooizet rverd nooi ingetikt d'oor Hans, 7-4,
Tien rninutén vooi-ti-jd beging een speler van Voorburg een ernstige
fout. ?raten tegen dè schàidÈreehtei. De i-ndirecte vrije schgpr net
buiten het strafschopgebied van Voorburg, werd opzij getikt d.oor Barry
op trllichel. Zijn snoeihard schot wercl nog wel geqtopt ttoor de Eeeperr -döch d,e terugépringende bal werd ingetikt cloor Bansr- zijn derde treffer.
+-4. i{at een-zàligó pot voetbal was rlit treffen. Denk nou niet tlat
Voorburg niet rneei tót aanvall-en kwan, nlaar oncler aanvoeríng; van de
meer daà voortreffelijke Patrick Bosch, hÍe]d de achterhoede zijn
hoofd koel. Patrick Bósch noet ik echt nog een keer noernen, want in
rle laatste rninuut verrichtte hij echt twee fantastische redtlingent
waarrloor het 4-4 b1eef. Jongens bedankt, heï publiek heeft genoten.

een toeschouwer

Lens E2-HTSV E1 . .Uitslag 2-2
Eeri leuke wedstrijd tegen weer een Eí eIftal. Daaron is deze uitslag
van 2-2 wel terecht na verleden week net 5-1 vetloren te hebben van
R S E1 . Het eerste d,oelpunt kwaa vfln Abit en het tweede van Fikri.
Een terechte uitslag. VöIgend.e week hebben we een toernooi bij Tonegido.
Hbpeli-jk rnooi weer èn een-1euk resultaat. Tot-vo1gènde week.

Leider Joop

- 11 -
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WEEKBIÀD VA},I DE \DETBAI\IERENIGING LEÀIS (I,ÈNIG EN SNEL)

60ste,jaargailg rruuner 37, 23 april 1987
'-..'' I

iar

Vgg.4.lv.e.el .IiENS-€rs to-ch nog: onverwacht :is vorige week Gerard. van dei. Velde .op 65- jarÍge

c"r"ià- is .r.i. :i r..n,een altief kaderlid-vàn:onze verenigirig geweest'
r. Dle..aktivíteiten tbegonneni toen .zijii .zoons,,Ireo en. ceraïd. hrm -voetballoopbaan, bij' LENS

aanvingen. Aanvankelijk als elftalteider, maar aI snel lid van ale Juniorenko@issie -

deecl Gerard wat zijn hart en zijn handen te doen vonden, Ia.ter maakte hij zic}l veÍdien-
stelijk als'Iid rian de- Seniorenkonmissie, als materiaalkoEÍtissarj.s en als Iid van het
bestuuï. Een op en top veÍenigingsnan, die ivflkomen terecht tot lid van verclten§tó i'
werd benoeDd. ...: .: r ,. : : t,.jÈ,. _.... t,..,-. ...., . .r. Í .. . ": r,:. '+'i:.r ':: -'j...'..

'Na.zolang zijn vrije tljil àan LENS,gègeven te-heÈben,.deed cer3rq.;het.. ile laàÈte. Jaren
- wlt LEN§ betfef_t. - rrat rustiger'aan. Zljn aandacht w_erd opgeëis! do.or.izi,5n verhuis-
bedrijf en zijn ahclere hartstocht: de beeldende kunst. .., :" -,a .-i .:

get Bestuur,

,

\

ríi j van LEN§ zuIlen de innemende persoonlijkheid, die ,Gerard yan ÉEr Velde wasi nissen.
ZIJN.e-óhtgènote, kinderen en kleinkinderen vJensen we sterkte^en moed:om dit verlies te

' kunnen clragen en versrerken.

zaterd.ag 25-4-1947 I,ENS A1 - D.W.O. A1

Bij'deze Í;ril ik, wëIlÍcht ten overvloede r..éen ieder wiJ2en op cleze "vi,éàëtrljd van ttet
.. seizoen". , . ':-'t '- :

' Alleen bij r.rinst zal LENS À1 promotie naar de regionale klasse kuníën'' rèaliseren. '

De steun van een talxijk Lenspubliek kan hierbij een belangrijke rol spe!94. .IlÍ: f,til u
dan ook verzoeken ottr onze jongens aan te komen moedigen. Tevens wi-L ik u nogmaals'wtj-

'. zen oD -dd proEotiepot. Er zijn irunirldèIs een aantàI toezeggingen biàndngekomeh vbor een
donatie iriqien promotie wordt ,gerealiséeïd, : doch ik'hoop en' veiàactrt ' ioch nog. een aan-' . tal, mensen:die'ook: hun financiëIe bljtlrage w1llen leverèn'ten behoeve,vaa'eén prombtie-' geschenk -voor .mijn jongens. ", ; . .r. . 1 . ., l

..-U,ÉunL eryan,verzekerd ?Íjn dat.Atr a.s. zatgrdag alles zal geten'om'eén gè*ijtdige pies-

. tatie neer te. zetten. En dàt met een ploeg àiè volgend seizoèn vrijwel' ongewi j zigdl kan
" ultj.terr. Tot àaterdag.

Peter Meefont.
l' | '. - .-: 

t'-:*j

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

---f, -:,BÀnonsrEIJLrNG B' 
,

ËsaÈssaessgssBBBBBBBBBE,,
' i* zateíaag 

-25 
april ' ff};:ï":

Sluiten:
^-11...':.zonoaq zb aprl'l ?

An en @rard v.d. Stcen , .,..-. ':.i '. ,

Eeinz ceurts, Frans van Dijk, ceraral v.dl,-Kley..'

- (.-

Herman Lentlng, Eeinz Geurts
René --v.d. Stge4, Frauke. RieEen, Paula
Eeinz @urÈs.-:
Tinus Zilfhout,. Cor BoDDenbrouvrers

'. I ,.,

'. s-cïavendi jk

ocÉtend:
DD-ddag :

Sluiten:
Een Paashreekeinde oo te, herhalen !

watuurÍi5f irr'de eeiste piaats omtlat LEI,ls I twee kostbare punten pakte gege

Maar daarnaast was ook de Jeugil en dus ook de jeugdlkomisàj.e àctief ln een
n Toneqido.
weeKeanoe

vol toernooien. Op de jeugdtr>agina t s van deze Lens-revue treft u de regultaten van dÍe
toernooien. aan. Hier beperken we ons tot een algemene impressie.
En Clié is dat velen zich voor I€ns en de Lens-jeugd op een geweldige manier hebben in-
gezet. Er is één groep LENs-ers die de j eugclkouu[issie graag apaït wil noemen en alat zijn
zij die een Tsjedrische jeugdspelèr van Petrza1l(a uit Bratislava gedu-rende vler nachten

1

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

Q00000000000000000000Q -,,
t, '." .{)
-OFFICIEEL .
SoooodoooooooooooooooS,.- . , ^

RECTIFICATiE-=---::t.---;T; , i,' :'.:'
2325 rt. Abnasiah. Eoet zijn,À. Bourjale.
IN.I'íEMORIÀI'I GERÀRD VAN DER VETÓE.'



onderd.ak boden. De farnilie àtré.athot. stelde'hrrn huis zerfs voor 4 Tsjechen open er, ,ri.talleen voox hen want het was qaar regelmatj-g "huize lieve inval". cuí.t op de reacties
die we van de rneestè gastouders ontvingen, hebben arlen het reuze reuk gevonden, on-
danks het feit dat bij soinmigen de connunicatie retterrijk met handen, ei voeten, tot -

. stand kwam. Als jeugdkor,nissie wirren we graag rangs deze weg arle gastou(rers voor'_de door hen geboden gastvÍijheid harterijk ctanken. u heeft aèze rs5àcnische sperers
een onl'ergeetlijk weekeinde geboden in een westen vo1 luxe. we hopàn vorgend lu., op.u en andeïen (rveer) een beroep te trogen doen. petïzarka won nameliik ae íisseiíexér'-
oP ons B1-toernooi en moet deze alus volgend jaar komen verdecligen. Het toernooi, zelfIiep gesneerd. De eeÍste dag (zateïdag) was het bovendien pracÉtig toernooiweer en
dan kan zo'n toernooi eigenrijk ar niet neer kagot..Het enige ÍD.rnpunt was de rate àf-

. zegging van een Engels team de vrijdag voor het toerhooi waardo-or toernöoiconmissaris
Fred Grens tot diep in de nacht een beroep, op.àr,zijn kreatieve vermosèns moelt..doen
om toch nog een aantrekkelijk toernooiprograE[a te kunnen voorschótelen.
ÀIIes overziende, is de conglu5le dat dit cluidelijk een weekeinde was om vol§dnd iaar' te
herhalen. i, . . i. . ..

De JeugdkoEmissie.
o!4o.rtjés

- r,ENs .0 Kanpioen :!: met 2-3 werd g.ronrr"r, van eurck stéps èn wèrd dre konkuireiitie';,definitief afgeblufil. ::

- Een t{p vobr dè: kómendé weken: probeer een gesprek Eet Luc vertijk te vermijdeil. .- Het is nI. moeilijk converseren Eet trotse rDensen.
.- zaterdag 1 kan zaterdag bij Taldier soys ki.jl(auin bij westerkwartÍer) het hoofd_' klasseschap riéirig stèIlen', I'punt is volaoende ! oe wàastriia begint om 14.30 uur.- \{e hebben de "schrenoier -van de week", sonè een " tea.n van {e week;t, maar Let wordt

de hoogste tijal om eens ,,de speler van de week,, te tntroCucei;;. ' --
- Eerste, in een hopelijke lange rij, ',speler van de week', is Robert canska.Ep van À1 ,
--. H-Íj sPeelde ?aterdag. een toernool-, zondag een toernooi en moest..maardag al$Jeer aàn.de
bak oet senioren tr.ree tegen Sparta. . ''- " r. :

-- llet twee doelpunÍèn werd hij ook nog eens de roan van cle wedstrijd. , . ,:,' ,,.- vanaf vandaag (donderdag) kan er ingeschïeven Írorden voor de r,ENs-LENTE-roop. t"
- u kunt berreh: Srans"van Dtjk, tel. ol74g-4v255; Henk Hoppenbroriwer, ter. g94950 ofin de LENs-kanÈine.

lEt'ls-Toneoido .:
ondaÍiks het karÍge .pef ïL de.afgelopen weken wist de rens-hooidmachL zich fantastlschte weren tegen het hooggepraatste Tonegido. Dóor twee doerpunten vdn Theo Dikstrd..
lerd.een eerste (p'rinq) stap geàet ln àe ,richtl,ng van het bëhoud van het tvreede-klasser-
schap. wanneer f,ENs ale concenÈratie en werklust van afgeropei zoidag vast kan hóuden
in''de komende weken Ís eï geen vuittje aan de lucht,. eanstàariae zonàag zal er in ieilérgeval gePresteerd moeten worden tegen he!.L€i.iqe Lugdunu[, vlij verwaciten dat èÍ -weer.vele supporters mee zullen reizenl ,,

UNICORN UMCORN . UNICORN T'NI@RN UNICORN UNICORN IJNICORN .UNICORN

Cees Fortnan, praktisch altijd aanwezig bij de r{edstrijdlen van
"zijn" IENS winnen van Tonegidlo. De redaktie bealankt cees voor
om de UNICORN-LENS voetballer van het jaar trofee.

,zaterdag èn zondag, 2ag
zijn bijdrage in d9 st-rljd

UNTCORN UNICORN ' . UNICPRN UNICORN UNICORN '' UNTCORN I,'NICORN UNTC§RN

Pr ra&ma Senioren zon
' Programma Donde xdaq 23 april 1987

18.30 uu': LENS 5 - Dulndorp sv g

Proqramtra zondaq 26 april 1987

V1 Ilr. Dasrattr

v1
Hr. Hof
Hx. Sluis

14.00 uur
I 1.00 uur

Lu§duàutr 1

I.ENS : . .
- I,ENS I
- Neptunus 2

4t6/2086

52t /1O0A
670 / 7092

.,rl

.,.., -.;: :. 
-."



Rava 2
RKDEO 3
Vredenburch
D.W. O. 6
I,ENS B v z/l

I{. E: Senioren:
9gn]. "q" de betaling voor Denemarken.

Terïeinen

11.30
12 .00
14.00
10.00
12.00

uu!
uur
uur
uur

LENS - 6,
LENS - 7
LEÀIS 8

:,i,H.

. L.

- IEÀLS 3

- I,ENS 4
- I,ENS 6
- I,ENS 7
- ,HÀVA 8

:.: '

Duym"
Poedai
Huffman

642/ 1745 :.

406/2O3s
423 / 2t2t -
47s/2083..-.43O/2242

NN

Hr.
Hr.
Hr.
NN

Lugdunun
RAVA
FIi(DEO

Vredenbuïdr
D.I,r. O.

Opstellingen.

LENS 6 net: R. cirberg, p. Schulten.
I,ENS 7:

LETJS B: A1s bekendl.

ilfs ch ri jven i
iRimnelzwaan
Duivesteyn
Verkijk

Oegstgeesterweg, Leiden
Ztliderpark
Sportparkweg, Nootdorp
,Ju1ia.r: r :lantje, Rijswijf
westerpark, ingang He,uvelweg via voorweg zoetermeer

Uits lEigen Maan dag 20 april 1987.

I,ENS ,1.

Héynen, J. Verbarendse, J
J. Co1pa, W. Heynen, F. S

' rl .;. ." J
...t...

LENS I Kampioen !i!l!ll

- Tonegido 1 '

- Sparta 2

- LENS 3

- Verburdr 5 -

- laalikwartier 5
- tE}.rs I

J.v. Kester, c. Dldvesteyn, G.Goosens, p.
À. B.-ildeïbeeB, ir. Rozema, c. v.d. Velde,
W. Kouwenhoven.

. HeyihËi '
chuunoan,

o1742-7 134
ol879t- 7943
45 4972

I,ENS 2
H. y. Bolland 2
LENS 5',r -'
LBNS 7

Q.Steps 5

Progri Eoa zöi'lalag 3 mei 19 87.

2-O
3-0
2-O
t-2

l0-5
2-3

IJENS 1 ' ,

Maasdijk 4

Quicl<-Steps 2

Vlassenaar 4

14.00 uur LENS 1 - RooderÈurg 1
10.00 uur papenalrecht 2 - LENS.2 . i
11.00 uur"LENS 3 -R.v.c.3.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2à
Z IJANGS DE, SPORTEN VAN DE Z-M LADDER Z
zz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

P rautra zaterd 25a ril. J

14. 30 uur Takdier Boys
12.0O i-rur. r,E ws 2 ,.

10 ,.30 uur . reltS" 3.r ;'
12. 30 uu, LENS 4
Verzameltijden: LENS 1 -l uur

rt2,'
v3

L
F
P

D

Looye 001/003
Kessels' 01L/O23
vrd. Star " ., OL3/LO3
v,d. EI '' O2O/724
3 - 10.00 uur , '

4 - 12.00 urir 'r'
],ENS
LENS,LENS2-1luur., : . ...., ... :.' U-ttslàgen r' Vitesse beftt - LENS 2 1-l

LENS
,I,ET{S

,l - H. r.s.v. 2 3-f
-- DevJo.S 4-1

+ 3 zaterdag 2 mei. - Nat.. Nederlanden toernooi.
+2 zati:rdag 9 nei -'S.V.G.ii. toernooi

zateïdag 16 mei- Devjo Èoeinooi.

Toernooi:' ' I,ENS 1

I,ENS 1

LENS 3

- 3-



Zaterdag 23 Eei VeteraÍr€n toernooi Vlassenaar.

eIftallen:opstellingen v,d.
LEI{S 1+2"r worden door'de trainer bekenËl gemaakt.
IENS.?.' ;r. sinke, T. spa, ,r. noossloot] J. Ílelters,

Berg, P. Àx, J. Kor$renhdven, J. Sinke.
LEl,lS 4 : F. Crist, S. v.d. Stee; "M.:Ir-j,§, L. I,lante1,

M. Jansen, g. Kouwenhoven, D. de RuÍter, J.
G. Kuiper.

J;IJJJJJJJiI;IJJJJ.'JJJJJJJJJJJJJJJ : ' ' ,

iI Van het jeugdfront J ..
JJJJ.TJ.'.] JJ.]JJJ&7JJJJ.'JJJJ.]JJJJ J

F. Mulder, W. tqensbergen, D. v.

R. Pllon, C. IJlpman r' D.v. Essen,
Kruithof , W. Stuifbeïgen,

Alsemeen kontaktpersoo'' 
ilïlr];i, #;tï'?i:ï:j?3irà11; 

2ss1 sv Den Haas:

Wealstrij pïograma A-B-C- junioren.
Kon!,akgllersoon :.. J*., sp,e"l". Telefoon : Zgqgzg.. (b - g. g. 9ZO 154)
Àf'lce l,!,en voor Ce weettrijCen bÍj .r*t S:,,..-.:.s o? vrilda-iavo:.,,1 ttrssen tg.OO en tg.OOrn uiterstë nood nog op zaterdag,orgen op r.€ns blj ienand van de Jeugdkouirisstetelefoon 661314. voor avondwedstrij den teI: 970154. . .. ,

uur.

Zateïdag 25-4-7987 VeId' Scheidsrechter Samenkomst LEIIS
330 14.30

12.30

11.00
380 11,00

'10,oo

uur
uur

uur
uur
uur

LENS A1 - D.w.O. A1 ...!1 ,. , !t.v
LEÀIS A2 - Í{llhelmus À2 , .. Vl r .
LENS 81 vrij zie AL, A2, Bconb. eni27/4.
Í,ENS Bconb.- Delfia 82 (vr) Vl
nKAW Cl - IENS Cl Heuvelweg ..H.

LEl.lS C2 - Postduiven- .Made_stijn

2

2

Delft.

-; Egt

i 13:30 uui
. 12.00 trur

.. . 10.30, uur .... ::-.. iO..00r'i:irr, ' .. 9.00 uur
toernooi

I',laan 27-4-7987

336 19.00 uur LENS 81 - BIauÀ' Zwart 81 V3.,1

Dins 2A-4=19 7.

10.00 utu: LENS A2
, I,EI{S B 1

LENS C1
14.00 uur IENS c2

Bijzonderhed.en.

- DSO toernooi
- RVC toernootr
- RVC toernooL
- Lenstoernooi

-. r: :r t 1: '.,.r r,ri:

v,Tuy11 sporq)ark
Sportpaïk Pr. Irene
Spgr-ttr grk 4r. Irenè

18. 15 uur .- .. '

,,. 18.30..uur . ."

8.45 uur

13.30 uur- I

c.v.al "iJst
.. Í.i.:::rj:r r.

... ,:: ,,.., i.ii
19.00 uur I,ENS C2 - Juventas C2 Vl

Donderdag 30-4- 19 87

- Opstellingen toernooien zÍe kopy toernooi-blj zonderheden.
- Opstellingen 25-4 aIs bekend., Lens AZ dlet M_ Kaazen.

Lens B- ccmb .,:. .M.v.d. Berg, s.". v..a....,Brv, Nr Bholai, R.zanAstra, A. v. Déldlen, E.v. ,
... Knijff, J., Westatrate, B. Gjctrl, M, Schuuman, À. Tikai,, p- Valken_. .

, . burgh, J. DunanÈ.. I-eiger: Jan v.al. Berg. i. .r,

RvC toernooi voor Lens Bl én C1.
. iir is tot 09 heC--.' Via ale Èïainers hor

OpsÈelILng Í,ENS 81:

. i.i. .' I
. ,:

ncí hi.:f b.hend va:.I C:t toernooi. Nler0and van
en Jullle meer. .' i : .

RVC is aanspreekbaar.

IENS C1:

,J. Drmant, iI. !íeststrate, D, Bijlq.!]i, B. cficlÉr. p .;;, Valkenburgh ,R. Tettero, F. eI Uaddioui, A. TikaÍ, E. Spaaihxs,.M. Schwiman. ,

l,r. Brooshooft, E.v. Knijif. r,eidei: r""o 
"'. 

piii.
als bekeird. Leidei: nOwfn coE.: -' : -"''

' --:::-]- r'"1 , r,-Í": -. , "
-4-



Na het nini-r.relpentoernool zijn jull1e aan de.Èeuft,
SEV en Duindorp SV.
De prijsuitreiking is om + 16.30 uur. Doe 3L lest.

LENstoernooi voor L€ns C2.

ng: als bi j Postduiventoernooi op 25 april,
Toernool-bi j zonderheden 25 apri I .
Pos tduitentoeÍnooi voor Lens C2.

De tegenstanders zijn::eui-ck; .rr
.l:, -..' ,'

Opstelli

vÍjf prÍjzen zí)n er te verèienen maar dat is h'et miitst beLangrijke.. t4aak' er gewoon
een leuke dag van. CÍip, Gona, postduiven en de Jagers-"rzijn de tegenstaÍrders.
Om + 16.30 uur worden de prijzen verdeeld. Íiij gokken zèker op, de fairplaycup. Succes.
ODstel]-ino: .D.v.Delden, p.de Lange, M. !{ubben, R. Mer€ncia, M. Mahieu, R. cilllot,

en,'E. . Slierendrecht. teider: @ràrd v.Rel
F. Ielieveld, À:'da Feireirà, r. fau,'y." 'Tiryahi; M.

lFen ', :.11.

1.f?è=!§tr."f ; J,ase 
.sal

Een kort
DVC, DSO

OpsteIIl-ng : M.Haazen, M. Spa, R. Hartman, À..v. t{ijngàafden,

Toeïnooi-bij zonderheden 30 april.
Dsotoernooi voor Lens A2. .

K. Geurts
I{. Fïantzen
R.de Jong.
J,Buitelaar - '
EI. Kooyenga
J. Odenkirctlen
R. v. d. Hoek
M. v. d, l,leulen

O.v.d. Laar
R.v. Belomel

!snel toernooitje voor jullie in Zoetemeer,. :yIeI, vr
en zoetermeer ook, om 11.00 uur is het. afgeJ.open,.

i.. ."'
oeg op maar' dat-,Eoèten
Zijn er: ouders. met Lvervoei??

V. Trompi. D. Bisai;
L D.. Hanique, E. Raffaele, R. Raffaele;r n.:'Spààns, N, Baltus, p.' SÈiilathof,

- i, M. .Koning,
.,. '-! :

Leider:'Fred Grens,
LENS A1 eí dei stri jd om de promotie.

Senioren. A-Junioren. .B-Junl-oren.

r,ens A1 speelt a.s. zaterdag de laatste kompeti Èiewedstrij d thuis tegen mlo. zèals -

iedereen weet Prooovererr de nunmers L t/n 3 direct naar de regionale klasse eir neet
nu$rEer 4 een beb lissingswedstrij cl spelen tegen de nuqmeÍ 4 van Rotterdas,
è stand3 1) DSO Zf-3! i- 2) lHo 2r-31 '.."1 '.=

3) wilhelmus 20- 30
' 4) .lèns A1 2l-30'. : . ':j 

'5) vcs 20-29 : ', .:
op dinsdag 21 april is nog gespeerd wirhermus-vcs. Het spreekt voor zich dat.het, '

zaterdag geen nakkie wordt. voor ons A1. Er is nog van aues xcogelijk. ons àdvies ". 
.'

is: arremaal de mouwen op stropèÉ. en concentreer je^àrreen op de rvèdstrijd. ...
watuiilïJ[-spreekÈ het voor zièh dar ons A.1 dë noalige steun moeten ttiiqËi van heel
LEt'Is. t{e hopen naast de toch altÍjd ar aaawezige ouders ook veer senioràn (zondaq-
sektÍes).en jeugdige supporters te zien: Deze raatsté gtoep moet Aí. voorar vocaai
(schreeuwen, yellen, zingen) steunen. Tot zaterdag-l4.a0 uur. . -,". 'i j

Reis Naar Dene,arken. " "'i , i

Nog steeds is al het gerd niet binnen op.giro 336711 tnv. penningmeester i,eris, kom
jongens begin Bei noeten wÍj de laatstè.termijh betaren. nà prijs per pèisoon is:f 300r-,. Deonderstaande i?ersonen Eaan nde: . ' I .- -,,ï 1""

M. Koning
1.1. End.L1ch
E.Endlich ."

R. Mahieu .'
E. Raffaele
R. Raffaele
P.v.d. Zwar
M. el assiouti
B._. Drunihgs . -

J. Tixomemans
P. Bij Isma

R. Tettero' ' ''t

r.èr uaddi.àni 'l
E, Slierendrecht
u..aaiesar
H. Sgrulders
P.. , Vàtlenburgh
D. Bijfsma
M. 'BrooshoofÈ

.- 5 -
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Senioren.
O. Könenann
R. Duyndàm. ,::,:.,.
H . Hoppenbrou$Jer
A. Ële cÍoot
I. v. Ft[ jn
G: v. Reijsen
R. Bogisch

tJedstrij

A- Junloren.
J. Hoernig
(,. sEeenwl.fK
R. carskamp- ï,.:.'(* '_ "
,{J li. i':-."it .- 'r.'.,

Er lurnen nog drie senioren A of B-klassexs meel opgeveri bij paul v.d. steen'ie],. 97'0754.

dplogtarÍÍm a - ÉE-F. lunroren.
xoitàktpersoèn:
eEelien 

'voor 
de

uui.' rri' Ère;s&
telefoon 6673L4.

zaterdaq 25-4-L9

:}
Robert Pennings, Telefoon I 6524L4 (b,g.g. 970154). _ :. _

wedstrijden bij Robert Penni4gq op. vrijdagavond tussen 18.00 en 19.00
nood nog op zaterdagmorgen op LenS bij iemand.van de jeugalkomissie
voor avondwedstrij den ÈeI: 9701541 .. : i "; -l ,:-, .. _

a7 veld Sanenkomst LenS

807 10 .00
.'9.30

866,9,30
909 11.00.

10,30
994 10.00

10. 30

Voorburg Dl
!ENS, D2 ,

TETIS El. ..
IENS E2 .. .

I,ENS,Fl
r.sNs rz '

LENS F3

uur
uur
uur
uur
riur
uur
uur

9.00
9 .00
9 .00

10. 30
9,30
9 .30
9:lQ
'-j

Yur
uur
uur
uuï
uuï
uur
uur

LENS D1 Pr, Bernarallaail
Wilhelnus D3 (vr) + V2 

."'

Delit-, El '' ' i.-- :'| ' .V3
T,rlomph E1 .- . i V2
Postduiventoernooi , Madesteijn 

^
Oranje Blauw F? '. vl '

Postduiventoernooi Madesteijn
Zondaq 26-4-1987 . (zi.e kopy)

969 18.00 uur Ht4sH F2
18.30 uur GOA Fl
18. 30 uur C,oA F2

Fl 1F2 I F3_. ,.f .tegen 4.. .
s.

' 1 1 . 30 uuï IENS D7 ,D2 ,87 fiz t
Voetballen op l-en., ,-,i

l,laanalaq 27-4-1987

- LENS Pl
- ],ENS F2
- I,ENS F3

- ;-'' , t .

\. -- Rij svrijktoernooi :
- . 

Wippoldertoernooi
- Rij swijktoèrnooi

.. - .Ienstoelnooi .._.

..- Ienstoernooi '

- I€nstoernooi

Vrederustlaan
MadesteiJn
Madesteijn

§polt.pqrk Pr. Irene
Sp.park Oude laan
Sp.park Pr. Irene

11,15 uur

- 17.30 uur
' .17.45 uur

17.45 uur
Doilderclag 30-4- 1987 (zie ÉóFi). .-' 1-

10.00'uur r,e}Is
l1 .00. uut.,LENS
10.00 uui IENS
9. 30 uur LENS
9.30 uur IENS
9.30 uur. LENS

È I j zondg rhe ilen .

D1
D?.-:
El. 

.

El .-
P2
F3

I
9 .00. uur .

0.00"uur.
9 .00: uur ,,

9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

- Opstellingen toernooien zie kopy.toe-rn-ooi-bijzonqerheden..., _

r a.s. zondag 26 april groots 4 tegen 4 voetbal_toerIrooi: op.Lens. Zie -kopy.

ToernooÍ-bi j zonderheden 25 apriI.
Postduiventoernooi voor Lens Fl- en F3.

De koEpeti.tieweds trij dgn spelen we wel doordeweeks.
tje. Ouders.we verzamelen op Lens zodat niemand,hoe
zr-t n l ,, ,.4
LENS Fl LENS F3 , i

Voor jullie lekker een toernooi=
ft te fietsen. De tegenstanders .

Gona
BEc ;i,
Postduiven
Juventas

':' ,r ' Grèen 
',Itt, -.'1de",teders

, .i csc
,', . Pó§tdtuiven

De numeers 1

finale. om 16
winnen we mln

.' t.-

opstellingen.

en" 2 i-n iedere poule spelen
.30 uur is het afgelopen. Na
imaal. de fairplaycup.

LENS Fl : (zie ook 27-4 en 30-4) L.peek, E.Àkar, À.Sen, A.v.d. Heuvel, p.v.al- ZaLm,
J.BIoE, J.Buis, R.v.d. Heijden. Leider: Ferry v. Kester.

-6-
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Èiir:it"i :l' 'l'"'
LENS E3:..(z.ip,gok,27;4"en 3Q:4) R. Stap, p.CaEpos .ponce, R.. !Íarten, .,V.

.41 ,. :..:, Ro9y r r,B.... RgoF i . R. , Tettero, G.. Engels, A..§oUaré, J..Takni.
Toernooitrbi 2óhàeiheden 30 a

dS gr.,oot,.9. de

r11. :

'r i,1 ::,.1 í-.. .l q .Rijswijktoernooi voor lEt\rs Dl en El .

Oro l'5.00 uur worden de prijzen veraleeld. tussen Rij§r,rijk, DSo, .l,aalckwartier èn Lëns.j
Bij wiíst'krijS je 3 Ëunten, bij qelijksÈel ï en bij verlies naluuitiik 0.- Dóè je besÈ.

, De,. opstelli.nSq{r. gn rdg ,Ieiders zijn als,.bekend.
'.,si!- j_

Lens D1 net B. Olsthoorn en zontler
L. Abounarsa.

-' wipPolaertóernooi ' 'íoói Èns D2 ,

,t .i

lj

Eexst drie poule-weds trijden er,r daarna.nog een finalewedstrijd ..tege9 de gelijkgeph.q!1
ste uit de andere pou1e, Om 14.30 uur is de pri j sui treiking. t.J1e weet. zijn er ouders
net vervoer ??? :r' 1-, !,,ir.:,,:..

opstelling: als bekend met Lr Abounarsa.

r,enstóeàói voö! ÉNs E1 , F2 eii F3i
:ri :,. ri."..: i:..!., j -):_l

Natuurlijk ook een eigen toernooijr v.,gor jullie., ' i i':! J'rl" 
" ": 

.'

Dat hoort erb+i-. . voor_. iedereen. een . - .,

va.?.rlt j g.)gn_ nattrllr-I-i jk-1o9k.Ir.at bekers.,om t 13.w0,uur trorden deze uitgeqeel.9,, leel ,;
pllqier,en we hopen_.dat all-e.ouders er zijn.om. te kijkent
De opstellingént'zi jn I ais ' vànóuals. Altemaar'komèn hoox .!ll
Àanmoedlgingen.

AIIe speLers van Dl t/m P3 ven achten we a.s. zateralag on 14.30 uur langs de lijn
van veld 1. Dan speelt LEI.IS Al iruners de allerbelangrijkste wedstrijd va.qrlet seizoen.
zij hebben jullie steun hard nodig. Maak spandoeken, verzin yellen en laàt:he nooigte
sprèekhoren horen. Echt het helpt. Tot zaterdag.

!4eq qqgeq viqr.
a§'elopen naandag waren er een aantal teleurgestelde spelers.
Er r.ras geen 4 tegen 4 op Lens. Somnrige van hen hadden er net 2 en 3 dagen toernooien
op ziÈten. Hoe bedoel Je fanatiek. A.s, Zondag hebben we echteï grootse plannen.
Er is veel ruimte die we dan ook gaan benutten. VIe vervrachten aIle spelers van Lens
D1 t/m F3 om 11.15 uur op l€ns. Formeeï zoveel mogelijk zetf vast viertallen, zodat
we a.s. zondag echt aan ale ladderkoqpetitie kunnen gaan werken. In mei moet de D- en
E- kampioen bekend worden. Tot zondag.

zErsr.

Ook voor jullie nog een laatste (????) oproep om te betalen, Giro 336711 tnv Penning-
meester Lens meÈ verDelètng Sportkamp. Malkelijker kan het niet. Het bealïag Is f135,+
per persoon. Ook de leiders verzoeken lrij het geld over te maken.

ToLrnooien. '

Jqugdkopy algemeen.

Àfgelopen paasweekend barstten de toernooien los. Bijna elke vereniging in Den llaag
en omstreken had wel een toernooi op het progranma staan. Ook bij LENS was dit het geval.
Lens Bl en Cl beten de. spits af. Een internationaal 2-daags toernooi voor Lens 81 met
een Tsjechische en uitelndelijk maar één engelse vereniging, cmdat een andere vereni-
ging opeens nieÈ bleek te kotren. InprovLseÍen dus voor onze toernooinan Fred crens.
H.:-j toverde er een zeer zwaar toernooi uit met een hcle kompetitie. Achteraf kunnen we
zeggen dat, het een geslaagde grcep geweest is. Lens en Petrzalka waren ge-wíígd aan
elkaar en de laaÈste wealstrijd moest de beslissing brengen. Petrzalka won met 2-0 van
Lens 81 en lrerd eerste, Lens behaatale een zeer knappe tweede plaats. Wt
l,ensCl hoefde alleen zaterdag in aktie te komen. Dit deden ze dan ook op een grootste
manier. vijf wedstrijden leverden 10 punten op. vooral de eerste wedstrijd tegen sEV
was er een van hele groÈe klasse.De eerste prijs was dik veÍdiend.

, ,.:tl i l
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Natuurlijk werden er ook uit toernooien geq)eeld. Lens A1 was te gast op het 2-daagse
toernooi van westerkwartier. Het werd een loodzwaar toernooi met 7 wedstrijclen van
40 EinuÈen. Í,ens had èigenlijk te weinig.spelers tet beschlkking. Toch werd er vaak exg
goed gevoetbald, Ilelaas welden nieÈ alle kansen benut dn werdr er.solEs. te fel tégen .

scheialsrechterli jke beslissingen gereageerd. Niet doen jongens ie bchtet er toéh iliets
mee op. Uiteindelijk werd er een veràienstelijke gedeelae tweede plaats 'behaald.: -

Ook Leqs A2, 82 en C2 kwame! in..aktie..De resultaten waren een derale, b{eede en derde,.
plaats. De spelers hebben het leuk gevonclen en daar gaat het todl om. L€ns Dl k$rarr
2x in aktie. Bij BTC was Àrchipel B/C/D te sterk voor Lens Dl en bij Duinalorp was het
erg nooi weer. IJens D2 behaalde een knappe tweede plaats bij Spoorwijk. yucel werd. daar
topscorder met 8 aloelpunten.
De spelers van F1, F2 en F3 verdienen een pluiur. veel van hen speeldee drl,e.alagen achter-
elkaar. De resultaten waren zeer goed, Toch is dit niet cle bedoelÍng. He hopen dat
in het' vervolg zoveel mogelijk spelers aanwezig zu-Llen zijn.

PENALTYBOKÀAL,

Pascal Roos mocht op I mei meedoen aan de penaltybokaal.
Eij vras in de flnale gekomen van Llen Haag. Joop Hiele wqs de keeper naar die kende " .

Pascal Roos natuurlijk niet. Daar Pascal ook ,Joop Hiele niet kénde begon hij maar te
schieten. Và de drte penalties knaldlen er twee tegen het net.
Nienand àeed dit Pascal na en Ële beker werd aan Pascal gegeven. Een knappe prestatiè
vinden wlj, Ínaar Pascal voncl het taaar een zwakke kee;fer. Toch is ctit de huidige keeper
van Feyenoord 1 en mlsschien wgl de toekoEstige keeper van het Nederlands elf,tal.
Profi-ciat Pas cal.

nt
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DE LENSREVUE

WEEKBLAD VÀN DE VOEItsÀIVERENIGING LEI,IS (LENÍG.EDI SNEL)

60ste jaargang nurmer 38, 30 april 1987.

2312. F.P. Mulder,. seza, DoèIenstraat 36A, 2282 t'lx Riiswijk, tel: 990311.'
2fi4 J.P. Mulder, sezo, J<orte, ky+ t. 229.1 AR vlateringen, teL; 07742- 82L5-
1866 M.H,v. Croonenburg, Ó jun. nengelolaan 185,. 2545 JA Den Haag, tèl: 292501.'

BoèÈe. " ''

00000000000000000000000
O OFFICIEEL . O

Adreswi j zigingeh.

Regis'tratiekoJÈen. 1e boeking f 25,-- \

Registratiekos ten 1e boeking f 10,-- :

Registlatiekosten 2de boeking f 25.,7
AdÍinistratiekosten strafzaken , 35, --
AödnÍstratiekosten strafzaken , 20, --t,, ri

onze nj-euwe typiste.

.. -s-Gravendijk, J, zoutendijk, P. Iangkamp.
el Haddioui.

v. d. Àlèulen, W.KLUnen.
- EbIé f 3,5,-- (reeds f 30,-- voldaan). ...
. eI Had4ioui, P. v.d. zwan.'' ';

A.G
F.-

:M-

.E'

Sinds vorige rvéek hebben we eén nieuwe tlPiste. 'Mevrouw E. Tettero, moeder van eeri
talentvolle F.-juníor, hebben wij'bereid gevonden dit te doen. '' : ;.'
Wij wensen'tr4evr, Tettero veel succes en àterkte'toe met dit toch ti jdrovende werk.

Het Bestuur.

KOMTRTBUTIES KONTRTDUT'ES KOIfTRIBUTIES KONTRIBIJTIES KONTRIBUITIES'

Nog een:aertal Ieden Írebben achteïstard aan kontribuÈie en boete over dit sèizÖen
( -i986 :. 1987) . I4Iij vérzoeken deze leden dit zo snel mogelijk recht te trekken voor ' -
het einde van het seizoen. Inlichtingen over de achterstand kunnen worden Íngewon;
nen bij Ina v.d. Érg tel: 2g797A.

KONTRIBUTIES KONTRTBUTIES KO}i1rRIBUTIES KOMRIBUTIES KONTRIBUPIES

LENS I,EÀ}T,E LOOP.,. . . .Ins c,hri j vingen gestart.

De inscllrijvingen voor de op 15 nei a.s. te houden !: L. Lorganisatie stromen nu binnen''
WiJ verzoeken íu een Lëder dringend om zo shel'-nogelijk in te schrijven. Dit maakt het
voor cle orgarisatie (echte een enonne klus l) waÈ eenvoudiger. '. i,
Het komende week-end rekenen 're dan ook echt op een golf inschrijvingen van vele leÉlen.
Ook als u ntet toopt, koop dan toch zo'n fraai strartnuEmer, want hiermee maakt u dan
toch kans op een van de vele prijzen.
Op de stïaÍtnu.nmers is na afloop een trekking van de daaraan verbonden loterij.
wie loopt, ontvaÍrgt na afloop een bJ-ijvende heiinnering. Meedoeri dusl !

vlie gaat er een aanval doen op het record op de:10 kiloneter? Record is 33,25 gelgPen
dooï simonis vorig jaar. of op het lensïecord van Dric Àmerlaan 38,20?
ook op de 2 kiloEeter kan de jeugd t/n 1l jaar recordPogingen onderneÍnen.
Bij de meisjes is dat j-n handen van winnifred Ubels en bij de jongens is dat Marty
Ileerts (resp.. 8.20 en 7.03)..
Er is nog we1 dringend behoefte aan natuïa prj-jzen. Wie helpt?l: Melden a.u.b. bij
Frans van Dijk of .Henk. Hoppenbrouweïs. of een kleine geldelijke bijdrage t.n.v.
penning'rneestcr LENS. (zie vorige LENSREVUE)

Afgelopen weekend heeft het eerste van onze zaterdag afdeling zich door In 5-2 over-
vrinning op Takdier-Boys in veiligheid gespeeld in de Hoofalklasse van de Haagsche
Voetb alboncl. van deze overwinning die door grote inzet en strij dvaardigheidl van I€ns
zijde werd afgedwonqen niets dan goeds, eindelijk weer eens rn oudeffetse pot.
rïainer, reiders, :n.rgl= :r.ook de supporrers harrerijk uuï:a."."a.r,r, 

,.n=.
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Schrijf nu in voor de LENS - LENTE - IOOP.

Nog enkele laatste loocljes.....:
zo tangzdmeihand.' naderen w'e het èinde van.een toch op vele fronten zeer. boeiende 

"orp.-"titie. weliswaar tellen we bij IENS de laatste tijdl í3e nodige zenuwDatlénten, uàar "l

spanning hoort er nu eennaar bij. LENS zaterdag zal ook volgend seizoen in de.Hoofd-
klasse acteren. Via een daverende 5-2 oveElinning bij Takdier-Bqfs eaakten de volgelingen
van Barend en leider Joop Willens een einde aan een periode van onzekerheid.
ilongens, fantastisch: ! Van harte gefeliciteercl. Het boek is wat dat betreft voo! LENS À1'
nog lang niet t.:l t- Nà het pïiEa reslltaat tegen het sterke u.to (1-l), zal peter Meefout
zijn jongens nog eendaat op mqeten winden oro de beslissingsweds trijd tegen de. Rotter-
danse afvaardiging toÈ een goed einde te brengen..
l4et dezerfde instelling en dj-sciprine ars tegen u{o, Daken jurrie besrist een goede .. .

kans-,Jongens het enige wat wlj van jullie verlangen Ís een enorme dosis gezonde werk-,
rust. wè Írensen julrie en de trainer daarbij heel v€el succes ! en een beeËje geruk,
hoort er dan ook bij.
LENS I (sen. {o) knalde er zovraar een kautpioenschap tegenaan. 

.E.e.a. 
zai best.rrog r.i

de nodige keren gevierd worden. En terecht. van hait" tereliéiteerd nannen !!i, -

zoars Jos witting daar nog van kan genieten is toch een stinurans voor vele jonqere'
voetballers om tegen dat bruine monster aan te blljven schoppen?:
LENS 2 (Sen' zo) blijft verbazen. 5 overwinningen op rij. Met vader Ílouter en oom. René,.
alie er steeds neer prezier in krijgen en daardoor ook steeds beter gaan voetbarren. ..
Zorn 3e plaats in echÈ grote klasse : En ËlaÈ zit'er nu dik inll ,
LEr'lS 7 (Sen: zo) houdt zich nog vast'aari een zijden draad om tlegradatie Èe ontlopen-.- '

Jongens er tegen aan hé, want het kaÍt nog.
En dan r,Eltrs 1 zo:: Na 2 fraaie overwinningen op rij is de kust nog steeds niet veilig.
Het wordt, zoals ieder jaar Ín de 2e krasse weer knap dringen. Met nóg 1 overwinning - -

zijn we eén heèI sÈuk in de goede rictrting. Heer LENS en ààxer de jeugd van onze ver-
eniging vràgen wj.j om ons vlaggeschip vooral nu vocaal te onderstednen. rr volgen irog''
enkere zenuwslopenàé wedstrijden. zorg voot de bekende 12e man, Dat bent u, dat zijn
wij-allen. De spelers zullen echt tcit de bodem gaanr. da'ar zal het net de ondersteóing - 

'

van trai.ner John v.d. Lubbé.en leicler J.O. echt niet aan liggen.
Het LEl,lS legioen iai dat beetje extra'af moeten dturingen.. We-iekenen op u.
oveË een'paar vreken kuÍrnen we met z,n alfen lekker st@m afblazen. 'i
Eet Bestutr vèrheugt'ztch daar al o.p, U ook ?!:

Het BesÈuur.

Schrijf,nu in'voor de LENS - LEMIE - LOOP

BBBBBBBBBBBI]BBBBBBBBBBBBBBD
B BAROPSTELLING . B
tsBBBBBBBBtsI]BBBBBBBBBBBBBBBB

zaterdag 2. mei" 1987. -

ochtend ' ,
niddag ' :
Sluiten |' :

Zondag 3 rdei 1987.
ochtend
niildag
Sluiten:

Herman L€nting, Leo l4olenaar ,,

Àn en cerard v.cl. Sèeen, Riek Bcsch.
NeI v. d. Hoek.

,i
: Tinus Zilfhout, Cor Hoppenbrouwers
3 Aad Schijf. Laura van Dijk, Heinz Geurts,' : Àn Bergenhenegouwen. ' ' René v. cl. Steen,

Aangezíen ik bijna niet berelkbaar ben voor,afzeggen. is het vermelden van het telnr. niet.zinvol, voor de aanhouders,
Heinz ceurts 456724. "

Ol4O I tjes.
- Redaktionele resultaten: 2 uit 3, 3 voor en B tegen. .

- Gelukl<Íg k$ranen belde winst unten bij. het elftal terecht alat het het. meest nodig haal.
- zaterdag 4 speelde afgelopen donderdagavoncl tegen de sportredaktie van het, Binnenhof.
- Leuke wedstrij d.,..arreén vonden de heren de douche na afroop wat aan de werrE kant.
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- vandaar door vorige vrijdag in het. Binhenhóf enigszins "héetgebakeid" gereageerd werd
op de korte versie van de omo'tjes van vorige week. ,. " 

' '''
- Er vras èchter een goede reden voor deze korte versie: redakteur één was paasmaandag

zo.vol van ?:l].9]rerwiJl.llng op Tonegido dat schrijven onmogelijk was, numner twee'Den-''
delt tegem,,oordlS pË è'ir' nèei- tussen Fiie§Ia"id ed Bèlgië, zonCer in één van beide uit-
hoeken een positieve bijdrage aan heÈ gemiddelde i.q, te kunnen leveren en inurnrner drie .

had vanaf Goedg viildag (veigeefs) getracht het alcoholische consuEptielerípo van een

- tsij de familie, Straathof waten "slechts" vier Slowaken ondexgebracht die vanaf de
eerète avond het oerhollandse "sj,oelen" ontdekten en onder de knie kregen,.

- En u weét hoe dat gaat in het OoStblok I wat ze doen, doen ze goed, dus we ven'rachten "
dat sjoelen in.1992 als deBonstr atiesport op de OlyxrPische Spelen te zien is. i ' '

- ltog even terug naar zateïdag vier. ' .': 
' 'i":i' "

- Aanvoerdèr,Jàhn Xruittrof gui t. k"nr"n z,'n.,Fantrakt r,regens een veSandering' vaÍ] woon- 1

plaats zwolle niet te kunnen verlengen, ..: 't L -r:

- Het vieÍde bedankt .Tohn voor z'n.toewijèing dè àfgelogèn liareÀ., I ':" "- "rrr!'Ji' ' i

- 6ien zijn capaciteiten kan het niet anders àf hij zaI in kóntakt koiren met pec zwolle.
- Toekonsti|. aanvoerder Hobert Pilon sctlijnt 'm ingefluistercl te hebben een goèd woord- '

je te d.oen voor "flying tackle': Ilenk Kcuwenhoven. 'l' ;':"":'
- 'AIs. dat zo d.oorgaat houden we;gëèn vierde [reer ovër.' -i' .:'-:'-''
- Frans v.al. Berg bedaÍ*t iedere;n voor de ge toonale belangsielting tijdens zijn-verblijf

. ,- .-,.:."-: '' in het ziekenhuis.
- zaterdag 1 speelde zich afgelopen zaterdag' in vei.ligheid
- Hiermée verloor tw redakÈie een weddqnschAp met Jan Ha!n- " ' j*l::'

- En wij hoopten'nc.)g maar dat de spelers van zaterdag 1 door.de mecledelihq in de LEI'IS:'
revue van vorige week (.1 Punt is voldoende I ) on de tuin zou zijn geleid; -t'r' : 

'

- ;:i::i:rliiËii]a"àr*= de verroren weddenschap felicteerr de redaktie"Bu'",,d.'.,an
Hijkoop, spéIers en ÉéEeteidÍng met hét behaal-de resultaat. -.

- I,lo9 ee;tje'ovei BaÍend... '...
- uàitg.t ,Ëài-tpiàt".rà"1ij bij een wealstrija eén wilgentak te snoeien voor zijn.papegaai.
- l'Kost in de winkel toch Í 1,50", Iiet hij weten. .',:'.:''. .'-, .'
- Overmoedig bver het hek spÍingend scheurde hij een prachtige.. winkelhaak. tn z'n,glo3d: , ,

nieuwe bioék. ' ' r' " .. I i:. ...
- fekker' §oeclkooir' tot :<iu I I :. : ';, . r; r' , ;
- Edward en Marj-o End1ich speelclen afgelopen zondag in het tueede mee ( 3-1 winst oP :.

Neptunus 2). '
- naàat Bet derale doelpunt werd gescoord moest zelfs moedèr Dini lange tijd. kijken.voor

ze er àchter kwam welke van de twee succesvol eras geueest, :..: . :." ' '; --":.-
- En wij naar denken dat alleen wij er moeite mee hadden. : : .,.'
- Wouter !., scoorde in deze wedstrijd het threede doelpunt. Eén doelPunt wat ïeeds drie

minuten daarvoor door PauI schulte was voorspeld . ;r., ,i :.i ,..

- Altijdt al- gedacht dat PauI (para) nonnaal was.
- Even vlug eten, want om 18.00 uur vanavond (dondercag) beglnt LENS 1- westlanèia 1.

- pl-\rim.van d.e r,reek, ja-die bestaat nog, gaqt deze week met overgrote meerderhéid ,urr' "
. stemEen naaï Frans Flumans. Hij dvreilde ,de LENS velden, na het overvloedige bezoek- '

- .van de leren, Ín enkele uren conpleet sèhoon- ÀIle flesjes (honderden),. tàfels, btoelen
en overig statiegeld. haalde Frans in zijn eentje op. Frans een Prima staaltjé club- '

liefde. Namens LENS bedankt. ; , ;,. '' .', "
- opmerking langs de lijn bij LEI,IS I i

is er gcen uitzendbureau voor 1e' elftalspelers? Wie vleet, l.reeË een.g4t iA dé n'arkt.',. .'
- L.L.L. 'Inschrijven anaf nu aan de bar mogËtiiX. Daar zijn inschrÍ j f1i j ste.B vpo_rhang9n

e.u.b. niét óp het laatste nippertje. zoals gewoonlijk kosÈ tijd veel geld. I

Leideïs/t ràineis geef de elftalLen dus nu op. Verzoek van de bar, oE daar wel een gunj.
Ètig moment ooo= íit t. kiezen. u begrijPÈ, wat daar nee bedoeld porët. '- . . ,

Inschrijven bij Voorkeur bij Frans van Dijk of Henk HopPenbrouíers. Ook overiqe be-

- ALIe'tEN§-erd worden vanaf heden dringenal verzocht de affiche van de L.L-L'.op de.,..
;;";;h ;; ;; ie prakken. Hoe meer reklame, hoe meer vreugd. ' ." .,:i/

..ï

;
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- Dr scheidsrechter blj Lugdunul-I€nli.was ei

Eij had voor aIIe spélers een goed wooralje
de Leldenar€n: - "Alleen het eerstè kwartier

. tijd. (De 85e ninuut dus: ).

qbn :rqn grote klasse . '. .t.-

ovér.'zo ook voor rechter[iddenvelder van
speqlde Je $rel aarclig". En.dat 5 .mlnuten voor

Schrijf.nu in voor de LEils- LENIE- LoOp,

LENS en hoe houd je c1e spanni-nq er in ?t2r

AfgeloPen zaterdag èn zondag was-een belangrijk weekeinde Voor LENS. Allereerst Í{ist
zat€rdag .1 zich door een ruioe.5-2 zege op t.idi.r Boys veirig te sterren en brijft
claard.oor in de Hoofdklasse van de HVl3.
A1 stond zaterclagrnidclag tegenover Ddo A1 met als inzet. een plaats in de regionare
kompititie.. rn een spannende en specteculaire wedstrijd werd het ultelnderijk .1-1 . ,. .,
Dit resurtaat héèft ars gevbrg cal Àl er nog eeri keer stevió tegenaan zar moeten Ln ,

een beslissingssredstrij d ($raaÍover. Ín.één van de konende weken neer) .i- .. -
ook pondag 1 dleeil goedé 2aken..via de vorre winst bp.r,ugdunun ( 2-l; doerpunten van :
Fred 'spa en Mar' ^ van. Delden) begint het eÍ toch op't iiik.r, dat r,ENs zich één dezer
dagen in veillgheid ka-n spelen. Missctrien .zonclag aI als on 14.00 uur thuis wordè àan-
getreden tegen uede degraclatiekandialaaÈ Roodenfurg. 'vÀtlAvói{p (donderdag 2.9 april)'staat
echter om '18.00 uur ar de ko,perftiewedsr.rijd iesen'EEEIàíói.a-§-EffiE@ffi1. ,

oe grauw-wfrGirTGnen u- èEeG-ïEirvond en zondag neer dan ooit geb^riken. .. ' , .r ,.

I'NICORN T.INICORN UIJICORN UNICORN UNTSORN UNICORII i UNICORN'''

Het'gaat'goed net Frans'v,d, Berg. Bij was.zelfs ar weet in staat om de punten te
geven voor'dé t NICORtFtrofee (waarvoor uiteraard onze dank) :

Eï zij.n nu (vóór de wedstrijd tegen Í,Jestrandla) 20 wedstrijden gespeerd, Er zijn àcht
sperers die of de beno dlgdè 18 ieastriiaen hebben gespeelà or óii aantar nog kunnen .'
ha-ren-. Dit zÍjn: Eric ADmerlaan. (19 wedstrijden), ríarco van Derden (?o)', theà Dilstra
llli ,'no, ile Jóng (16), oscar'vld' r,aar (19), Martin r,eyendekker (2oi:, peter r.ieefout '
(20) en Jean pierre Mulder (lg) :
Richàrd v.a. ÉoeÈ héeft weliswaar aI 14 wealstrijden gespeeld, maar zal dig seizoen niet
meer in actie koben. In vergelijking Eet een aantal vreken terug is vooral de

-sprinl van Peter Meefout opvallend te noemen, In de soDS zeer matige wettstrihij ars één- ïan ale ,einigen overeind tà utiiven en ziet dàt ueroonà met een
.naar 9e. tHeede plaats 

:

DE LAATSTE TUSSENSTAND.

Ron de ,f ong .
Peter'Meefout
Martin Leyendekker
Oscar.v.d. Laar ,
théo'oij<stra 'j

tussen-
jden wist
sprong

. .b:,.

1

2
3

4
5

106 punten gemiddeld
t29
125
LL2
93"

6,62
6i45
6,25
6 ,22
6 ,20

UNICONN UNICORN., .: UNICORN UNICORN UNICORN UNICORN UNICORN. UNICORN

R.K.D.E.O. - LENS 4 A. o

op naar Nootdorp, nl,et naar de paardenrennen maar naar ons vierde elftar, bat nog: eenwedstriJcl te goed hàd en wel tegen RKDEo, tevens als afsluiting van het 
""iro"r, 

- 
igàà7ez .

Mi.j n- verwaèhÈingen 'waren hoog gesparnen, gezien.de resultaten van de laatste maanden.'Het begon leuk d-et r+lsselende kansen voor beide partijen maar LENS trok aan het verke'er-de èind. ons vierde ptaatste en vrerkte alles onzuive x af. zo b,v. Feïry v. Kester kreegeen opgeregde kans om uit te halén, mair nee hoor een srap schot overéènkonstig eeD.r ,beker slappe thee, t4ichel l"blieman evcn2o, spetÈers-;";;,-;; k ;;Ë;;rà.i;,
waar qlen ze doet venrachten. AIlplaus kreeg híj wel, Daar dat krijgt een bokser ook.aisie uithaart. 'Ddi1 Robert Duyndam was in mijn ogen de ster van het verd a..à "i-;;" uiiJ"
aÉrn o& op te bouwen, maat kan het niet arreen, wart aangespeerde ballen werden gewoondoor onze voorhoede veÍprutst. ëgrote fout tag bij LENS, die steeds in de var van RKDEoIieP, door rfe aanval te laten komen en zelf met snelle uitvallen de LensveraledligÍng teverrassen en dat ging ze prÍna af want lopen konden die buitenmensen, en daar hàd l.lartin
Reuver geen antwooïd op,
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ool< wirde Hartin v.d- l,reuren nog graag genoemd. worden in dit Lenskïantje door het
veroorzaken van een stïafschop en kel op zíií 26e verjaardag. lens was weggeveegil vah - !
het veld, maar gingen toch opgelrekt naar de kleecltent, vraar hun aanvoerder peter per-
ïeyn een speech afstak ' die de beste Predikant hem niet zou verbeteren, ter afsluiF.ing
van het seizoen, inclusief een afscheid. van hrm coach dÍe hen drie jaar met wisselend
succes heeft mogen begeleiden.
ProqraEroa Donderdag 30 april 1987.

18.00 uur LENS 1 - Westlanalia 1

Progranna Zondag 3 mei 1987.

f.i.00 uur LENS 1 - Roodenburg 1 V1 tt.
10.00 uur papendrecht 2- LENS 2 ., A.
11.00 uur LENS 3 - RVC3 vZ N.N
10.30 uur LFINS B - Gulden Huis ToernooÍ Terrein LENS

Proqramma Zondaq 10 mei 1987.

H aaÏ
Toom

521/ LO11
610/ 1092
642/ tr4L

14 .00
11.00
14.00
10 .00
10.00

uur
uur
uuï
uur
uur

IENS 1

LEl,lS 2
Docos 3

I,ENS 7

LENS 8

- Den Hcorn 1

- Sliedrecht. 2

- I,ENS 3

- LENS Toernooi
- LENS Toernooi

v1
',-.

v2
v2

Uitslagen zon 26 april 1987.

Lugdunurtr l
LENS 2
Révà'2 '- . :.-

RKDEO 3

vredenburch 6
DWO 6
I,ENS 8

Tcpscoorder Seizoen L986 /87 .

27 doelpunten
,A
l7
15

-'- LEI\E I .

- Neptunus 2

- -tiENs- 3- -:: ;

- LENS 4

- LENS 6
- !tlt\r> /

- Rava I

t-2
3-1

4-0
3-3
0-1
5-0

Papendrecht 2
RKAW 2
I,ENS 2
Neptunus 2
Unitas 2
Wilhelnus 2
de Muss chen 2
u,v.s. 2
D,H.C.2
Spartè 2
D.F.C.2
sliedrecht 2

(uype rs i.
de Nenny
Disseldorp
Bertens
v. d. Í{aas

t9-24
20-24
20-24
20-27
20-30
19-19
t9- t9
20-79
20-18
20- 16
t9-12
re-i2.

À.

H.
D.

(LElis I
( LENS 8
(r,ENS 3
(LENS 5
(r,El.rs 6

Stand bijgewerkt 6/m 26'apri1 1987,
Res. le klasse. Res, 4e klasse B.

HBS 2

wilhelinus 3 l

Scheveningen
LENS 3

Den Hoorn 2 .,

Rava 2
GDS ?
Hoek v; HoIIand 2
v. u.c. 3

' 20-3 r 1.

20-30,
20-30
20-2A

' . 20-20]
20-16
20.= 16
20- t6
20-15
20-14
20-t3
20-r7

Docos
D.P.
v. c.

2

3

D.
R.

Schrijf nu in voor de LEI\s - LENTE - LOOP.
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Vrljdaq 1-5= 1987.:

ZAAIJVOETBAL

1s.40

Dinsdag 12-5-1987.

20.20 uur LENS 2

Donderdag 14-5- 1987.

- Qulntus 2

21 .40 uur LENS 3

vrijdas 22-5-7987.
- G)mnova 8

19.40 uur venilo 4

zaterdag l-5-1987.
- I,ENS 4

Venilo Toernool LENS 4 en 5
Aanvang : 19.00 uur , veïzamelen 18.30 uux

Lenstoemool LENS 2 en 3 .

Aanvang : 19.00 uur verzalrelen 18.30 uur
Deelnemers : LENS 2 LENS 3

Venilo !'enilo !

Hendo Rava
Duinoord Vredenburg.

'uur LENSIs: . .'- Croàvlièt 2 oranj eplein .

Duinlaan

Duinlaan

OranjepleÍn

verburch- ha]. .

Oranjeplein'

Sdrlijf nu in voor de LENS - LENIE - IOOP

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,zzzzzzzz
Z Langs de sporteir van de ZM.ladder. Z
zT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzz

ProgramEa Zaterdag 2 uei 1987.

Ibernooi voor LENS 1 en 3 Èegen Nat. Nederlanden.
Terrein is gelegen : Michiel Vrijenhoeklaan, Sportpark Kijkduin.
VerzaEelen op Lens om 9.00 uur.
Progra[.Da Zateralag 9 mei 1987.

Toernooi voor LENS 1 en 2 tegen SVGtl.
Terrein is gelegen: einde Laajr v. !4eerdervoort,
VerzaDelen op LENS om 9.00 uur._,,,..
Vriends chappeli jke wedstri j den.

Sportpark ockerÈurgh.

11-5- 1987 (naandag) rENs coErbinatle
13-5-1987 (woènsdag)LENS 1,'
Velqgfg lgq4ooidatq ?i jn :

Devjo voor Lens 3' ., -.

Veteranentoernooi VJassenaar
I'oernooi voor Ëns 4lli Katwijk

- V en D selectie Aanvang 19.00 uur.
- P.T.T. Aanvang 19.30 uur.

16 meÍ 1987
23 mei 1987
23 mei 1987

Uitslagen
18-4-1987 Vitesse'De1ft
23-4-1987 r,ENS "4 r.
25-4-1987 Takdier Boys

-LENS 2 ','-
. LENS 3

- ÍENS 2

- BlnÍlenhof
1 LENS 

.1

- 'Maaddijk 4

1. Quick Steps 2 0-1
" -- wasÈendar-4 -' 7-3

competitie
vrienalschappelijk

t-
6-4
2-5
2-4

1

-6-
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TÀKDIER BOYS - LENS 2-5.

lens is dctor de orlgrwinnilS op Takdier Boys. behouden gebleven van de Hoofdklasse.

.waar in Eenige wealstrijd àe kansen niet werden benut, tukte dit gelukkig wel in deze'belangrijke wedstrijd. Een voorzet vàn Fartltran vJist Krol;. door goed cloor te gaan, de
keeper het nakijken te gevèi, 'èven later $rist Krol weer te scoïen met een goed bekeken
kopbal, uit een knal hard genomen vrije trap scoorde KroI weer, echter de scheidsrëchter
keurde d.it doelpunt af vregens buitenspel.
Na de rust werd saÍlders onderuit gehaald in het strafschop gebied de penalty vrerd door
v.d. Plas benut 3-0 voox LENS.
Takd.ier Boys liet het er nlet bij zitten en vochÈ teÍug, door onoplettendheid vreïd hèt
3-1, even later scoorde de aanvoerder van T.B. op pracht.ige wijze via een direktë vïije
trap, waarop onze keepeÍ geen.verweer.had 3-2. )

celijk na de aftiap gpeeJdg.Imeci, r.?elke beslist de ultblinker was in deze wealstrijd,
de bal diïekt naar V.d. Pl-as op rechts, welke diÍekt doorspeelde naar Far.tJlan welke
met tn schitterend geplaatst schot voor 4-2 zorgde. Bij een volgende aanval scoorde
sandexs, door een goede voorzet met een kopbal af te ronden 5-2, in deze'stand k!ra$
geen verandering meer.
De goed leidende scheidsrechter Í,imye floot vooï het einde en LENS (zat.) toch nog
ein.lgoeda}goeil,wasbehoudenVoordehoofdktasse.
Na i1e rust wer,l àe geblesseerde Zoutenetjt .ràr.rurrg"n door Fïed. Lancet en 20 mLnuten voor
tijd werd Fartman vervangen door: R. v.d. Toon.
opstelung was: coÍstanjer .Pauls, Harst, v.d., capelleveèn, zoutendijk (!ancet); Driessen,

Imepi, Krolr Eartran (v.d. 1lloti), PIas V.d., Sardets -

LENS 4 sloopt Binnenhof.

Afgelopen donderdag 23-4-1937 heeft zateÍdag'I-.ENS: 4 een vriendbchappelljke wedstrijcl .te-
gen.de sportÍedactie v.h. Binnenhof gespeeld.
De eeiste helft'werd'goeà gèvoetbald en sloten tsii af met een 4-1 voorsProng, de twee-'
de'ÈetiL (met wat verande=irigèn in het alftat) we rcl mi,nder goed gevoetbald en gaven wij
de tegenstaniler r1,at teveel vrijheid wat + 10 min. voor het einde leidde tot een 4-4 stand'
D4nkzij het koelbloeilige opÈreden van Maïcel Jaísèn en Dave van,Essen urerd dq eer als-..
no!.naar LENS zijde toegetrgkken; I'let nog dank aan Jos Kouwenhoven en Í,Iiloo v. ilers-
beÍgen om het eiftal conplect ( plus scheidsrechter) te krijgen. .. ' J

Laten. we hopen het yolgende seizoen rse t- -dezelfde voetballers èn met Heqk Kout'Jenhoveni .

door te kunnen.gaan. .

Robert.

Schrij f nu in voor de LEI,IS - ],ENïE - LOOP

J;IJJ.I J.f JJJJJJJJ,f JJJJJ,IJJ JJJ J,rJ,,',f JJJ
J van Het Jeugdfront" , ., J
JJJJ JJJJJJiIJ J.]J JJ JJJJJJJ JJJJ JJJJ.'JJ

Arsemeen kontaktperseq": 
iËïlrl;i, !ïsïl; ïlllÏ:';ïï:r1l'' 

2s51 sv Den Haas'

r.ledstri j dprograrna À-B-C- j uniorcn '
KontaktPer3oon:Jan"sPaans..TeIefoo:l:292929(b.q.q.970t54)
Afbellen.voor de wedstïijden bij Jan spaans op vïijdagavond tussen 18.00 en 19.00 uur.
In uiderste nooat nog oi zaterrJasorgen op IpnS blj iemand van de jeugdkotrpis.sie
telefoon 1661314. Voqr alrondwedstrij den tel: 970154.

Donderdaq jo-tt-L9ét.- lzle voor meer :rieuws voriqe LENS-revue).':
10.00 uur LENS À2

10.30 uur. LENS 81
10.30 uur LENS c1
14.00 uur r,ENs c2

- D§O tocrnooi
- RVC toernooi
- RVC toernooi
- LENstoernooi

v:TuyII spcrtpark
spoïtpark Pr,r frene
Sportpark Pr, Irene

o
9

?
31

.45
-30
.30
.30

uur
uur
uur
uur

Zat-e 2-5-ï987 lzíe
.- 10.30 uur LENS A2

14.00 uur LENS,TB2

10.00 uur LENS c2

- Den lloorn toernooi
. -. Postaliatoe5nooi
.,- Postaliatoernooi;'

- veld
Den Floorn
Buurtvreg
Buurtweg

Sanenkotrst Í,ens

.00 uur

. 3o u'ur

. ,i'5 uui
'12

I
Leïs LENS 81 en C1 zie bij LENS ts2 en C2-spe

-7-



Dinsdag 5-5-19 97 (zíe kopy)

9.30 uur LENS.A 1 : . RÍj swijkloernooi., , , '
. ..,..,. .'. ,,':, ;l ' L.

19.00 uur SVDHB Cl - LENS C2: '. i.i-..',
'!,_ 

.;', .

. vrij dag .8-5- 1987 (roeer nier:ss vqlgende week)

Sp.park -Pr . lrene

Ockenburgh

,. 1_ ; i:-_.. ',

9. 15 uur Rijs-
WI]K

18.00 uur ],ENs

18.15 uur ' '
17.45 uur '

- .:i... i , :l

' i :'

19.00 uur LENS A1

18. 30 uur l,ENs A2

Bij zonderheden.

-. Lens toernooi
: viog. toernooi

,i
- z.Le voon opstellingen bij toernooi-blj zonderhpden ' -

- zie kopy reis Denemarken r zei'lvoe tlcalkaoPen vgoÍbereièingen nieuvJe

- de. trainingen. gaan normaatr door tenzij de trainer andeÏs vermeld'
- zie kopy achterin m.b.t. LENS- LENrE- LOOP. . ' ', I ' . .

Íoernooi-bi zondeïheden, '

LENS A2 - DEn Eoorntoernool op zaterdag 2 nei.

Opstelling:

M. Spa,' D. Haniquè, R. SPaahs.
Í,eider: Fred GreÍIs.

LENS 82 en C2 Postaliatoernqoiop zaterdaq 2 nei.
''' '! uorgeírs speelt LENS c

Postalia en. iQuick. Otrl +

's itíaldags rbag tENs I]2 e
teden wrK, Dul.lo ed Èodtalia.

Den Hoorn heeit een piitïg ioernóoi ofgezet voor ju1lie. Vijf wedstrijded van 2 x,L2\ n1n'

tegen Den Boorn, verburcn] rutt speeal 
-gàex 

van HoIIand en l4aasdijk. Probeer .er lels': ;

vai te daken. On + 15;OO uur worden qg"Pïijzen verdeeld' ,Gaarne ouders 'lL letY?"I' ' ,t

(oof 
-.root I mei btj Vios) M. nu.zen, E. Raffaele, R' Raffaele', M' Koning '

N. Baltus; e.v. wijngaard.en, R. Hartuan, P' Straathof, V' TroEp' D' Bisai

,.'"'
à dri.e wedstrijden van 2 x'10 min. tegen Graaf willen II VÀc' '.

12.'45 uur is het afgelopen- zijn .t o'ldt'" die.willeh rijclen?? 
-

r i-egen aaÍI. ook voor jullie, tlrie wedstrijden van. 2 x 10 ni-1' -

er zi jn echter 2,:Poules.
reikiirg 'is óm.17.30 uur.

opstellingen.
I,ENS B2 : N.

P.

De nr:nmers 1e
zijn er' ouders

,,]

Ehol;i, lr. J.g.=ut, E. slÍerencrecht; R' zandstra, A

valkenburgh, M. Schuurman, J. Weststrate, B' GUdÉ' A'

I,ENS A1 Rij swijktoernooi op dinsdag 5 meí.

n,2 spelen nog een finalewe'1stÍij d.. De, prijquÍt-
die willen rj. jcleí???? . ,- ., . ..,.. ,,1

.v.Deldén, E.v. Knijff '. Tikai, P; Pronk' R.v.

Het zal een hele klus. worden:Een schitterend toernooi voor jullie bij Rijswijk'
Er zijn twee ppules t.w. r

.1a-.. 'v.
poule A 1 Poule B

LENS C2
Drjk
o.v. oet-den, P. Ce Lange, M. gJubben, R. Merencia, M' Mahi.eu' B' GiIIiot'
F. Lelieveld' A. da Ferreira, E. Lau, Y. Tiryalci, M' KnoesteÍ' ''' Mansveld'

Marco Tijsen. Leider : Ciexard v. neijsèn'

wilhelmus
Feyenoord
DSO

F.C. Den Haag, .". i -.
Na de póulèwèdstrtj dei.r de finales'

opstellins:

Reis 'Denemarken: er is nog PIaats

Sparta
LENS
Rijswijk.
IIOV

wedstrij den LENSI (2-x 20 mlni)

10.20 uur sparta
12.00 ui:r Rijswljk ,-r'",-
13 .40 .uur Hov

,.-...,',,
o* t7.tS yu.r is de Pr:lj:uitreiking.

l
Doe je best.

iI. Eoernlg, P. Bijlsmaf E. Endlich, B' Brunings ' D' Bijlsma
P.v.d,. Zvran, R:'GaxskaEP, R. ;Hahieu, J' T-imDermans'.P', Oost

Endlich, M. el. Assïouti, + eventuele 
. 
aanvulling

Igllgls , Peter l4eefout en .Ron:l.d Bogisch 
" , .",

, G. ' Steenwijk,

'*'"nni1:.:,-s'

.,.1

onilanks heriraalde verzoeken zijn er nog steeds jongens 
'lie 

nog niet alles 'of: zelfs r"
i"i..""f ;iàas,béraalè À.uu.n ,oo. de reis naar Denemarken' tÈj, begrijpen dit echt niet'
op 4 mei moeten wil het lete bedrag betaald hébbei'i,aan. EurosPórtring ' .' ' -

Oàarna Xrij.gen wij pas mler fntorniàtie. over de :eii en het sPortProgramma ' Í'lij vragen de

deeinemers c,m zo snel nogelijk het opeàÈtaande Feqfaq oyer. te. maken op,gir.or 336711 tnv'
penningineestermetverÍ0e1dingDenetrarken..-,'.,'.'..,

_..9;_ ,.

.ser-zoen.
ii, .:.j,,: r

:

^t.



weet je. niet .wat'je'moet betalen r2el dan naar PauI v.d. §teen TeI: 9?0154.
Daarnaast 1gd<en_ we nog e4kele. B-klassers of tr.reede jaars C-klassers.die mee willen gaan.

i.le vertreklón in.de-nach! van 4 op.5 juni, spelen een 2 daagstoernooi e4 komen op flaan-
dag B junil"ter.u9. ,De prijs f 30O,--, Nieuwe leden mogen natuurlijk Óok mee.
rnteressè: bel dan 970154.
Verge ten ide' deeln.-rneis de paspooïten niet :::
ZeiLvoetball(aimq,..

ook voor deze
toch zoveel z
vier oeval len
met verareldin
Dit kamp kóst , 100,--.

:trip geldt hetzelfde. De betalingen blijven erg a_chter. tr{aarom moeten we

Èrirèn om hèt qeld????? ue vel2oeken de ouders om nu het ïestbedrag of in
he! gèhe le bedrag over te naken. op giio 335711. tnv. penningmeester Lens

g I ieilvoetbalkFmp -: Heeft u vragen. over het bedrag'bel dan 970154'

Voorbereidi - nieuue seizöen;

ÉIèË kompetitiegebeuren is nu afgelópen. ÀIleen Al moet er nog één keer.tegen aàn.
oe vàorbàieidingen. voor het nieuwe seizoen zijn in volle Eang. Natuurlijk zijn ook jullie
hf:l!,ti noalig. I.re vqaget oat borrnige jongens een Pasfot.èn aan iedereen wanneèr ze be-
scnl-fi]f,aar z]ln om ce crainen. i,Ie. rvitlen op zaterdag 1 augustus weer beginnen. We vragen

'jullie medewerking. Lever daarom, ook aI ga je niet op valantie, onderstaand strookje in-

Ik ben op . . .weer beschikbaar
om te tïainen.

Naam:

Pasfoto inl-everen.

vaÍr onderstaande jopgens verwqchten wij z.s.ro.' één pasfoto met achterop de raami
A-klassexs:
B-Èlà§sers:
c-k1éssers !

t' | _!.

P.. Bijlsma, R. spaans.
F el .Eaddioui, Eiv: lhijff ,
M.v. Cioonenburg, J. Spaans,
M. Mahieu, Y. Triaki.

M. Schuurman.
P.pronk. o. ttein!, F. I€}ieveld, E. I,au

MEIMAAI,ID = AKTIEI',ÍÀÀND voor À-, 'B: en. C-klassets .

omdat we voor. het nieuwe seizoen nog een aanÈal nj,euwe A-, B- en c-klassers tunneï -:
gebrÈiken. Omdat op 31 irei a.s. om 2.1.00 uur de overs chrijvingste rmij n van de voetbal-
bond.afloopt en omdat we daarna dus geen jeugdspelers van andeïe voetbalverenigihgen
meer kunnen aanngrnen, tJÍI de Jeugdkonmissie juist in de maand mei een LEDEiIIIERFÀKTIE

houden. We hebben de afgelopen, :naanden behoorLijk "gezaaid" dooÍ vele aktiviteiten en
door de nrime publiciteit in dag- en weekbladen. om te "oogsten" hebben we jullie
hulp nodig. Benader (schooL-) vrienden en maak ze enthousiast voor LENS.
gle stellen daarvoor ook wat prÍjzen beschikbaar. De speler diè individueel de meest-e

nieuwe leden aanbrengt, krij§t naar-.keuze een nieuwe leren bal of een shirtje fad AJAX,

Feyenoord, F.C. Den Haag of Psv of een trainingspak. Er zijn dus dÍie Prijzen te winnen.
A;mèldingsformulieren. àn overschrijvingsformuiieren zijn bij de ,reugdkornmissiè in de :

administiatiekàrier verkrijgbaàr. verrneld bovenaan op het Í..IrNs-aanréldinEsformÉlier je
naan, zodat we treten door wie het nieuwe lid is aanqebracht. DOE JE BEST:: '

LENS A1 - DÍ^lo A1 1- 1 ( 1-O) .

f,EI.lS - 
.DWO 

"had de bekroning moeten w-orden van een goede i:eeks wedstrijden die ha de nedeï-
laag tegen DSO in Zoctermecr werd ingezet. Met Jerry v.reer terug'in dc goal (l'larco trouwens
nog-haríelijk bealankt voor je prima feepersvlerk en instelling zowel tijalens de wedstrij-
den a1s op àe training) en PatiicX *, tàruggehaald op het middenveld hail D{'Jo terslagen
moeten worden.' wat gezien heÈ aantal kansen over de hele wedstrijÈl genomen zeker tot de.

mogetijkheclen behoorde, LENS begon redelijk goed wat tot uiting'ktram door tr.,ee vrije ,

trappen op de rand van het strafschopgebied welke helaas slecht werden genonen-

- 9.-



i}e i--0 kl'ram toch op heÈ scorebord na goed doorzetten van ale uitstekende patrick Il. vriens
sclo:.d9or_1e keeper werd losgelaten en door een attente MohaEned werd ingetikt.. yoham-
med lieÈ vlak voor rust ook nog'zj.en hoe een. viile trap genomen moét worden maar de bal
sprong helaas'vià de onderkant-van de lat Éit tei aoer; ía d"-;r;a-;.;;."";;;;;" 

:
bpelbeeldl Dr'Io glÀg'drÈkken èn Leís kieeg vÍa de counter enkele goede tarrJ"n. ir, ta.=o -''
fase hail I,ens àe 'Íredstrijd kunnen ei moèien' beslissen. Een onzuivere r-z c*uinau-e
tussen MoharE[ed en patrick z-, een overtreding op Marco àie alreen op de keeper afging
en een kopbal van l'loharDloed die over het óóel 'verdwèen'voorkwanen diiechter. Het loqisc'ire
gevolg hiervan was een sÈeeds hevÍger strijdend DWo wàt In hun eigen kunnen ging gelofen
hetgeen resulteeïde in.een prina kopdoelpunt. Edward voorkwaE in deze fase zelfs een
'achterstand door een vrije kans van rrto. iiaq de doellijn af te tLalen. ondertussen sijpelde
het b'ericht door dat wilhelmÉs tegen tonegido meE 2-1 achter stond ., ;;;-À;;-;à;-'Ë;::
geltjk sPeI ger.roeg had.voor een besliss ingswedstrij d. Na enige hierop voigende,turull '-
tueuze 'ogeiiblij<ken 'kon Lens de'órganisatie herstellen en bleef ae 1-1 stàna tot'heÈ' ,

elnclsignaar gehandhaafd. [,JaÍlneer de b€sliss ingswedstrijd gespeeld. gaat wordeí is nog '
onzeker. De Èegenstander l,rordt Rijnmond of arendrecht. zeker is wel dat de spèIers .van t'..
A1, en daar horen zeker ook de reserves bij, zicli de konende weken voor honderd procent;

.noeten blijven inzeÈten. De RotteïdaEse ploeg behoudt nanel,ijk wedstrijd5itne i"-r*tit'".
wij het vaÍl tr-ainingen moeten hebben. ous rriir er samen vooi werken ,ódut i" tret sét- .

zoen. toch §! e§n hoófdPïijà afsluit en je er volgend seizoen de vruchten van kan pluk-'
ken'..i. ._; .":. :.:_.ir.iii_
Eindstanal promotj.eklasse : DSO

vcs
:.' .- ' ;. U{O.

LETIS
. tlilh.

22-33
22-33
) 1-1.t
22-31
22-30

AfgeloPen Eaandag heeft LENS 81 zijn laatste competitiewedstrij ti gesieela. Oe.opstetling
was iets aangepast. we speelden in de zogenaande " feestops telling" . Doorclat Ricard.o,
keepte in de eerste herft breef de standl tot rust op l-t steken. onze "normale.keeper:'
Jeröen haal in deze helfÈ voor 1-0 gezorgd. Tijdens de rust werden er wat wij'zigj.nqàn :

aangebracht. Dit resulteerde in een }euke'tweede hetft net mool,e doelpunten tan Jeróen .

Dunant (Eij scooïde nog 2x) en Maurice Schuu:=nan. Bashri was benoorliJt ',produktief,, in.
deze wedsÈrijd. (grapje tsashri) Jongens, r.re hebben nog toernoolen en voor sobmige de
reis naar Denemarken. (Er zijn trouwens nbg.'énkele^ plekken vrij voor de réls.naàr _"t. ',-,
Denemarken, AIs je nog mee wil kun jÈ je opgeven bij paul v.cl. Steen.)
Ik veïiiacht dan ook zeker van ju:-iiè aó goààe instelling on de laatste maand'van'dit .."'

' I,eo v. Rijn'.
P.§. rk vond Patric;k varkenburgh trouwens héél erq goed keepen in de tweede helft ,"
(Is ook éen geintje PaEick: ) . t ... ' .1. .'

Ronald.
27-4-79A7 LENS 81 - B1auw Zwart 81 4-2 (1-1)

t{edsèri j dprogrannó n.r-r- unLoren.

Kontaktpersoon : Robert Pènnings. Telefoon: 652414 (b.q.g'.,970154) . ,, ..."'
Afllellen voor de wedstrijden bij RoberÈ pennings op vrj.jdagavond tussen 18.oo'en 19.00
uur.- rn uiterste nood nog op zacdraagnorgen op r,ens bij iemand van cle jèugdkomroissie .

telefooh: 66131_4.. Voor avondweclstrij alen tel. 97Ó154, . . , . , "
Donderdaq 30-4- 1987 (zie voor neer nieuws voriqe Lensrevue,)
10. 00
11.00
10. 00
9.30
9.30
9. 30

uur LENS
uur LENS
uqf , I|ENS
uur.I,El{s
uuI I,ENS
uur Í,ENS

D1 .

D2

E1
F1
F2. ..
P3

. - Rijswijktoernooi
- Iiippolderto€rnooi
-,Rijserijktoernooi
- Lenstoernooi .

- Ienstoernooi
- Iénstoernooi

Sportpark Pr. Irene
Sportpark Oude Laan
Sportpark Pr. Irene

'9.00 uur
10,00 uur'9.00 uur
. 9-00 uur

9.00 .uur
9. OO uur

10-



-'.",.': -
late ,?-5:7987 lzíe k

LENS D2 ':
Í,ENS E1
LENS E2
LENS F2

9uintus. Fl

I Ldnstoernooi
- LenÈtoernooi
- Lenstoernooi
- DlrLtoernooi
- Lens F3 (vï)

- Vcstoernooí
iir,'
(zie kopy)

. - Viostoernooi

'Ve1d

Bras serskade,/DeIft
Kwintsheul

, sameiikomàt ''Íiens

9.30 uur..
9. 30 uur
9.30 uur
'U. JU uur n - .-.'. -

.10 . 30. -uur,
;.:.. í :' , .rtir..':I --a.*

. 9. 15" uur

10.00
10 .00
10.00
9. 00

11.. 30

uur
uur
uur
uur
uur

zóndag 3-5 - 1987. (zie kopy)..

10.00 uur LENS Dl Hengelolaan
.:

".-pi.nsdaq,5-5'i1987

!Q. J0 uur LENS E2

tsij zonderheden.

i,- i t.'
9.45_

i t--
!! -t

u-ur ,trelis stokelae4 .

zie voor opstellingen bij toqrnèoi-bij zondeïheden. ',. i :, ' '. ri-
zie kcpy sportJcarnp zeist en voorbereidingen ni-eul{e seizoen. j I i.'.
de trainingen g aan norrnaal door tenzij de trainer and.ers 'vermeld.,
geen 4 tegen 4 Öp 2ónc1ag 3 mei wel oefenen vooÍ LENS -jLEN!. 

:IOO.p,. l:
, Toarnooi---bi zondeïheden.

LENS D2, E1 en E2 Lènstoernooi op Zaterdag 2 mei. ...r,:. -i .'r !ii.i.l:..i ''i ',' +'

tegenstanders vcor jull-
övertuigd clat heÈ een I' ; kijkènr: De-. prijsuitreik

' tit "'rlENSi D2 . i

"..Eicel-sior '2O'. -. 
. 

..

Rijnsburgse tloys
sp'oorwi j k
Quick
Opstellld gen.

ie te contracteren maar dat is niet qelukt. .Toch zij
euke dàg voor. jullie'gaat 'worilen; wc hope; Uat'àIIé:
ing is op tr6.00 uut. De.Éoules zijn àls, vàldtt: .::i:---

,.-,., ..,t ,:.,:li:,,
-.' ].ENs El ,,I,ENS, E2

n r,re even
oudeÍs kbEen

1:. i_ : 1? .''t .f

Excelsior '20
Rijnsburgse DoyF
Duindorp SV
Brcuwershaven

ir.rxcètslór.'20.;

Jeka (BreCa) .,. -.

LisÈe " ''

rhns ó2,;L- Àbbunarsa, M.. Borsten, R. Jaggà, J..v.d. seijp, H.'-Tijlsen,.D- zandstra,
.V.. Gobind,, §. t4AI, R. Meziani, M. tsuytelaar. S. Meréncici..' R.vrdr'.Eefà,.+1. '.-
Chàaibi,r E eI r.ourqui, Leiders. Patrick Dijlsxca en Rcibert Gerskamp.'.

T

IENS_-E!-
LENS' E2 :

a]-s.be.kend- Leider: IÉo v. Rijn.
(qok.vr:or 5 mei,Ltij.vios) A.eI Baddioui,
M. l{aterreus. .r,v.d. ZanCe. Y. Sasdcgan,

.R-. Kloor, .M.'. Piónk ,
'Ljint, .,J; Ouwerkérlí/i

E eL .Haédioui i
J.v.Ei jk ,. R.v.

. , . . B,, GesrIran, P: zeemeijer, A. Bcur jale, M.v. Za_ndwi jk (at,leen..5l5) .
' E:gg., Joop Pronk.

LENS F2 Duttoernool op zateÍdag 2 Eei.
Voor jullle een toe'rnooi aan de ljràsserskade te Lielf t. Natuurlijk is,er vervo€r_ nodig
maar dat is gèen plof:ieert wart er àijn aftiJq geneeg ouders.' De tegenstanaerj ziin,
DIIL, VeIo. Gravenzande en 9Jilhelmus. OÍn 12.30 uur worCen c1e pri j zen:,.veïdeeld._ ...- ,,,.
De wedstrij
Opstelling:

den Curen 2- I minuten.

Í.r. DaaEen, N. Akhabi, À.Akhabi., F. Kanpfraat, R.
Jacobs, M. Boerman 7 A. Jagga,
LeiCers i Gilbert Steenwijk en Rob Mahieu.

Í,ENs .Dl ' " vàs toeinooi zon

Ctrery, V. Stigter, R.

I.

AIÉ het toernooj,. qet zo nooi woïdt.als het pïogranmablad eruiÈ ziet dan mag niemand dit
toerii'ooi nissen..De- wedstïijden duren 2 x 12\ nin. en VCS, Gonar'' TOGIJ en VredenburEh zijn
de tegenstanderé.. 0:o 1,2.30 uuri krijgen de spelers te eten en oin + 15'.00 uur woiden cle
prijzcn verdeèlC. ,..

3

De opstelling is als noïmaal

11 -

"' - Natuurlijk irebben jullie -ook een lenstoernooi, 'we hebben geprobeerd allemaal dezèIfdé



LENS E2 Viostoernooi ap dinsdag 5 lxei.
-Na h.et toernool op 2 nei bij Lens nu een tcernooi bij VIOS, Zo hoort het ocrk bltjven
voetballén.' Vios, vIJc, rUiS èn ttW'zijn juLlie tegenstanders. De wedstrijden duien 2 x
Èinuten. De opstelling is als op 2 mei maar dan met M'.v, ZandÍrijk. Afbellen Eag nod
(Iiever hiet) op maandagavcnd. TeI: 652414. . \. '.

10

l' .

sportkamp ZeÍst. !t.
Ook voor hèt sportkallp Zeist. geldt dat nög veel geld niet binnen is. We Verzóeken tle
deelneEers en Ieiders nu te reageren, De prijs is f 135.-- per persoon. Weettu nie! i
meèr wat u betaald treeft bel dan paul v.d. Steen. f!el! 970i54. Het gelal Eloet overge-
naakt woÍden nàar giro 336711 tnvr penningmeester Lens net vernelding Spoitkarp zeist,
Daarnaast vroegen wlj jullie ock om onderstaanC strookje in.te leveren. Pas 10 reakties.

::-::::ï-i:1ll:-::-:::-::li1l1-ii-ï.13lll:----------,--------------.----:.,.-l--,.-,---
Àrààí ÀóóIFóhó?. .'.^'. '_ ' ' i,-

Det wel,/niet-mpe aan de tafelte llsk@peÈltie in het. kaEp. . ;.. -
Eeeft wel/geen'kaDBdipLEa gehaald op een eeïder kaEp. ,
Kan wel/niet/Eatig'zr,r,en:len. ^ " r .. :. : .. ,.

Is verzekerd bU een ziekenfonds: Naam:. ,. ., Ilrtrnmeï I .....: !, ,._ , .

fs particuller verzekerd 3 Naam:
De ouCèrs zijn wel/nLet in staat or0 d.e kinderen heen/terug/ heen en teru$ te vervoeren.

. + doorhalen wat nlet van toepassing is-

4' n4voe tbalt 'diet nei, Eaar s3 rteri wel l!!'
Op zon(lag 3 méi is.er geen 4 tegen 4 voetbal. De . velden zijn d+4 bezet. Toch zijn Juuie
van harÈ.e welkom oro 14.00 uur. LEN*S 1 speelt dan de belangrijke vredstrijd tegeri Rócden-
burg. Bij wlnst is.'hèt tereeCe klass-erschap ook volgend seizcen zo goed als zeker.tl:d
Aaruooediginge4, zij n dus van harte welkoD.,.rTot zondag dus. Neelo gerust toeters en lelIen
mee .

voorbereiciinqren nidtwe seÍzoen.

No? een maand tret toernooien, daarna vakantie en tlan het nieuwe selzoen. De vóorbeïei-
clingen zljn al in vclle ganE. Op 1 augustus willen we starten meÈ de trainingen- . 

-,.Voor heÈ,.zov-er is. wl-llen we va;r scauige jpngens een pasfot hebben en vrlllen. we van,:'!
icdereen- weten wameer ze ureer beschikbaar zijn on. t€ traingn. .Ifeaggqr daarom op onder-
staande v_ragen ock al .9a je nlet op vakantie. lever. (}it strookje. z.s.E..in.

.I., _ben op ..i.,.,:. ....,.,weer beschikbaar oE te traÍneni
Nàgm:.. ...'.- : :.,...:....,...."

Pasfotor s
yan onderstaande spelers wil.len we z.s.m. één pasfoto net naarn-aéhterop hebben! - ":'
D-klassers :':'P. Bosch, a. ÓIsthoorn, tl. de Bruijn, M- de Brito, R. Wubberr, Ti Eeins,':.;Éi'R.,Rj.enèn,i{.v.Diemen,M.Izehdoorn,Ee1.FouIqui
E-Klassers: P.v,Rijnr J.v,DieEen, : . 'r ')'. i ',l

MEIMAAND = ÀKTIEI'ÍAÀND voor D-, E- en F-KIaSserS.

L2-

De ,JeugdkoDEissie w1I ln de Eaand mei het aartal jeugdleden graag uitbreiden.
. weí tloen daarvoor een beroep op aJ- onze D-, E--en F-klassers. Kijk bij je op straat,: in

:. de buurt of op school of er nog. vriendjes zijn dle wlllen voetballen blj Lens..vertel
ze Eaar over de vele voetbalakÈiviteiten alie Lens organlseeït. Maak ze enthcusiist.
En er is voor jullie ook wat te wlnnen È.v.: de Lensspeler dl.e de meeste leden in mei
aajÈrengt krijgt een nieuhte leren voetbal of een voetbalshirt of een Èralningspak. .



Aanxce l íii ngs{oaul-ierer\_Eljrr}ij_-de,-JeugdkcE0nf,i-s-iie ,.j-n de
baar, zet bovenean in een hcekje je naam, zodat we wetè
aangebràchL.,-' Íq jè -triëndje voor.1 augusÈrid a.s. 12 jaa
andere voetbalclub Can noet hij ook een 2.9. overschxij

l. adÍtix.istrati,ekaBer yexkri j g-
n Coor'I.ric het nieuwe lid,is
r 'of öuàer en komt hij -van een
vingsformulier van Ce .voetbal-
je cok bij Ce Jeugdkculissie

,, ,.: , ..: :.
bónd invullen (vóó.r.1 jr:ni a.s.). ,Deze folÍrUlieren .kun

r,Bns Èt {-. - perti E!': i-z ' ".'' "'-' . i''-rr. ;.:
Wat vras het lekker weer zaterdag, we hadden veel zin om te voetbaltërÍ. t{er kw'aEen 1-0
voor. Rogiqr m?cht gell corner nemen. Via een.voet. vart de tegenpartij ging,'de: bal het.;

.t doe1,.in:..Voor dè i rust ,ciaatter delft ncg twee dcelpunten in Ce: rusÈ zei . Leo , dat ;de 'Deer
op onze plek noesten blijven. ble gingen weer voetballen en weer via een \ioet,van een'
jongen v-on de _tegenpaftij $rerd het 2-2.

. P4trick v.d. .steen.:' r.. ' .";'
verslag E2 Toernooi bij lbnegido,

.!i

Een ,Ieuk'.loernooi meÈ pÍachti{ vTeer en-veel supporters.'E2. speelde de' 'eer§te' 
lwed-:.

strijd 
'én 1.wcn,_EeË ?-1.van BSC i68, een leuke binnenkorer.Èet daéIpunten vàn, iër'öen',-

,; 'en .Rikkie.-. De tweede wedstrijcl was een nakkie tegen s.E,v. uitslag.3:0* net. dö'elpuhtèn
van Jeroen, Fikri, en llohan. ) j .1. . : ,l ir .; :1. ., ' ,.-,'
De dercle wedstrijd was ook een nakkie tegen Tonegido uitslag 3-1. DoelpuDter-r..,yar.I ,.
Jeroen, AQit (alias maradonna) en Fikri. JanEer van de pech die Mlchael,.vad zëndwijÈ-'
had'.,.De .ilaatste. h'edstrij d "legen Vios Doest .de beslissing b.rengen rwanl . Vics . had. ook. a1les
gewonlell. llelaas -Vios,,vras. sterker en won met 2-.0 , naar desondanks 'hebben $re een leuk ' -
tc,érnooi gehacl.riet een" tyrëécle'' piaats, en ddar waren ,wg 'be'st - tevrederi nee ..' A-Ile jongèns -

-bedankt ycx)r de fijne,dag, dè oudèr§ bealankt vcor het vlaggen en het vervoér. :,. "
. Jeroen, stefan.,ge pàtrict beCankt vodr. het rcè<jdóen. Een geslaagde alag vqor iedereen en

.l- ,l ,... 1, t; ,-r.:; - , -:: - . .er,maar bij denken) ,;

,Jeugdkopy ÀIgemeen. ' ' '' : i '.'

'oe'vbrige L.rén fèrrben we iets geschreven over de cloelstellingen die de Jeugdk'om;issil
w-i,I nastr'eveq.'. +.mst nane cle doelstellingen per leeftijdsklasse (À,B,c,D,ErFr). -1 , '

fnans iets'ovèr''de Jeugdselektiei. set streven is cn per leeftijsklasse (À t/m D) wcer
tenninste'3 elftallèn te kunnen vormen. !Íe hcpen dat. ,lÍt het kcmende seizcen aI lukt
Irij cle'À eir' a" D-klassers. lij 3 e1ftall"r, pui t"ettijsgrcep vormeri,we selectiei.van
.+ 26 spelers die door 2 traineïs zullen worden getraind, À1 en A2 en.. D1 en D2 gaan dan

- dus, gezaEenlijk de A-, respectievelj-jk de D-selectie vot:men. Iij de"B- en C-klàssers- 2u11€n we voqf alsnog een selectig van + 15 Itan aarhouden'tot het noment dat we ook
bij die.groepeil 3 elftallen kurnen vol:nen. . -. . '.: '.
Voor .de.'A- rE::..gr-r .C selectie word.t tvreemaal tiainen peï. week vèrplichí gesteld; een ..

. derde maal, tràinen is gewenst. He willen daaitce l]et deze groepen óp de Eaandag-,
.lwo.gnsd;rg:- en vrij dagavond gaan'tïainen. BekekÈn raoct nog worden of ,daÈ ook praltisch
kan in verbanC met.de §eniorenselectieb . . -' .- :

.. Vgox de Dr.en de, Ej sele-ctie woidt. eenmaai trainén per week verplicht ,gesteld; thrèemaal
. trainen wenselijk geacht (op dinsdag. en clénderCag en d.riemàal trainen mogeliJk semaakt
(zij kWFe4" o,ol1,9p-de woensdag .teiecht vdor 't Étraatvoetbal "/4 legen 4/ positiest)eIte-

.tjes, .Naast'de, lraininbsverplichting ge}4t vOoi .de, j eugdselecliespers .ook als verplich-
,..ting dat zij regeldatig besch-itb.Ígr moeteh zljn,als lrisselspeler/reservespelel bíj

een hogere Ieeftijdsgroep (dus de À-klassefs .bij Lens-zonCagselectie, de B-klessers
. bij Al . t/m ..43.. Oe ']i-speler-s qier-rer.r ook 'regàInatig beschikbaar te zi jn voor het nog te
; i vo14en | "on-derlz2- j-aa{-Lens " tear. l,.- I .. i

- 13 -
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HÉt voetbalplograEEa zal er Elobaa1 als volgt.,git zien:

-' een 2 à 3- daags tró,Íningskaup op LenS tn Au-gn stus ter voorberé1ding op "dè kcrnp,e-',
tlÈie; i .: ' '. I.,.

-'rege1uatIg vrieídschàppeH jk .(avond)'-wedstÉ jden, í. . .,. ' .. .;-'
- (avond) weÈlstrijden voor het "onder-22-Jaar" Èean (voor A-selectleÈpelels); -'.,... .r.r
- ln dè vakantteperlodes (herfst-.kroxus-, paasvakantle) extra voetbal- en .tÍaini-ngs-

actlviteiten waaïblj getracht zal worden gu"a"p"fà.= en trainefs.ult trelOetdaiaé:
voetlcal "tn.tE schaltelen, ..:..-:.- .'.,,1 ,.t ...

- in 'de erinterperioale veel zaalvoetbal; " j ',.., ..' i''r. ' :

- jaaïIÍjks een voetbaltrip voor de dlverse leeftij dsgroepen, indl.an haalbaar 'íaar.' het
. buitenland. .: .i . . .'

Een volgende keer iets ovcr de technj.sche staf en over de begeleiding van de overiiè
(d.w. z. de .n1et-selecèie) Jeugdelftallen.
De JeuqdkoED-issLe FelLclteert deze week.

Deze week is alleen Randall Merencia Jarig (zondag 3-5)..vorlge week.waren echÈër ',a
Abdul Àkkabl (23,/.1) , .Rachial MezÍahl 125/41 en Raynoncl van Llnt 128/ 4) )eíq. Door de
dÍukte in het PaasvreekeLtrdle vergaten we hun naEen te publÍceren. sorry. jöngens.' In elk
geval alleniaal (nog) van harte gef€liciteercl. ':ir ..

I,ENS- IEÀIIE- IOOP.

Iedereen au.e de afgelopen víeken dè.Lensrévue goed gelezen heeft wéet dat op vrljdag..
15 roeL cle Lens-Lente'-Loop voor de tÍreecle keer gelopen gaat worden. ,Eet spieekt voor-..
zlch dat.ook de lensJeugd hleraan mee kan doen, nee etgenlijk Ec€t aloeÍi. Natuurlljk .

mcet er fllnk geoefend w.orden en.daar beginnen íre a.s. zondag nee. we verzanelen ln .

sporttÉnue om iZ.OO uur op r.ens. we verkennen het parcours en $e lopen het één oÉlmeerd.e-
Íe keren. AtIe teLders en spelers van A1 t/rn F3 mogen koEen. Na het toperi kuken i

lre nog naar Lens-Roodenburg...Naturrlijk oefenen we de konende weken wel vaker. !,reer
nieuws voLgt. Oh ja, inschrÍjvën voor de l€ns-I€nte-Loop kan iedereen. ook aI ben Je
geen lid van Lcns. Voor meer nieuh's zie elders deze Lensrevue. .'.. .,:'-.:'. .'
gltslagen Jeuqal. "

IENS A1
LENS À2
r,sNs nt - i
r,ENS rlcohb.
RKÀW Cl
riENs c2i ', "
Voorburg Dl
I.ENS D2 . 

'

-- Dt{o A1 .

- wilhelnus A2
- DlFuw Zerart 81
- Delfia 92

- Kràíenburíg cl
- LENS D1

- wll}lelEus D2

-, Delft E1

- Tríomph..E 1

- oranje BlauwF2

1-1
5-1

l5-0
, 4-O 

"'.3-1 '
6-2
1-1

LENS E1
Í.ENS E2
Í,ENq F2

LENS C2

I,ÈNs F1
I,ENS' F3

2-2
1-1
.ri-o

Pa.stdulventoernool
vljfde
derde

" tvreede

Lens A1 wll het lekker spannend houden. De eérste helft tegen DgIo was Lens duide11jk
sterker, Een 1-0r voorsprong blj rust. Na' rust ging DWO fltnk in. de aanval en daar-.
d.oor5 kreeg Lens de ruLmte. De kansen,werden nlet benut deels doo! een noodièm bU '.

DWo Eaar ook cEEalat L€ns iet-s te slordLg net de kansen cEging. In.plaats vaí een 2-0 voor-
sprong kflaE D!ío nog op 1-1. De laatste l0 El'nuten bleven daardoor spannend vooral ou-
dat Í^rilheluus .achter stond tegen Tonegldo. Dit bleef allemaal zo. Dlt betekent dat À1
vterde ts géworden en middels één besllssingslíedstrij d tegen de nuEEer vÍeluiÈ Rötterdan
moet probeien alsnog te i)romoveren. VÍaimeer er r,raar €in tegen wie horen jullLe.z.s.m.'
LENS A2 won vrLeridscha. ppelijk oet 5:1 van Withelmusi ,Eelaas gedroeg Wilheln0usi .zich vàn
het begLn 41. a.! vrlj negatlcf eí Lens glng een loInuut of zo Íoór tiJdl hleraan meedoen.

Lens.Bl speetde op maandàgaVond tegen Blauw ZwatÈ, Een feestopsteuing wailt keeper ;

Jeroen Eocht voetballen en cle ïest Etónd ook op een vreeride plaats. Toch'glng het "redeli:
,Jeroen scoorde zelfs 3x en Maurlce lx.

- 14 -
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9IEEEKIJLÀD VÀN DE' VOETBÀIVIJRENIGII{G LENS (I,ENIG EN SNEI,)

60ste jaargang nurnrier 39, 7 nei 1987.

o
o OFFICIEEL U

ooqoooooooooooooooooooo

lloe te
Registr.1Èiekosten 1e boeking f 25,-| o.v.d. Lae-ï.
ijctaling doot overnaking op gir.rekening 336711 of cp rekening nulDner 12992.i229 bí)
cle rteöo-b ank, Den Haa( ten nane van LËNS' te I'Íonster. 'inder vernelding I'boete" '
Veranderinge n:beëind.igen van he t 'lidxlaatschap.

Indien er ,Ieden 
. zi jn. èie aan het einde van clit seizÉen hun lid.maatschap van onze

vcreniging willen beëÍndigen, onda., ze stJ?pen met voctballen Öf naar een ancfere

vereniging wiflen gaan, clan r"octen zij de vclgencle regels in acht nenen:
- oprugg*r kan ui!;luitèncl schriftelijk gÈschiecien bij het sekxetariaat, staïlíenborgh , 15 .

i'lE l\ions ter cn ,et rÈör 31 tnei g.e . j'
- Leden die naaï een andere vereniging gaan, Eoeten bcvendien l:ij hun nieuwe vereni-

ging een óvers chri j vingsfcrBulier graan halen en dat ook vöèr 31 nel a.s.. door de
algetreen sekÍetarj-s (Àad Scltijf) laten tekenen
Onàertekeninrl zal allcen geschied.en als u aan uw financiële ver.plichtin?'en hcbt --.
voldaan. Zoïq dus dat dit cerst geregcld is. U kunt uw formulier Iaten ond€iteke-
nen in ons klubqebouw- oP maanCaq;vonC tussen 20.30 uur en 21'30 uur'

'fniie., u niet vole,er:-s l:ovr:nàtaande regels oPzeEt, blijft u in cns ledenbestanC i
." à"t "o" ce rlwr; gÈhanchaafc, met ais. gevt1.l- dat .u iontributieplichtig bent voor. '

het sëizoen '87-'88. Oók kornt het voor ilat lecien Ër:n "soort lidoaatschap". v,,illcn, t.wijzigen, :iijv: it 1

- niet spelend wordt spelenc en otrgekeerd. i 'i ' '

- Senioren- zaterdag eordt senioren- zonCag en omgekeerd.

In cleze gevallen getclt: 31 nei ljericht aan het ÀIgeneen sekretaÍiaat (schriftelijk of
telefoni;ch) tel: 01749- 427!7.b.q-q. O7O - 2g7g7ï. Í i -'-

overigens rvillen wij cle lec1en ,lic stop'len met voetlJal ln overweging geven niet o!'te -

=.gger, r-.= huà liclïaaÉchay: 'én tb lateri zettcn in Cat van "niet s?elendll of dcnatedr
te woror:n, vcrdere inlichtingen hierover bij het algemeen sekretariaat.

| - IIet Bestuur.

LENS - Den Hoorn en de nooPzaak van uw, aanr.Ieziqhe j,cf .

A.s. Zonaàj'spóelt oíè eeiste cle zéér belangrijke thuiswedstrijd. tegen Den Hoorn.
Na hèt verlies tegen Roodenllurg afgelcDen öndag is de situatië op cl.: ranlijst vocr'
LenS ieer 'précair gèworu3n. : ''\ ' ' :-L r ,1-r

Aan onze oproep otr ons eeÍst3 elftal nassaat aaÍl te noer-ligen is nauwelijks gehoor u..

gegeven. u kras er wel, naar 2ondèr geluicl. t{u aoeten cnze jongens nàai het vijànde-
lijke doel schreeul.ren. zè'zullÈn er echt alles aan doen om ce wedstrijd in vrinst om

te 2ètten. U'aIIèn zu1l'JaaiUij ïan grcte noïelë steun kunnen zijn docr LENS.met. t./. '
groot volume aan te moè(iigen. .wij dcen hierbij dan ook een berceP oF cnze jeuge,'ouc1ers,
Ieidersj scnloren en supporteré on óndag a.s. vanaf de eérste ninuut het;eerste.elf-
tal voor 200 procent te onCeïsteuren. Van de spelers verwachten tre hetzelfCe Per9en- -

tage inzet. Het.is yoor cnze club van zeer groot belang, dat moet een ieder.hééI .goed

beseffen. r,,le zijn er zonCag aIIenàaI bijll
wi j rekenËirr op- g. r': 

": 
. i ,i '

LEI'IS-LENIE-IOOP LENS-LE}JTE-LOOP LENS - I,E}TIE-LOOP ],ENS-I,ENI'E-TOOP

De tijd gaat dringenl:-. Ncg. 1week vocr het startschot van de lels-Lcnte-LooP:" lt 'j.

Bent u aI in het bezj-t van zo'n fraai startnuffner van Àsics Tiger? Neen? ian snel
kop€n. Ock als u niet loopt, dan dcet u toch mee aan de loterij' Èie eraan verbonclen is.

- 1-
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Vergeet op de dag zelf geen spelden nee te neEen otr Uvr. numeÍ rvast te Éaken.
pn nu maar hopcn op het even frahie weór als vorig jaar. Vele rcedewerkers zijn trou-
wens aL volop.neÈ.Ce voorbereidingen bèzig. Eet iesultaaÈ ziet u straks op 15 nei
a,s., als Lens is'ongetovercl in een Atletiek Centrrm. A.s. week-end is er-voloP gele-
genheÍ.d on in te schrlj ven. Ouders stimuleer uw kinrlcren on Ixee te doen. Vooial. cp de

2 kn. (kosten f 2,5O't zíin er nog de nod.ige startnu[Iuers te verkrijgen.'
SteI LenS niet teleur en schrijf massaal in. Zaterdag a.s. kan dat bij Frans van..DlJli
of aan cle bar. Zondag eveneens. Ock de leiders of C,e jeugclkoEEissie zulten oraag hel-
pen bij het inschxijven.
Nogmaals de starttíjden: 2. km. start on 18.45 uur. .'' ': .

' .4 kn. start on 19.15 uur.
en dle 10 kn.'start om 19.45 uur.

voIgendeweekhet1aatstenieuwscverdeI,ens-I,ente-r,oop''

Org-anj-satoren L. I.. L.

,L
ii3 JÍJB33BBIBS:;ilrB:l3DBUl|l3l]D3Il1Ji3
3 ]]AROPSIELLING B

iJiJJUTBU:i;Jrr:J333tltsD!]:lBiJ:!.)UiJIrDiJ

zaterclàg 9' méir ''

ochtend : HerÍ an Lenting - '-" '
micldaj-..: iosé'en Analré Giiist, Ria Sijlsma
Sluj.ten j Leo en vrieslÏe l.blenaar.

Steen.

,]

Zopdag 10 m.ci: . . .
ochtendr: : . Tinus zilfhout, cor HoPpenbrouwers
nicldag .:,,Laura van Dl,jk, 'Heinz Geurts, An en

, Aanvulling IenS 2.
Slulten : Heinz GeuÍts.
Afbellen ! vergeet het maar.

oMor tjes

@ïard v. d.

- 0 ui.t 1.
- Goed, .....:. : .

- Peter tÍeefout i9 aan een val zijn mèest slcpende seizoenen bezig. oP lief§t {l

eerste ln nét toeàooi van het Gulden

(:)
fronten was Peter in dc race.

- T,wee van ,,zijn,, missies zijl inmid,lels gcslaagrl: kampioen net de SanCs Ëh filfsUe-'
houd voof zaterdag 1..

-.Itest nog proE.(Jtle tret A1 en (Eiteraard) J.ijfsbehoud vocr zondag 1-

- Naar verluidt staat Ce ilelisena ijs.en'ijskoud bij Peter. ' .:"' ,.: .. -. "
- vJij. hppeí vurig clat er na Rvc - vcs nog genceg fitte vcs-ers cver zljn oln Rooden-

bulg te verslaan. : . . -.- ,.:n
- nezè we4strijcl is ook hèt monent on er voor te zorgen dat rle huièige Rvc sPelers '-

hun plaats voor volgend seizoen consolideren.
- Na afk:cp van LENS - Rc'odenburg ; kouC (e keri]is) buffet.
- Boe bedoelt u,"hoog in Ce bol".
- . AJ.s eniqe seni,rrenelftal- ee4 kaD?ioensclrap,

HÈis wat willen ze rnog meer. I r . . ....
Meed,Jen aan een toernooi net allenaal eerste elftallen_. . ,., i.. .i:..
Ach, Lens 8.

zaterdagEorgen een tand ult zrn rnonC, zaterclagavond }:nock-out bij een zadlvoetbali
toernooi d.oor een geplaaÈste ba1 vanaf 3 neterr zondaqilllèdag tljden-c1, voorr'rerp bij
I€ns- Rcr,Jdènbuïg en neLle daardocr het besteld.e koud buffet voor jan .... Iaten koDen.
Erajrs dit evcnaart nieEanC deze week.
A,s. zondag 14.00 u"I LENS 1 - Den Hcorn 1. ;
Uw steun is van Éarte welkon.

- 3ij wlnst is ie kaís op behouC vanl'tweeile.klas voetbal zee! groot.

-2-
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LEIíS i = -Roodènl:urg en nog twee weken Pleegzuster 3loedwijn.
Het had zo mooi kunnen zijn. tlat zondag de definitieve . reridinq van LENS t haà moeten''' vÍoiden, 'werd een kater van de eerste orde. Da r-0 nederraag tËg"n 

'*Ààà-e.graaratie-
kanoidaat Rcrcdenburg zotEt er vcor dat heer LENS noí twee weken in ce zenuwen 6cetziÈten. i,, :
Er is in princi?e nog niets verlcren. N(jg stee(ls heeft LENS alle. troeven in eigen hand,
À1Ieen zal er zcr.ë.a4l wel gewcrnnen Eoeten r,rorden van Den tloorrr. Daarna vclgt clan'nog de
roo.lzware uitwedstxlj d .tegen ^Alphense D.Jys, (17 rnei .1.s,). Hct ligr aan'aè iesuttaien
van net nauo Roodenbuïg (zondag tcgen vcs thuis) of ce raatste wedstrijd nog yan be-lang'is. uw'steun is hard nodig M Kc.L-, zondaq kijken naar rENs - Den iloor;.

U\II CORN t,,NI CORN TJNI CORI'I UNI CORN UNI CORN UI{ICORN UNI CORN

AfEelopen donderdag werden bij de wedstrijd tegÈn r,vestlancia ( o-o ) tle puritdir gegeven
door de leider van zaterdag 1 JcoF l{illens. zondag deed vcorzitter Àd coret zijn licht
schijnen over het, eerste. 2elde heren rriteraarcl hartelijk dank, -. 

:

UNICORN UNICORN I,JNICOI'IN UNICOF,N UNICO1iN UNICORN UNICORN

Den Hoorn Èoernooi voor A2.

Ecn zakeliJke afsPraak in Delft cleeil rrrij even afzwenken naar Den Hoorn voor clat boven-
genoend toernooi waar cnze "Equipe sucuncla,' * in actie was. Dit elftar had.ik alièenin het begin van de comDetitie in actie gezien, maar wat een verschir, wat een flexi-biliteit toonde zij op het veld. U ECeÈ .Jok eens kcnen kijken 11 wervelende actie,3
&ie mij aan het eerste of zelfs nco beter Coën denken. Lens hoeft cver zijn toekonstniet te wanhcpen I
Irls de vorst zou komen, zou zijn belangsteLling wercl.ergaan dan ce versie.d. lrcorri joo
van de stadspoorÈ. HiJ zou zich zeker cok (noeten) interresseren voor het. secundaiie
gebeuren op de achtergrond. (lees equipe secunclair)
zo zag Lk Mcha Ëed v, waar je u teEen zou zef,Een en een yuïïy. En dan die gebroecers
Faffaere, onzer rtariaanse rnbrcng. u ziet eon Europees gezèrschap die het toch naar
even naakt. En Rtkl spaans niet te vergeten evenzc r:ncre v. wijngàarden en vère ;jnde-ren. Hoe juIlie tegen Furr speed., die bovenaan stoncen sneelien in deze exaEtentijc
dan is een " Cunr Laude wel cp zÍjn plaats.

F. v. (1. F* Verklaring : Eciuipe Sucunda is het tÍreëdè eIftaI.
Pr!-qrama Zc.nclag 10 .noi 1987.

14.00
11.00
14, 00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
j- -.i

TENS 1

LENS 2
DOCOS 3
].EI'IS 7
LENS B

v2
v2

12.30
13.00
13. 30
14.00
14. 30

- Den IILrJrn 1

- SlieciÍ.icht 2

_ IENSTOERIiOOI
- I.ENS TOERNóOI

l.

V1
v1

H. Niesthoven
Hr.v. C. Uöcr '

M'I

s12/ 1008
5LO/ 7093'
642 / 1!,4! .

rIbrrein DOCOS: Haagse Schouvre? t.o. Holiday Inn.
LENS-TOERNOOI voor I,ENS 7 en 8.
DeelneneniÈ verenigÍngen naast LENS 7 en g, VELO, Í.íESTIÀNDfA, ADS

Prograríma.

10 .00
10.30
11.00
11.30
L2.00

I,ENS 7
ADS

triestlanCia
LENS 8
VELO

- LENS ,8

- VELO
- I.ENS 7

- ADS

- Westlandi.a

I,ENS 7 ,.

Westlandia
VEIJO

l\Ds
LENS 8

-- ADS

- LENS S

-, T,ENS 7

- VJestlanCia
- vEto

uur
uur
uur
uur
uur

3

uur
uur
uur
uur
uur



opstellingen:
LENS 7: G. Duivesteynf G.v.cl. VeICe, L.É.d.

G.Gcosen, J.Heyink, A. t-lil(lerbeek, .J.
' h,-.rven , Schuunran.

LENS I : r-\ls bekend.

Pr,rTranna Maanr]ag 11 mei 1987.

19.30 uur I.ENS 5 - .Engelsen
op9!91!iqs.
,f.v. Kester, i,r. Heynen, J. Colpa, tl. Korlrenhoven, G. KeEtrÉrman, J. v.d. Encle, F. Schuur-
nd1, H. 

.Llertens, 
P.v.d' Steen, P. Schut-ten, R. Ginberg,. E. Ccret, A. Schijf.

PrÈqramfla Zondag 17 me j. 1987.

14.00 uur r-\Iphensc .!oys 1 : LENS 1'

uitslagen zondaq 3 'nelt i987.

:..Rooier_Èurg 1

- LENS 2 --
-RVC3

z§ll,voET!]AL

Dinsda(j l2-5't A7

2-0 .20 uur ' .LENS 2

Dsnalerdag 14-5-'A7.
- Quintus 2 Duinlaan

Vél.de, J. Rozema, P. Eeynen, - H. Verbarendse,
col?a, w.Heyncn, P.v.d. Steen, !l. Kouwen-

Hr. I$hokee

LENS 1

Pat?endrecht
LENS 3

U- J.

4-O
1-0

|1 .40 uur . T.INS 3

vrijdag 22-5-'47 .
- qrnnova I

19.4Q uur Venjlo 4 - LENS d oranjeplein
vooi L€ns 1 is aanstaance zatërdag het Lenstoernooi:
Deelnenende verenigingen zijn: Hendo

Vrcclenburch
' DCO '78

Venibo

Itet toernooi bcgint on 19.00 uur. celieve om,18.30 uur aanweziE tè zijn.
Toernooien 16-5-'87 : LENS 1 - gendoàrnooi Marinbahal

. LENS 4 en 5- Lenstoernooi oranjeplein;. 
-

Standen. bijqewerkt t/n l2:-4-'87 .

2e klasse h Res . 1e klasse D

1. De Stones
2. Itre ChanDions
3. Exception
4. Esperanto
5 . Corrida i]oys
6. Duinoorcl
7. Paraat
8. cld Jazz
9. D.O.S. 1975
10.guick
11 . LENS

79-28 ,

t9-25
79-27
79-22
L9-19

'19-18

19- 18
t9-t7

1 19- 1:
19- 10
20-8

'1-
?:

4.
5.

.6.
7.
8.
o

lU.
11.
72.

Duinlaan

Paraat 2

De Halv€ Maan

QuinÉus 2
The champions 2

vredenburch 4
I.EI'JS 2
D.O.S. 1975 2

lraascli jk 2
Esperanto 2
Attent z' 45 2

Duinocrd 2
9uick 2

20-37
ta-2a
27-24
20-23
L9-21
20-27
t9-L9
20-LS
19- 15
19-1.1
zo:- 7
19- 3

Vervolc, zle paglna 7.
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JEUGDLEDEI OPGBLET I I I

1. LenS I heeft Jullle steun nodigl
HeE eerste zondagelft.al - heE vlaggeschtp van de verentglng - heeft a.s.
zondag ln de zware thu16!íedstrud tegen Den Hoorn de 6Èeun van aIIe
Jeugdleden van LetrS hard nodlg. LenS t ts namelllk door de onveE-chte
nederLaag tegen Roodenburg afgelopen zondag nog sEeeds Ln degradatlege-
vaar. DlÈ gevaar noeLen $re net steun van jullie allenaal zondag zlen af
Ee senden door LenS 1 naar een overwlnnlng te schreeuwen.
De wedstriJd beglnt om 14.00 uur.

MAAK SPANDOEKEN - OETEN DE LENS-YELLS

We are blue, Íre are Ííhlte, we are playlng dynamlte ! !

en

0p de groene velden 1ang6 de Hengelolaaa,
d.aat zag lk jon§ens spelen als een oude veteraan.
Had 1k het naar geweten, had tk heÈ naar gedaan,
dan was lk nJ'et op Den lloorn, maar op LenS gegaan!

2. Doe nee aatr de LLL (De LenS-Lente-Loop )
Aan de ommezljde van diÈ blad vlnden jullle Eeer Í.nfornaEÍe over de LLL
dle op vrlJdagavond 15 Del a.s. voor de treede maal wordt gehouden. Van
de organisaÈle vernanen wtj daÈ nog rrurar heel welnlg LenS-jeugdleden zich
hebben lngeschreven. Daar noet dus veranderlng in konen. Eeren lelders en
Èralners probeert u eens zoveel mogelljk spelers van uw teaE zlch te
laten lnschrijven.
Degenen die nog nleÈ helelnaal in condltle zljn kunnen zondag a.s. (10
nel) on 12.00 uur konen oefenen (dat gel-dt ook voor senioren). Je kunÈ
dan EeÈeen het parcours verkennen. Afgelopen zondag heeft een selecE
groepje net. Patrlck en Laura v.d. Steen, SEefan en Jeroen Hoefnagel,
Leslie Peek, Yucel Tlryakl, Frans Lelieveld en Gerard van Reijsen eeo
eerste tralnlng gehouden. Zondag a.s. verwachten ziJ echCer een grotere
groeP.
KoE verkLeed naar LenS, want In verband I0eE een Eoernooi ls er weÍnlg
kleedrulnÈe. N.B. Daardoor kan ook het 4-tegen-4-voetbal helaas op 10 ne1
nieÈ doorgaan. Een week later gaan we daar ríeer nee verder.

3. Melnaand = Ledenwerfaktlenaand
AUe Jeugdleden van À- tot en Eet E-klassers roepen we op oo 1n de naand
Bei zoveel nogellJk nÍ.euwe Jeugdleden aan te brengeo. De JeugdkonmÍssie
heefE de afgelopen Eaanden behoorliJk "gezaald" door vele akrÍvitelEen te
organlseren en door de rulEe publlcltelt dÍe dat ln dag- en weekbladen
heeft opgeleverd. Jullie EoeÈen Ln de raand roei gaan "oogsten". Benader
( school- )vrlenden en oaak ze enthouslast voor LenS.

ER ZIJN DRIE PRIJZEN TE VERDIENEN! !

De speler dle ln de naand uel de meeate nleuwe leden aanbrengt (ten
mlnste 3), krljgt naar keuze een nleuwe leren bal, een shlrtje vatr een
topclub of een tralnLngspak. Ook voor de spelere dle op de trdeede en de
derde plaats elndlgen, hebben we noole prljzen.
Let opl Is je vrlendje voor I augustus a.s. 12 laar of ouder en komÈ hlj
van een andere voeEbalclub dan EoeÈ hlj ulterllJk op 3l nei a.s. naast
heÈ Lens-aanmeldlngsfornuller een zogenaaud overschrlJving8f ormuller van
de voetbalbond luvuIlen. Aanneldingsf ornulleren en ove rschri Jvlngs-
forÍoulleren kun je blj de JeugdkoÍnnissle krljgen. SchrlJf boven aan het
Aanneldlngsfornuller Je elgetr naam, zodat ríe weten door Írle het beErokken
nleuríe JeugdlLd ls aangebrachE.

-6-
De Jeugdkonnissle.



Res. 2e klasse il
1, F.C. '81.3 . ,

2. cöncoràia 3 ,'
3. Nooitqedacht.2
+. De].tx . 2.

5. venlbo 3

6. Attent'2r75 3..
7 . G.D.C.P .H . 2
8. F. v. snoekie 7

9. LENS 3
10. E.s. D.
11. Glrmnov

Ites. 4e klasse D.''

Res. 2e klasse A

19-31
19-27
20-25
19-2ti
ta-2r
20-2 r
19-18
19-18
77-rt
18- 5
18- 3

19-34
19-30
L9-25
tg-23
t8-20
t9- 18
18- 15

1B-13
r 18- 10
19- 9
L9- 7

20-35
19-31
20-25
20-22
79-2L
10-r 1

20-19
19- 18
t9-77
20- 12

20- 7

t9- 6

1.

.t.

6.
7.'8.
o

10.
11.
t2.

venibo ,i

N.r.v.o. 2

II. V. Snoekie 6

's-Grav. S.
5-V. !',.r.r.
Kohler Àss.

v.
2
2

2

a8

s. v. s. r70 3

I,ENS 4
Dalco 2

ccncoïdia 2

v.v.P. 3

q,nxnava 7

1.
2.
2

4.
5.
6.
7-
a.
o

10.
11.

Honselersdijk 2

IIENS 5
t\.D.I.O. 6
De Halve Maan 6
Crc.myliet 2 . ,

HrM.S.H.:4
venibo 6
s. r. G. o. 3

R.V.C. 2

R.À.V,À.8,

Àfgelopen zaterdag lrerd heÈ eerste in de reeks van 3 Lenstoernooien afgewerkt. Dit
toàrn,:iti werci gekenmerkt door vele afzeggingèn. Na 2 afze.Jgíngen o., woensclag kwam af-
gelopen zaterclàg nog 1 tea' niet oir en lieÈ eveneens ecn scheidsrechter het afvJeten,

Itu a"tt r een hooSr inprovisatie en cle huIP van Jos Verschelclen (waarvoor'mijn haxte-
lijke dank) werd toch nog een goec toernooi afgewcrkt. A1 gauw wercl duióelijk clat het
team van llenclo zeer goed vóetbalce en (lat ze een resielijke kans zouden hebben oP de

ecrste Prijs. De ovèrige teams waren zeer aan elkaar gewaagd'

Halvèrw;ge het taern«l,i kwam echter de cnmezwaai vcor HenCo. In derde wedstrijd tègen

t-ens 2 wàrci nog mc.,izaa.m een gelijks:)el gebaald naar Ce vierde wedstrijd ging verloren
tegen een zeer gce.l Fn agressief voetballencl Lens 3. DaaÍ Lens 3 ook haar 1aatste wecl-

st;ijo vron tegen.Venibr-) wercren zij de winnaar van hetr ondanks aIIe ellende vooraf, èerste
r'enszaarvoeucaltoerncoi ' *eter Kror.

-LENstoernooi voor 2 en 3.

Heren zaalvoetballers denkt u aan'de LENS - LENTE - Loo!'
AILEI"IÀÀL MEETOEN ] :

Veldtoernooi Zaalaf deling veldtaeïilooi zaalafdeling

Dezaalaf(ielingorganiseertinsaEelrwerkinqmet(]csekozoncageentcernooio?het
Lensvelcl. Dit toernooi vindt plaats ,.p tt.\'ee avcnden, te weteri 22 en 23 mei' Dr v'crdt
gevoetbalé op twee Xleine velàjes. Tevens zullen de zaalvoeÈbalregels worden gehanteerC'

net ligt in àe bedoering c'm c'9 vrij'Jagevanc 22 mei vanaf 19'00 uur 10 ploegen te laten
vóetbailen in 2 pcules. q> zalerciagavond 23 '*ei oÈk vanaf.19.00 uur worden achtereen-

volgens 6e kruisiinales, àe kleine fínales (plaats 3 t/n 10) en ie grcte finale gespeeld.

Na Éeze finale zal er een gezellige avc,nd tlorden ge'rganiseerC ÍEet een barbeque.

Naast de vijf zaalvcetbaltia-s doàn ook ee. Selectie van zaterCag 1 en een tea' vax oud-

Ienserq. Veiier levert Ce zondarjàfdeling noq 3 tèans. Zoals jè 'ziet koman alle teams

zowel op.vrijàagavond als zaterriaEavind. in aktiè. Vercler ls het dus ook wel Cuiclelijk
dat je zeker op zaterdagavcnd (vrij clagavonC maq natuurlijk ook) 'je Dartner mee mcet

nemen, want <tei te gezelliger r.rorèt hàt. ir,: kcsten v,1or Cit toernooi bedraEen f 51- per
persoun.

-7 -



Hiervcror krijgÈ oren naàst de gezelligheid een barbeque Ëet salacles + wijn (of eventu-
eel wat anderÀ.) I,IiUen ju1lle deze f 5,- Can hèt }iefst vocr 16-5-1987 betalen 'rf aan

je aanvoerder cf aan een van de àndersÈaand.e personen geven.
,:

' ::-'":::iRene Keus.' 1'

veldtoernooi zaalaföeling veldtcernooi zaalaf delinc'

z'nzzzzzzzzzz;zzzzzz'zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi
Z lrangs de spoxten van cle. Z.M. Ladder. Z

z zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Proqran Da Zaterdag 9 rei 1987.

- 'foernooi- vóor r,ens 1 en 2 blj SvG'd.

Terrein is gelegen: einCe Laan van l'leer(jervc'ort, Si)ort!:ark ockenburgh '
VerzarDelen op Lens om 9.00 uur.

- Tcernooi voor I,cns 4 (ranvuuing van Lens 3) bij guick stePs'
Teïrein is gelegen: Nijkerklaan.
'y'erzanelen op Lens cm + 8.45 uuï. Aanvang tcerncoi 9.30 uur'
Afschrijfadres voor diï toernooi is R. Pilon. tel: 935888'

SpBicLs voor dit toernooi zijn:
M.Jansen, C. LiPÍaan ' K. Kruithof, L. Mantel, M. Fris, II' Kor$'enhoven' J'v
R. Pilon' D, de Ruiter, F. Christ, J. Kouwenhovei, J' Sinke, iI' Roossloot

vrien(lscha-Dpe1i j ke wedstrijCen.

i
stee,
G, Kuiper.

11-5-1987 (maarclag) i,ENs 1 - v en D selectie
13-5-1987 (woensclag) LENS 1 - P.T-T. hr. Dasrat-tr
De opstelling wordt clocx de trainer bekend geroaakt'

verdere toe rnooidata zijn:

19,00 uur
18.00 uur,

16-5:19 37
23-5- 1987
23-5- 7947

Uits toernooi bi Nat. NeCerlanden.

Itectificatie van narDen van de spelers die van Takdier Says rlet 5-2 wonnen:

cor:stanje - Pauli- v-d. Harst - capelleveen - zuitendijk (Lancel) - Driessen- IDeci -
KroI- Brtftan (v.d. Toorn) - v-C. PIas- sanders.

Denl( ón de. I.cnslooP van 15 Iaei 1987. Insctlrijven clagelijks achter de baï.

LEN5 1 - IqeE 0 :unten laatste .:
LEN= 3 - met' 4 p,nten 3e' - 

:c-klasse p'D-K.Dit toeïnodi lrerd overigens gewonnen docr Ae nÍeuwe ka$l?iben van de hoof
'Ievens ié er èp Cit tcernooi in Ce kteedlamer waar het 1e- en.3e zich oml<Ieden een

sleutelbos gevsnCen. vlie Cëze sleutels verloren heeft kad zich wenden tot: l

J.c. Ham lÉe:-. 679687. -' j'

,l !
JJJJJ JJ JJ JJJJ JJ.]J.]J.IJ.'.f JJJJ J
J Van het Jsugdfront J-
J JJJJJ.-J,f ,IJ JJ JJ,TJ,I,JJJftT JJJ JJ

Àrse,een kontaktperlo«:"' ilïlil;"t, ffiïil Ïffiï:ïï;rlÏ',' 2551 sv Den Haag.

wedstrij dprograrma A-D-C-j Ènioren.

«onta}tpersoon: Jan spaans: TèIéfcon : 292929 (b-g.g- 970154) :,.',

lrfbelLen vbór ,]e wedstrijden bij Jan Spaans op vrijCàqàVcnC tus'sen 18.00 en 19.00

In uiterste noócl nog op zaterdaàncrge+ op LenS bij Lellànd van de jeugdkcmnlssie '

tel: 661314. voor avcndweCstrij clën tel: 970154.
t.
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vrljdag 8-5- 1987 veld SanenkoEst Lens. -

18, 45
18. 30. uur

A1

,J\2

i lenstoernooi
- vic;toeïnoci

uur I,ENS

ZaLe 9-5-L987.

18.00 uur
17.45 uurI,ENS'ï Melis Stckelaan

- Lenstoerncci
- i,tes te rkvrartiertoexnooi M. Vïi j e nhoeklaan
- '' scravenzaÍlde Svtoerncoi cravenzande

10.00
9,30

13.30

uur I,ENS A1
uur .LENS 81
uuï LENS C2

Ièns rj2'ziè bi.j À2 en Lens.Cl zie bij C2.

10.00 Éur
9.0C uur

12. 15 uur

Ulj zonderheden,

- zie' toe rnooi-blj zcniierheden en. reis Dener-tarken.
- izie ook algenEne jeugdi<o1:y achtefin deze lensrevue,
Toerncoi-bi j zcndérheden.

Dit keer een iets andere opzet van het toernoci. ]fij finaleweCstri j Cen is vaak al}een
'rie grote finalà een aantrekkelijke wedstïijal. I-ie ïest woïCÈ plichtnatig afgewerkt.
Daarom is er dit.jaar gekozen voDr één poule. ÀIle elftallen spelen nu 5 wedstrijden
van 2 x 2o.minutön. De winnaaï krijgt C,e Utcpiawisselbeker. IJaald(wartier kcmt hen dit

'jaar vcrdedigen. _O! de zateïdag krtjgen de spelers en leid.eïs een lunch aangeboden. _

IJe Prljsuitreikiig is oro 16.45, uur. Het pr.elr'arma voor Lens À1 ziet eï als volgt uiL:

LENS A1 : Lensutopiatcernooi cpBen9neÍ.

. vrij dagavond B mei.

18.45 uÉr r,Èxs " - sEv
-20 . 45 uur roneg:-àó - r,e lls
21 .3U uur cinde tcernooi

HVv (Huissen)
sw
urve (ueJqre)
VJesterkwarticr

'zaterdag 9. mei

10.00 uur aanvaJrg toernooi ,
10.45 uur LENS - Laakkwaftier
13.45 uur LENS - Doccs
16.Ó0 uur IËNs - Excelslor r29

., opstelling': ,f.. Eoerni§, P. Bijlsma, E. Endlich, lJ. tsrunin 9s, c. steenwijk, R. carskanp,
:.:i :,J J."- TinErerEans, P.v.cl. Zr,Jan, R" Mahieu, t4. Encllich, M.eI.Assrgutl +

. : '. 'r ,." eventuele aanvulli-ng. Leiders : Peter l,leefout en Ronald ilcgj-sch.

LENS'À2 i vioËtoernooi c: ts nei.
zeals gebruikelijk orEaniseert vics een avondtcernooi voor jullie. vios, vredenburch,
Die Haghe en Scheve-ninJen zijn cle tegenstanclers. De wedstrijden Curen 2 x 10 minuten.
m 1 22.00 u"ur is cle prij suitreiking. Succes. Afbellen "mcgen" ju1lie aI op rlonderclag-
avond. 

- 
Lieyer. niet natuurlijk.

Opstelling: I'r.vié, Ilerg, S.v.d,i Derg, M. Koning, E.F.1ffaete, R.Faffaele, N. DaItus,.
. A.v. WÍjníaarden, P. Straathof, D.DisaÍ, V, Trcm?, D.Hanique, F,-Spaans,

R.Zandstra. Í,eider: Fred crens.
LENS ll1 : I,Iesterk!,/artiertöernDoÍ op 9 nei.
Een leuk toernooi voor jullie on Westerkwartier. Er zijn tweè poules t.w.:
Poule A poule D

Quick Steps
spartaan '20
LENS
IIJS

I.la de i)óulewedstrij Aen (2 x 15 Einuten) volgen kïuisfinales en finales totdat -iedere
ploeg z'n plekje heeft gevonCen. Je speelt dus 4 (nrs. 3+4 in iedere poute) Lrf 5 (nrs.
1+2 ln iedere poule) wedstrijden. On 16.íJJ uur worden de prijzen verdeeld. Doe je Best.
Opstelling: J. Dunant, ,f, tleststrate; D.Uijlstra, M. Sr,loshooft, D. criclÈ, F eI HaCCioui,

Valkenburgh, E, Spaninxs, M. Schuurman, E.v. Knijff.R. TetÈero, A. Tikai, P.
lel,der r Leo v. Rijn.

-9-



ËENS c2 r Gravenzandetcernooi op 9 mei.

Eerl. leuk -FoEt .,tcernooltje voor jullie. Fc.lisse, Lyra en Gravenzande zijn ce teqen-.
standerq. 'Om 17;C0 uur wdrden'de Drijzen verCeeld.. Zíjn ex ouders die tlllen rljden??

OpstellinE: Àlaïcri Tijsen, E.Lau, F. LeLieveldr M.Irahieu, R. Gilliot, R. Merencia; P'.de-
Lanqe, D.v.Delden; Y.Tiryaki, ta.vrubber,, h'c1a Ferreira, M.-Knoester èn J'
E. Rietveld. Leider: cieraïd v. neijsen.

lleis lfenenarkèh; lliè wi1 er nilq nee??

zoals we aI eerier schreven is er irog plaats voof rninimàal tvree personen én malinaal
vijf personen ona nee te gaan naar Denenarken van 5 t/m e iunf. Ë ,l- en dà p-k'lassersi
spelen daar trree in een stcrk bezet toerncoi. Op .c1it moneni gaan er 12 a:-klassers dn 10

ll-k-l-assers nee. Niet a1 te veel IÍjkt ons. Het liefst zien we bij de A-klassers nog
één speler en bij (le ll-klasseïs ncg 1 à 3 spelers neeraan. EE prijs voor' de reis is -

f 30ur- peï persoon. zijn er n-klassers, D-klassers cf tweeqe jaars Cl-sPelers Cie roeë

r,rillen dan kunncn zij zich opgeven bij paul .vrc. steen te]-z 97C154. ook jc,ngens dj,er'
volgend selzoen bÍj ons koEen voetballen moEen mee.
Daarnaast doen we een laatste verzo.ek aan de deelmeners clEr het restledrag nu cver'te 1'

nnken op girr] 336711 t.n.v. Penningineester Lens net verBelding .Deneqaïken. : 
-: . ._.. ...:

!,E!!s Ài , nqar qe resfengle-}(lgEse???? , I '; Í .i: ., "
Deze vraag laat n<rg even op een antwàoid wacÀteil. qr. donrierdaq Z ire.i woràt ti, tg.tS ,rr.
gespeeld ,de wedstrijd DqrenCrecht.-Rijnmond op, het veld van Barendrecht'. De w

de week erna uit tegen Lens À1. t.lij heilben vc',crlopig dQndercag 14 mei geplan
de wedstrijcl ;:arendrecht-ÉijnEoncl een wiirnaar opleveJ! ' (eeàeventuele 

_t:p19y-,van Ri jncloiiC op 9/5 on 15.0C uur) kunneh ive definitief gaan .oncerhandelen: '

i{,.1-_ verwachten a.s. vrijdag een defiIl.lti._ef bericht cp Lens op te kunnen hange
spreel(t voor zich dàt iedereen die de Lcnsjeugd een waÍn hart tcedraagt bij.
strijd aaÍrwezig Iaoèt zijn. El'en opletten dus a.s. ereekend. 

,_

vdorbereidi.ngèn nleuwe seizcen-

Het konpeÈitiegebeuren is i:u' àfEelogen l' Àueen À1 nnoet er nog één keer tegen aan.
De vocrberelCingen vóor het nièuwe seizoen zíjn in vclle gang. Natuurlijk zijn ook jullie
hierbij nodig. We vraEcn aan sormige jcngcns een pasfóto en aan iedereen wanneer ze '

beschikbaai' zijn clo Èe trainen, we wlllen op zaterdag. I augustus r.reer' begirmen. We

vragen jullie raeCewerkj-ng. Lever daaronr, ock al 9,3 je niet f,p vakantie, onderstaand -
stràotjà in.. L :" -;'.'

innaar komt
d. Pa§ ais
op het veld

n. HéÈ'.-
deze wecl;

rk 5è-n ogr weer besèhikbaàr
.tr

om te trainen.
Naa.Io :

Pasfoto inleveien.
VaÍr oncierstaantle jongens verwachten wij z.s.m. één pasfcto met achterop qe naaD:
A-klassers:
3-klassers:
C-klassers :

R. SPaans .

E.v. Knijff, M. Schuurman.
l.l.v. Croonenburg | .I. Spaans, P.Pronk, D. Heins, F. Lelieveld, E. Í,au,
M. Mahieu, Y. Triaki.

Wedstrijdproqraxma D-E:F-jun!oren.

Kontaktpersoon: Rcbert Penninís, Telefooh.:. 652414 (b t.g. 97Jf54)

Afbelten voor de wedstrijden bij ilobert Pennings op vrijdagavond tussen.18.0C en 19.0C
uur. In uiterste n,jod ncg .op. zaterdagnórEen op Lens bij iènand van de. jeugdkommissie '

telefoofl: 661314. vooravönCwedstrijden tel: 97.1154. 1 ., . ..': !

lC -



Zaterdàq 9-5-1987 ''. VEIè Sa&enkcnst lens

lC. JC uur TENS Dl

1ri. 15 uur IENS D2

1 0 , o0 uur LËNs ,E_ 1

9.3J uur LEIIS E2
9 .;'.i uur :ïBus rt i

zondag 1D-5- 1987.

12..45 uur LENS F2,

i3 i j zonde rhe Cen .

- LENS F3 (voDrwedstrijd) Vl

- zie toernooi-bi jzonderhëc1en en sportkamP zeist
- zie a_lgerne.ne jeugdkopl' achterin Éeze rénsrevue.

Toe rnacri-bi j zonde rhedcn.

I,ENS DI en E1 :vj-tesse Delft toerncoi cp 9 nei.

- l{llhelmustoernool
- Vitesse. DeIfttoernool-
- Devjotoernooi
- utitlernoci

vitéÈse.»etrt'ltoeran(Joa
slortpaït oudelaan

westvliet eg , .

Spcïtpark oudelaaÍI

oosteinCe
Houtwijk

uur --''
uqr ,' .i ' '. ,.

UUr .-: !
, ,i . ,uur

olii ":. t:',,''

9. 0c

9.15
9.00

8. 3C

8. 15

12. 15 uur..

I'leinig nieuws nog te nelden. IIet toernocipraqraoma was ncg nÍet klaar' Het enige ' *

wat we tot nu tce te woten zijn gekomen is dat het toernoci on l'l.Ju uur bcgint en

om 15.0J. uur afgeiopèn is. De rest is een verrassing' De cpstellingen niet C'eze zij.n
ars uckïria. "

,. ,.-.1 ..'. ; "

I,Iilhelnus 1n Vrjotburs organíseert een tcernooi voor D-elftallen' Naast Lens en 9]ilhel-
-r"" ,"ff korain ook sénipiuieen, slirit en Delfia. vier wedstrÍjden van 2 x 12! mín.
NÍet Dis. oe prij suitreifin.; is o, tS-aS uur. Doe je best' vJe hopen Cat er wat neer'

ouJers zijn clie willen rijden.

LENS D2 : i.lilhel.mus Èoernooir op 9 nei.

ops tellinq: l.Àtoóarsa, I4.tlorsten, R.Jaqga, J.v-d. Se1jp, M'Tijsen, D'zandstÏa,
V.@bindr S.l4o1, R.Mèziani' M.iluÉeIaar, S - l4erencia, R'v'C' llerg, l4'Chaaibi'
H eI. Fourqui, H.3arendse.

LENS F2 .3 Dev jotoernool .op 9 mei .

Èvjo, Hw, wassenaar en ÀDo zijn jutlie tegenstan(lers. on 14.3i uur word.èn Qe pri j ze)n

verdeel<I. }.le cloen een drinEend bexoep o'p dC Cuders om voor het vervàer naar voorburg
te zoïgen. zunder auto's konen we er niet.

M. Waterreus,- J.v.d. Zande,
J. Ouwerkerk, R. Geerman,

r. v. cl. Heíjden, R. stap. Lëider: Ferry v. Kester.

opstellincj: À eI Haddioui, E el Haddioui, R. K1ocs, M.Pronk,
Y Basclogan, J.v. Eijk, R.v.Lint, t'1-v. zandwijk,
P. Zeemeijer. Leiderr JÖo-D Pronk.

!!:NS'F1 , utC ioernooi oi'9 rlei'
Wef ïit vroeg naëIr. lekker di chtbij nl. in Eoutwijk een toernooi voor Lens F1. 5TC,

sFc,,ljuÍndorp qv, Te Herve en verburch Bceten ook vroeg o?. zí) zí)n jullie teEenstan-
clers. ué weaètrl-5aen duren'.2 x, 10 minuten. De PrijsriÈreiking is crn 12-3! uur"

opstelling : L. Peek, E.Akar, A. Sen, A.v.d. Heyvel, P.v.cl. zaIE, iI' Illom, J'.Buis,

sportkaEp izeist.

Er is één plek beschikbaaï gekomen voor het sportJcaug in zeist van 6 t/m 11 juli.
Dc kosten zijn f 135,,:' per peïsooh. Is er' een D- of E-klasser Cie àlsnog interesse
heeft ,3an kan hij PauI v.cl.'Steen bellen tel: 97i154.
De overige ieelnaners vràgen wij vcor de Iaatste maal on het restbÉdral over te maken

,ip virc.-::6Z1 1 tnv. PenÍrin(jrxeester Lens .rcet vermelding zeist. rlli j hebben.'alles ral

nleien betalen dus spoecl góvraaga nu. Nogmaals vrafen Èij de ouders cm ondersta'aird
strcokje. nu a.s, zatàrc1ag. in to .t"rr.ren bij Ce leiCer."VIe moeten cnèrètaandé gegevens

nu echt hèbben:

,1 .l
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anp.

Is verzekerd bij ecn ziekehf,,:ncls :'Naami NuEmer: :

Is particulier verzekeïd: Naam:
De ouders zijn-,we1/niet t in staat cm de kinderen heen/teru?_/heen en terug r( te ve'-
voeren .

Kan wel/niet/hatig' * zwernnen.

4 teqÍen 4 voetl)alt niet op 1J mei , maar sufiporters wel : I
op zondlat 1J nrei is er geen 4 tegen 4 vc€tbal.' bè veldèn zijn dan bézet. Toch zijn..jullie vaÍl haïte werkom on 14.00 uur;-rJlNsjl speelt dan' cè beranEiijke wëdstrrjd tegen
Den Boorn. Àanrioed.igingen zijn dus van harte weikcrr. Tot zc.ndag Cui. trteem ger-ust toeters
en bellen Dee. Afgelopen zondag leck het nerEens op. KoEr oI) jongens dÍt noet beteg kun-
nen.

Voorbereiéinöeir riieijvre seizcen. .

Nog een Eraan.d. EleÈ toe rnooien, daarna vakantie e: dan het nieuwe seizeen.
reiclingen zijn aI in volle ganS. bp 1 augusÈus wiuen we starten Eet Ce t
Voor het zover Ls wÍlIcn \íe ',,an sc;nnige jongens een pasfotc hebben en wil
iedereen weteD trarneer ze vJeèr beschikbaar zijn oË te_ ÈraÍhèn. Reageèr da
s Eaande vragen, ook a1 ga je niet cp.-valiantiè. i,eve; Cit strcokje z.s.p. i

Dg voorbe-
ralnlngen. 

.,

len we van
arc,m op, onrler-
n.'. :..,'"--- --:1--:-r--:--- -:-^ ---';:--

Ik-l:ren. ob
trainen, Naano:

. .. ..:.;..weer besEhLkbaar cm tè'
.:

vqn' onderstaaÍrde s?e:r-ers wirr-en vre z.s.m, één pasfoto tret naan acht-erbp Èebben:-'o-kJ.assers: B.Olsthoornf !,Í. de Bruijn, U. de fÍrito, R.Wubben, T. Helns, R. Rienen,
.-., i.:.. . W,v.Dlenen, M. fzcndcorn, E eI. Fcuïqui

e-kIàsèers :' .T. v,'.Dierien,

'1- - -

' Pasfö to' s.-'.

,JeugÈkopy aLgemaen.

I]INDSTAND SESTE JE UËDSPELER SEIZOËÀÍ'19S6/1982.
De s'Lrijd oEt de plaa,És van Ce beste jeugdspeJ-er van LenSis gestreden. De verschilien waren u.j.teindcl.ijk heel geri
JEnOEN DUIÍÀNT- {br.j Ce A/i}-ktassers) eí DEI.i-IIIS ZÀNDSTRA (b
van' harte- ge felicitee:rd.. fre gewonnen trcfeeb worëcn juUj.
een spe cl-ale ge.legenheicl. tE elndstand van de bèste tienvolgt
A/::J-kiàssèrs c/»-);J.aÀders'

. Jeroen ounant 'ijil
, Danny DijIsEa (:l1)
. M"arco sI)a (À2 )
, Mohamed, eI Assrouti (À1)
. Vincent Trory) (A2 )
. Faysal. eI Iiacldioui. (81)
. Edwarcl Endlich (A1).
. StefaÍr v.§. Berg (:]2) .,
. Naik Jagesar (:2) . ,., .

. Nico IJaItus (A2)

van het. selzcen..1986/1987 .

ng. Winnaars zijí geiaiordeà '-
iJ cle c/Éklassers). , ',:

e de'ze .maand illtgéreikt'bij í.
spelers per categorie was als

. t . :..;.-.,,:--i1.
-r 

i,

il'.r

19. 16?..gint 
"

19 .OCJ
.18. 63 2

. 18. 619
18.36.4
18.333 ":
18,:í6t .".

r.trB.3cc ,,.:
la.2g6 ,"
18.193

7

3
4
5
6
7

9
c1

1.
.)

3.
4-

6.
7.

lC.

DennÍs Zandstra (D2)
Martijn Mahleu (C2)
Àtario de Srito (D1) i:.
3aÍry Olsthcorn (D1),'I
Edwln'den lleijet (bl)
Robert PÈönk- (D1).
John l4anèveld j (b1) ,r.,

Ràoul Jàgga (D2)"... '. "

Frans LeIieveIC (C2 )

.. l9.C0O pntr' "18:933 ' .:
: ' 1 18.910 ,, .

'',18.783',
. 18.688 " i

-.. 18. s8B n :.
'"18.526.'

., /18.5C0 rI l
. :1€.500
. .18.409

DE JEUGDKOMMISSIE T€ITCIIEEI(I DEZE tlIEEK.

Deze Í''eek (van doncerdag 7 tot en met woensdag 13 Eei) zÍJn de votgende jeugd,lecen ja=ig.Van haïte qefelicÍteerd. Jeroen Koppendraaier (don. 7/5), Miki de ,órrijn t=.a. g/Sl ,
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Maurice en Stefan v.C. 3crg
Jay'esaï en Leslie tJeek (Jin.

JEIËIDSPLAN JEUGLVOETJAL (5).

Tot ncg tce hebben we het in het kader van de besr rekinc; van het beleidsplan elleen

nug u:aar over qe jeug<.lselectie-elftallen gehec' Dat wil echter geenszins zeEgen Cat de

lagere elfta}len nincler belangriJk vrlor 6e vereniging zi In teEenCeè]. t'le kunnen

(zt>n. !'l/5), Laurens vail 't Klocster (t;ran ' 11/5) ' Ilaik
!2/5) t Rctter| Pronk en Michael zandwijk (wce 13/5) '

n.j
imners pas gaan sclekteren cp basis van kwaliteit indien we volilcende kwantiteit (aan-

ta[en) aan jeugdspelers hebben. van,.laar Cat we er ock naar streven per leeftijds-
categcrie Llrie elftallën op ae been te kr:nnen brengen' De eerde elf tallen (A3 , '..,3 , C3 ,

D3) zijn dan cte rekïeatieve elftallen. Prestaties leveren kunt vocr qeze teans niet cP

de eerste plaats. liel is v€rn belang 4at deze tËans regelmatig winnen' irus niet te hocg

indclen. Een Eoedë begeleiding bij Ceze tear,rs is eveneens van belang. GoeC betekent
hiet niet in d.e eerste plaats dat een leider veel verstanC van vcètl3al r f,et hebben,
naar veel Deer dat het iexnand i-s Cie van sr:'n tean een eenheid tveet te maken. Iemand die
vooxel ook buiten het vcetbal um het nodige met de jongens andérneent.
IIeÈ probleen vcor elke anateurclu.b en C.us ook voor LenS is on de gcede lej,Cers te
vinCen en hen bereid te vinden olr i)ro deo-basis een jaaÍ lang met een jeugdelftal op
tè trekken. Dat geldt c)ok vcrcr Ce technische staf vcor de j eugilselecties.
In het beleiCsPlan zijn een aantal fuircties oi)genonen clie wenselijk zijn,maar (lie hre op
alit rn,Jment. ncE Diet alleraaal kunnen lnvullen.
Een belangrijke functie biJ Ce jeugdsel-cties is clie van technisch j eugdccördlnator.
Deze functie wordt kömend seizoen coor John v.d. Lubbe vervult. oveÍigens zal John
ook bij Ce scnioÍenselecties een coörclinerenCe rcl gaan vervullen.
u-ij de A-jeugdselectie gaat r,eD van Rijn aIs Ecofctrainer optïeden en we zijn nog oD
zoek naar een assistent-traÍneÍ die tevens coach van A2 wcrdt. AIs we tot 3A-eIftaIIèn
kuÍnen kc'men, gaan À1 en À2 gèzeEenlijk de L-selecÈie vorEren, Vocr À3 zoeken r.re nog een
g-ocCe leic1er. tlat geldt ook vcor 52 en c2. lej-ders van ul en Cl worien zoals bekenil
Edwin coret en Fred Grens. zij gaan ook Ce i.,]- en c- j eugCselecties trainen. Àan(Tezien we,zoals het er thans naar uitziet, ueze kcmence seizoen 2 B- en 2 c-elftarlen zulren
hcbben, gaan beide selecties uit ca. 16 man bestaan.
Llij de ,-krassers kunnen we wèrricht 3 erftarren oF de been brengen. D1 en D2 zurlen
gezaruenlijk de D-selectie vormen. Tcn Gravendijk wordÈ leider van D1 . we zceken nog eenIeider voor D2 c-ie sanen net ron tweenaat j)er week deze D-selectie gaat trainen.
Or.rk vocr D3 hopen we een stel entiousiaste lei,lers te vinden.
tle jeugdkonrnissie zal verder nog ieDand benac€ren die zich speciaal wil bel.asten met dekeePerstrainingen vJör de jeugd en d,ie ook spelers individueel onder hanoen wir nemen cm
zwakke technisch punten bij te slijkeïen. Tensrotte gaan we eï vanuit cat we vooï net
nax0ë de A-selectie ook cver een verzorger/masseur kunnen beschikken. SovenCien, naar dan
r)ïaten we ar over de ídeare sÍtuatíè, zou het wenserijk zijn dat L'e een r,ens-Ii(l of
Lens-aanhanger Eet cnderwj.j servaring bereid vincen cm als ,,stucliebegereider,, o-, tetreden. rmneÍs, waar we uitgaan van crienaal trainen in de week vc;oi cre À-, B en c-selecties, mag aajrgenomen wcrden dat dat voor srx:lÉge spelers s;rannLngen net cle school-verPlichtingen cplevert. De jeugd.kcruaissie streeft urn.à= ,cv..i p,rgeiijk mensen netfeeling vcor en veïstan.f van zaken van jeugcvoetbar bij c,e jeugd in te letten.vo'fr zcver jeugd.trainers niet geàiplotreerd. zijn zullen wÍj wcrrcen qestimuleerd orr cpkosten vaJl Lens Ce jeugdtrainexscursus cf tle cursus oefenmeester tit te gaan volgen.
OJk jeugdleiders zullen wcrden g3stinuleerd jeugtlcursussen t-e gaan vclgen.
Tenslotte wordt in het beleicsplan bepaalJ cat de Èechnisch staf veraliwoordelijk is voor
eÈn zodanige vcetbalopre!,Jing (zower qua techniek, taktiek, vc;etbalgeclrag, clisciFline,e.d.l van de Lens- jeugdspelers dat de eerder in een Lens-revue besprcken doelstellingen
;>er leeftijdsklasse worden gerealiseerci. De technisch staf e.ient daartoe een ,,Jeuocl-
trainingsptan v.v. LenS', en een taktisch jeugdconcept te ontwikkelen.
il,)ng IENS.

We velzoeken aIIè trainers en teiders ö,rk Cit jaar weer een stukje op te leveren cver hunelftal/gróeP in het afgelopen seizocn. Het is de ):eCoeling clat bègin juni een Lensrevue
uitkomt waarin speciare aandacht gegeven wordt aan ieder jeugderfial. i;e trainers enleiders bUlcken dan terury up het seizoen. NaÈuurlijk nogen o()k jeugdspelers en cuders
Eet kopy kc,Een - fnleveren s.v.l). vocr eind rnei bij de j eugclkommissie.
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DE IENSREVUE
WEENBTÀD VAI'J DE VOETBALVERENIGING LENS (LËNIG EN SNEÍ,)

_ 60ste jaarganE nummer 10, L4 :rreí L987.

DONÀTIE

van de heer Juffernians mochten vrij een donatie ontvangen, na de. uitreikÍng van de
Piet Juf ferrnans-trofee aan de allerkleinsten onder ons. igIij hebben vai: het bedrag gekocht bij de stichting voor het gehandicapte kind, kreur-
boekjes otr uit te geven aan een paar rtrlni-werpen. Heer Juffernans onze hartetijke
dank hiervoor

'Bestuur.

LEI.IS - LEMTE - LOOP - LAATSTE }I]EUdS

Het slartschot van de Lens-Lente-Loop zal lt'orden gegeven door niemdnd minàer dan Jacquès
valentin, NaÈionaal l,larathon toDper. De inschrijvi.ngen gaan. voortvarend, zodat hèt ex.
naar uitziet,. dat het goed drilk $rordt. Kom vrijdag a.s. dus tl jdid , inschrij Vèn.
v.a'- 14-00 uur mogelijk, Beter is het Donderdlagavond te doen, dan is het nóg rustig,.: -

Een ieder, die Deetoopt r{ord.t d.rÍngend verzocht spelden mee te neEen on het starÈ- r

nul*!*r vast te spelden. Niet vergeten r. I 1l I
zoiuist ontvingen rve de insctrrijving van de Nederranalse JeugdkaEpioen cross; Aïno : :

_ 
Buitenwog uit Naaldwijk. Ook ontvingcn wij een sponsorbijdrage va4 öhr. Ton van'r.uxerÈurg. Íilaarvoor onze hartelijke dank. !^Iie vorgt ??? r,oopL. u àiet, koop dan tochl
cen startnuDner, .Na de prijsuitreiking worden er fraaie prijzen verloot op de start-

_numrer. Uiteraard is er na afloop een supergezellige avond. ..
I{e rekenen op uw aller aanweàigheicl. Nogrlaats, Kon alstublieft Op Èijd.

Tot Vfi jdirg '
AtsBBBBBBBB3BSBBBBSS3ïJöDi]:JB3
iJ 3ÀRDTENST iJ
i-r g.l,iÈaasu:l:Br:.1:iul:l:J Jit;Jf Bi]

vrijdag 15 rnei :

avond : Laura van Dijk, ,Cóï peeters, Andxé Christ, Ria Uijtsna, Frauke Riemen.
Sluiten . :Iieinz ceurts.
zaLerclag 16 mei:

ochtend : Herman Lenting, Leo Molenaar.
m-iddag : Marjan en ltarleen V.d. Steen, Hans Coret,
Sluiten : Àn en Gëïard v.d. Steen.
Zonrlag 17 nei r

ochtedd' : Tlnus Zilfhout, Coï Hoppenbrouweïs.
Ldddag , Àn en Geràr<t v.d, Steen.
Sluiten r Àn Uergenhenegouwen.

zondag 14.00 uur Alphense Loys-LENS. ljus vertrekt on 12.00 uur.

Van de trainer.
zaterdagmiddag j.l.'llebben ce heren :jcgisch, r3ijlsnca en van deï Hoek getoéjnd dat ex
nog clubliefde bestai.t. Uren hebben ze gesproeid op onrl hnofdvelcl ora het bespeelbaar
te maken voor de zondag. I,Éjn respektl
Zondagochtencl won ons tweede tearn zijn laatste coq)etitiewedstrijd Det 3-O en behaalde
de derde plaats in de reservc le kràs. Een fraai rèsurtaat van p;ter ce Jong en z'njongens. Dan\aan de À-junioren die na de wLnterstop een welkone versterking bleken tezijn'' Het tweede eindigcle gewoon,boven Unitas 2, UVS 2t tíilhelmus 2 en DHC 2. Klasse ll

1



ons eerste EDet nog één zware wedstrijd in Alphcn spelen. Jij winst blljft Lëns
in de, tvreede klas. uij deze verzoek ik on :3tèun- van.. sirpportexp en leden ón cnze jongens
cxtra te notivexen, Langs <iéze weg dank ik,al vast de mensen die wel bcgrip toon-
den voor de vele tegensla-gen og spelersgebied waarnee trainel, r leid.er €n' verzorger
werden geèonfronteeïd. so-ms was het blék spelers bljna leeg.
Vertrouw up ons le elftal: het zal tot het,ulterste gaan oln handhaving te bewerk-
stl)lligen.

JoIën '

Zondag Alphense Soys-LENS. De bus vertÍekt om 12.00 uur.

LEi,{.s -Den Hoorn en }rie van Ce ilrie .)

"'verburch, rENs,pn RcodeÈurg. pit drietal 'gaat aandtaande zcndag uidnaken wle naaqt
het 6udsc.ollz0pia richting derd€ klasse'Rmvii vertrekt, -
verburch staat er relaticf het slechtste iocr. .De Poelèijkse ploeg heeft 1 .pun! achteï-
stand op ÍJENS en Èoclenburg en gdat zóndag oÉ bezoek bij.kanpioen xxew. Ro,rduÀÈurg,'
da! afgèIópcnt zondag net 2-0 won. van buurlban. vCS soet naar Dcn Eoorn, . . ;:;

LENS speelde afgelopcn zondag een spannendc iÈdstrijC tegen.Den Hoorn. John v.d. Lubbe
had gekozen voor een drienans voorhoeCe ( v.oe1den, Ce Jong en.Spa), naar Ccor de nog
nÍet geheel herstelde bleséure van' nr:n Ce ilang en mede dL,ordat Drik AEEérIaan nlet ''
".in de wedstrijd" zat, kwau ei: aanvallcne van links weinig tct niets van tcrecht.
D3è, veranCerde. pasr tccn Fobert Pennings Ran de Jonv'verving. (+ 10 nlinuten na"rust).-
Toen reeds stoncl de eindstand,(1-1), o-D het scoreb()rd. Tien ninuten,vcror Ce rirst tràd '

Morco van Delden een loerzeiL ,lroog ingeschgven, Met uan en nacht werd getiacht Éet
deze vuorsprcng te gaan rusten, naar even na de. openinEstre.ffer krcau Dàn ír'c.:rn fandè-
zij dÈoÍ een nró.-,i ingekopte corner.
Na rusÈ $ras LENS èe betere ploeg en had een aantal goedè kansen on de overwinning
naar zich toe te trekk€n. Fantasti6ch keeperswerk van de f)en llclorn-doelnan vgc.)rkwan
echter dat LENS met een rrat gèruster hart naar Alphen a.C. Rtjn zou kunnen vcrt-reld<en.

John v.d. LrÈbe is nieÈ te benijden Ceze week. Na het gelijke spel zal hi.j de taktiak
voor aarstaande zondag Inceten bepalen. Woïclt hct gckken op het gelijke spel en hopen
<lat één of belde konkurrenten een nisstap ma-akt of is het vot cp c1e aanval en proberen

'foor EidCeI van een over*rinning net nane verburch iefifitief achter te laten.

t,NICORN I'NICORI.I I'INÍ CORN UNICORN UNI(5RN IJNICOI?I'I. I UIIICORN

Cees iJogisch, zaterdagi,Éddag nog betrokken bij een vern oedde poging het eerste velcl
A.ri.v. slootwater beter bespeelbaar te krijgen, gaf Ce Dunten bij de voorlaatste .

wedstrLjd van dit seizoen, waarvoLr onze Cank !l

UNICORN UNICORN TJNICORN TJNI CORN UNI CORN UNTCORN TJNICORN

OMo I tjes .

-_. Vak-artiegroeten van .Schlèrmonnikoog : Àndré e4 j.osg Ctrrist verbleven ttree weken op
ilit stille eilancl.

- Wàar zo'n natte krantenaktie aI- niet goed voor is I -.

- Over nat gesprokcn : afgelopen. zaterèàg probeerCen Richcrd v.iI. Hoek sr.; Cees'cn
., Ronald Sogisch en Gr'ra«l rÍjlsn:a het ecrste veLC door Éicldel van.een jrote pomp van

slootvrater te voorzien olu zodoenCe het "srrharaverschijnsel" enigzins, tciug te drtnqen.
- Dit ontloktc Ce toekijke;Ce .rohn v.d, Lubbc cle uitspraak : "ponpen of verzuipen',. (...)
-'I'Iàq- één ovor het velc; €den- zondag het elftal varr Dcn Hoorn àirivee;de hilCe een aan-

tal spelcis evën het v.eih over. . | , ,

- Cees i.:oiisch, "llou joigens, j:ullie hebben nazzeL, rt ii'net gcmaaid"'.'
- Moigeinavond vrijdag 15 nei LENS LEI\ITE LOOP. 8et belooft weer éen prachtÍg spcktakel-

stuk te worden.
- De keepersprobleEen worden er rriet ninCer op.

Lees verder pagina 4.
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- VexrÍ-ekte .eerst Maïtin v.C, ÍJans zcndag in het _tweecle zijn pink, wist het ,innenhof
afgelopen niàaniag te uelden dat "doelnai" noh Ae.Icng zonCag's weer jebiesseerd

,-was uitgavallen.
- In tegenstelling tot eerd.ere berÍchten is de jaarlijkse selektieavonC op 30 mei a.s.

bes-temd, voor LENS i 1' to! en l[et- LENS 4. -.r,., ... " ,t . ,- 9Ic hoève.l u niet te..wijzen op het belang vàn c1e vredstrijd Alphense tois-LENS.
i{aÍrnecr u mrt Ce bus'wilt meerijclenr, àient u on.12.00: uur aarwezj.(_, de zijn :i,, -

l.:. ' +
Docos - lENs 3. i. ',' 

-'. , . ,. . '', I . .*..,,,..
-rt.,fa, uati Dlget ik hierover schrijvcn, k$Jau ik. heleuaal uit Den Haaq on-.een cgrsus.,
balbehandeling, te zien öf"een !:ot VoèUràI?? over het laatste kan ik di;t juichen.
IVat een arnzaiige veitóhlnE wa. CaË.'ilet enige wat te aansclrouwèn waard r*as;'was ntr.
llie prachtige heoeI net dic, overdrijvencie wolkenpartijen, waaÍ.onze 17e eeuhrse. schil-
clers hun vingers bij afgelikt zcuclen hebben, wani Gat- vergoc(ldc weel. Ik zaà blaal
geen liJn in het srrel. Er was gecn oDl)our,r vanuit cr€ achterhoede, U.v. Rob v.L1.'E. .l1et
weleens een steekje va1len, eat het ver.trouwen.. in CA. vercleciging over het geheel niet
g.Jecl deeci, waardoor Kees PcelsÈri danig r:i.t lalans raakte . vooi e" rust zig i:< noiT'
ecD aardige voorzct van..l,tar'tip rKoelèEtj viq aithur naar t ij:le llqls, naar. clat w;,s cok
allcs. Kees Odenkirchen Èn Peter Ce lruyn deden waÈ'ze kcnien Eaar waerhecn rret èic
bal? Jas v.ct. Lans haó in ce tweèae helit ntei vcel.neeil.të'Coen 'naai -rrrat hij tieèa
was spectaculair. Ook Dccht Lex Reósink Ce.rechter vleugei gaan Versterken, maar wat
doo je alleen? Ecn èing viel nij cp en ciat is.dan ock miin conctus:.e; I,Íen zoekt'óàte_n
in de verde,figing. van cle tègenstanCer, naar nerr doet'.ze cre:ëren ! l ats ik nffiIiie een
cijfer rncest geven was het àen 3, naar,óocht een van rieZe- twaalf a.s. vrijèèg lret de
Lens LgöÈ cie 2e plaats bereiken ian stà ie op de Erei:o.J.iun.' r..lel raar,. Eaar waar.

.fn ( , ,r _. 1 "' ',l- "'
t' |r F

prograrma Donclerdaà.. 14 ireÍ'1987. :' '; t't'i.'i..,: -.'' 
i u''." ':'

;l -- "r -- l' . | " ''.1' 'Í ..,. --.'.i19.00 uur ., LEIIS 3 - K$rlck Spcxt (vr) ' .. V1 . . ."
j ,',' '! ri.:', ",',, li , i | .. ... .'.', 

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

.' Pro.rrarma 'Zondao 17 nrei 1987.t#'!r. 1..-"'...,.,..i
i. 14.00 uur Àl.,phense l]írys 1 - LENS I -"" ,J- Mctlena;r ï .. - SZf716g'b,,

I
\

r':.1: I LENS

' 
" 

(at"
í':,1 l':" ' 15115

. 7 .; , .. r:. ,. -. DynaDo' :'67 2 .3esLíssingsweilstri j cl
vengstijd. en_ terrcin nog nÍet bekenrl).
A i.A, r-uylers. -,S. de Nenny ,zie LEN]S i. , "

' i' I. Duivesteyn, J. Cclpa, P. Èeynen, À.3ilderbeek,' J.
. Schuurman, A. Kuypexs, S- Lrc Nenny, ti. !-lertens, G.v
. ikiyink, c. coosen i " ' ' ; i- ;- ". : .

,l ,, ll

oiistellinq LENS 7: ftozema, i
,C. velde;,F

J

Àfschrijven: G. DuÍvesteyn .te1.. 01891-7943,
Terrcinen.: ÀIDhense iJovs spóitpark "de Èylen" rrlphén a-de tijn.

'.' 7-l
Uitslaqen Zondaq 10 riei 1987.

l ,i,. - LËNS 1 '- Den Hoöin 1

IENS 2 -.sLieclrecht 2
Docos 3 '- LENS 3

3-0 ti
1-0 "

Pïogramma'.Vri jdaq., 22 mei :.zaterdaq Zl nef igel .
Zaaltoehöoi öp het. veld., Er àal y-Jorden gespeelC".oF 2 kleine veldjes, volgens de. zaal-
voetbalregcls. De zondag afCeling raoct njninàal 2 teals van 7 spelers leveren .
Liefhebbèrs worden verzocht kontakE;p- te iiénen irat'ti. xouwéi*roven 12SbBS61 .'op íiij-
da,3avond 22 nei wordt. er gespeetd in 2 pcules van 5 teans. op zateïdaqavoncl cle krui-s-
finales cq. finales met aanèIuitcnd eèn barbeque ed feestavoricl.: De,kosten vÖor cleel-
nane f 3,- p.p.r dus eigenlijk gratis. .r, ..., j .- i -. , .- -.. ... ... ..

LENS I in het afgelopen I aar.

. I'la dfie vriendschappelijke wedstrijdcn (jevronnen te hebben ging het Be de konpetitie Ín
vtaar net soms zeer gc;ed voètbaÍ ae tegensÈÉntlers tnet ae retehnaat van (le klok Íxet een

": ., nderlaagliiàai hÉl.s werden qestuutd: De klck bleef 4lleen bij de buren Dlm evën. s.tj,I-
staan (enige nederlaag) en liep wat langzarxer teclen ScheveninEen (1-1) en vreclenburi

. (2-2)-"de rests van de.concurrenLle haC niets in te brengen.
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De volgende spelers maakten deel ul.È van het Be.
Sahriy de Nemie, spits , goed voor 24 kompetÍtir3 en 1I vriendschappelijke doelpuntèn.
Hij had er zorn 20 ueer kr:nnen nakcn naar stond bij verscheidene wedstrijden noc in
benevelCe tcestand op het veld. I'laakte toch een goed seizoen. - '

Jos Kuypers, linkexs pÍts, kwa:a terug op zijn besluit om met voetballen te stoDi)en en
speelde het beste seizoen van zijn leven, scoorde I doelDu[ten.
Martin de Grcot, rechterEidcienvelder , dèbuteeÍde dit jaar in het Be kwam moeilijk cn' 9a1n9 Daar na zljn eerste AoelDunt brak hÍj definitief door, scocrde 2 dcelpunten en
was een hàIe nuttige si)eler vooï het elftél.
Maïcel v.d. .KIei, middenvelCer dra.r.ide een heel goed seizoen aIs verdedigende EidCen-
velder.OE (le gaten van anderen op te vullen, scoorCe daarlussen door 2x en veràien<1,
een compliment vcor zijn lcolvernogen,
Rob zijlstra, micl<lenvelder, kwan ln Ce loob van het seizoen het tceno versterken,
sCc.:rCe--1l doellsuntsn waarvan er enké1e van hcog gehalte waren (knrising) , Speelde'
een goeci seizoen.
Ànqré ku1Í)ers, middenvelder, topsccorder in. de corpetÍtie met 2? doelpunten had er
veel meer kunnen naken als hij niet te lang had getreuzelC.
John Wasserxnan, miclCenvelder, ook nieuw in de ploeg, kan terug kijken cp een qoecl
seizoen. Speelde cje laatste wedstrijden niet Íf,ee omCat hij geveld was door een viius-
ziekte scoorde 6x. : ..
René Keus, nonusje van alles, de prost...,. van het elftal, overal inzetbaar tot aar
het vlaggetje tce. Speelde een sterk seizoen en scoorCe 1 maaf, ,alleen was hij gven
Ce juiste richting kwij t bij dat doelpunt,
Jos WiÈtinE, ïechtsback , de ouAEte van het elftal, en dat was goed te zien.
Hij dolCe nog steeds zÍjn tegenstanders, alleen zijn oDkonen is dit jaar mjndei te_.
zien geweest.
Frans Peters,

Hij deed diÈ 2x en scoorde dan ook uÍt. Speelde een goed seizoen.
vcorstopPer, de ster van het afgelo::en jaar. Eij maal<te zijn teqen-

Deze wordt op een andere noÉÍ nader over een

standers'dol doc,r weg te trekkén uit het centrum en als extra middenvelóer te gaan
functionerón sèoorde niet, maar voorkwam enkele doelpunten. Hij Eoet alleen de batte-
rijen van zijn gehoorapi.raraat veÍvangen.
Erik Trcmmelen, vri je verdediger, kan bij verscheidene wedstrijden een strandstoel best
gebruiken, sccorde 3 naar en is ce strafschop speciarist van het elftar. spéeldè ook.
aen ioed. sèizoen.
Erwin HuÍzinga, linkorbad(, gevaarlijk vcor Ce tegenstanCers en zijn eigen achterhoede

" doot_het veré <.rpkornen wat hij dèei1. scoorde 1 maar tcen hij b1j zo,n ruih' arreen ioor
c1e'kéeper stond. zè1fs hij speelde een sterk seizcen.
Luc Verkijk, keeper, het brein achter het sucses. Keepex van grcot fornaat, werd door
de schaarse tegenaanvallen töch ncg 34 naal gepasseerrl. Hij heeft verscheidene aan-
bieclingen öp zak var nog lagere elftallen.
uet 8e speelde 2O wedstrijCen waaruit 36 punten ',l,erCen gehaald, het C(relsaldo rsas 85
vo'Jr en 34 tegen. Enkele andere hoocÍtepunten wrrren Ce 5-4 overwinning ,tegen het eerste
zaterdag e1ftal van Quick-steps, de eeïste plaats in het Tceïnooi van het Gulden Euis
en de winst afgeloPen zaterCag in het toernooi van guick stèps net oveïÍrinningÈn tegen
Marine 1 en waddinxveen 1 een gerijkspel tegen dè Íer I en eèn ne(lerraacl tegen euick-
steps 1. De wissel prijs van dit toexnooi kwau in handen van Lens in sanenwerking met
het 4e van de zaterCag afde1inE.

ZÀÀIJVOETSI,I.

De wèdstrijd vénilo 4 - LENS 4.
Vrijdag 22 - 5 - 1987 kcmt te vervaLlen.
te konen datun gespeeld.
Toernooien :

Zaterdag 16-5- 19 8?.

LENS - Eoernooi voor Lens 4 + 5,
Zaal': Oranjepl-ein. Aanvang 19. OO .uur.
celleve om 18.30 uur aan$rezig te zijn.
Daelherende teaft§3 

**ïïr3
Dui-noord
vredenburch

-5-

I,ENS 5
venilo
vredenburcfr
Pava



LENS 1 Hendo-toernèoi l4ariDbahal. r .
ÀagvqÍlg: 19.00 uur C"elieve orn 18.30 uur aanwezig te zljn.
Vekl-Toeinoci- zaalvi=tbàI. ' " '-l "' 

*' l

yIijda922_5-l987;enzat9IC]a923-5-1987;.
Vrijdag voorronden, (-r.rnvang 19.00 uur . :',
zaterdag Kïuisfinales en . [ina1e-ronden. Aanvang 19.00 uur. \ .

IIa afLc.)oir éen gezellLgc avond Eet b3rbeque en drankJes. OF beide avonclen, maar vooral
zaterdagavond zijn ur,, DartnerÈ zeerwelkoln. Ilce meer, hoe gezelliger het worCt. ...:
Kosten zijn 710r-- per perscon. Gelieve zo gau!, mogelijk (liefst vocr 16-5-1987) te
betalen bij dc volgende perscnen t ,J::rrë13,

$llm Kcuwenhoven..

cle

2-6-79A7 LENS 5 ttava Toernooi.

K()sten , 45;- Sporth-al Zuidhaghe. '

4-ö-1987 LEI.IS 3 Rava-,Toernboi, ...-.

Kosten'f .15.- ' sportial. Ockenbuïgh. -
zzzzzzzzz'lT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz'zzz
z" langs dé spórten van cle z.l,í. IadCer z
zzpzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:z

Pïogra.nlDa zatereacÍ 16 cei 1987.

coBpeti ÈieweCstri:id voor LeNs 4.

16.00 uur.
orPstellinq:

LElr-S 4 - D.S.V.P. 10. . NN ..
F.chIi st, J.í.d..steei'.M. Fris, t.t4antel,
H. Kour,renhoven,., D. de Ruiter, M. Jansen,
G. Kuiper. veïzaEelen 15.!5 uur,]'

, o2o/L79.
R.Piloni C. LipL'lah, -D.v; Essen,

J. Krulttrof, w. stuifbergen,

. Zaterdaq 16 neil 1982.'

Devjo toernooi voor lens 3 + eventueel aanvulling Lens 2. De aanvang van dit toer-'
,npoi is 9.30 uur. verzai0elen 8.,15 uux op Lens .- i:.
opstelling van Lens 3 .: H. Diemel, J. sinke, L. Sinke, G. sinke, J. Roossloót; G.KriÍper,

J. t{eltens, B.v.C. Berq, P. É1sè,- .r. Kouvrenho-een, 3.v.d. Nou-
Iandr R..Llokpoel, ,F. de Vrieëj,.. i. ., i ,: , .

Afschrijven op donderdaq 14 rcei voor.20.00,uur bij i, Sinke-tel. 079 - 4L9237. .'.
Afschrij fadres r vrijdagavond voor 19.00 uur.
LENS .l : bij 11. Pilon tÈI..93588B.

.23-5-t987'23'-5-1987 - Veteranentoernooi Í{assenaar
- Lens 4 bij KRV te Katwljk.

Uitslag toèinooi bij qvsr.

LENS 1: pool. n 6 ?unten (geCeelde 1e plaats Eet Ras)

onilat de wedstrijdpunten van de beide elftallen bij elkaar
aLgeheel winnaar van dit' toernooi. Proficiat.

weroen, werdgeteld

Uítsl.ig toèrnooi bij Quick steps.
Dit toernooi werd on versctrillende redenen i?as een week voor de wedstrijilddtum llanqe-
noraen. Lens I en 2 noesten naar sVG{ en werden nu vertegenwoordigd .door réns I (zoi I
en Lens 4 (za). L€ns I werd in hun poule 3e en Lens 4 in hun poule 2e.
ook híer werden cle wedstrij clpunten bij elkaar ?èteld, lrat ook ;esulteercle in een 1e, :.

plaats voor L€ns. Een Drachtige wisseltrofee namen zij Í.nee naar huis.
Iledankt 8e en 4e t€am, maar vooral L.verkijk en R.pilon omdat zij veel voorwerk hebben
D'loetcn verzetten om (lcze tedns bijelkaar te krijgen. Bedankt jongens.'
P-s. lÍarcel Fris stopten aI]-e strafschopPen in dit toernooi.

Svciv toernooi ën een daqje keepen.Lens bij

:-6-

Lens .. '



rn teqénSteiring 'to-t het, toernooi bij Nat. Ne.terlancen is dlt toernooi.bii sVGg vocr

lens éen ooed tcÈrnoci qewot,.ien. Er werC nu ook gesccord,:t6 dcelPunten: voot 1'tegen'
Het 1e'lel., isoo van svd en senper Altius en speelden 9è1ijk teqen Texàs DHB en Ras'

;;i2! ;.", èpèélaen'qierijk tegËn sv*r en Texas DÈrB en u,on van serapei Altius'en B.

Vc,oral Ceze laatste weC5t;ijd-i.rs belangrijk irnat d.eze ovenvtnning bèt3lreíde de ëerste
plaats voor Lens I en 2 tesàmen. Lens 1 en 2 Cus ieCer 6 punten uit 4 wedstfi jCe-n'.

Een goede prestatie van de Lens Èearas, Eaar rro'J' een gxotere prestatie leverde' één

han .te weten tlans Diemel.
i i: -f.""pa. ;arn6ÏÍjÍ ="r.f in Lens 1 en 2 zeven van de acht weCstrijclen. . E"en -wedstÏijd
moest hij l0issen omdat beiden teams tegelijkertijcl noesten spelen' ;

Dezè ene wedsÈrijd weÍc1 Zijn taak oveÍgenomen door Peter KroI. Bedankt hieruoor Peter'
il-;";;-.r;;;--weÉstrijaen iroest nans nl *.u= één doorraren. redere keer, zolfs' tot de

i;";;4"' ,"È-ati:à, je-zo te ccncentreren, grote kLasse HaÍIs ' Bedankt' ,. ' t' 
,, . , ,

voor het vëteranentoernooi van 23 mei 1987 worclen uitgenodig<I de volgende spelers'
D,:ÀaLmers, T. Bociós, H.oP ten tseïg' L]- Eljkoop, K' 'Jansenr' G"lKullpers '- 

È' landrnan'

l,t. Uii"=.i:,'P. oèiiot, ai ae eagtei, J. Pieternan' À' de Ruyter, G''sinke' J' sinke'
R. Stap. j;v.al fas,' J.v.'Weeldenr J. ZoutenCijk
els mei op Oeze dag niet kan spelen gelleve Den Lijdig af !e bel,lPp bij: tJ ' I'Iil+eEs '
tel: 453-.i76.

J J;IiIJJ.] JJiIJ JJ JJJ.f JJ J'T,JJJ JJJJJJJ JJ,JJ
J': van het Jeugdfront. J
JJ.T.IJ.].f .]J.]JJJJJJJ JJJ JiIJ JJJJJJ.f JJJJJ

AlgeEeen kontaktpersoon :PauL v.cl. steen.
Telefoon; 970154

!{edstrij clprog ra$na. A-B-C- j uni-cren'

zaterddg 16-5-1987.

Chopinstraat 103,
(b-s -9. 97L5741 .

Den Haag.

sanenkoEst Lcns.

9.00 uur
9, t5 tur

10.00 uur
8. 30 uur
8.00 uur

255t SV

Kontaktpersoon: Jan Spaans Tel foon : 292929 (b'g'q' 970154)

Afbellen voor cle wedstrijden bij ilan spaars op vrijclagavond tussen 18.00 en 19.00 uur'
ir, ,it i"t nood nog op zaterdac;norEen op LenS bij iemand van de jeugdkomtrissie

telefoon : 651314. vooï avondwedstrij den tel: 970154'

10,00 uur
10 . 0P. uuT

I,ENS

LENS
rENS
LENS
LEI{S
I,ENS

A1 - LaakkÈaxtiertoernooi
À2 - Lenstcernoci
D 1 vri j zie f,ei:s A1 , A2 en !2 .

UZ - Lenstoernooi
C1 - Gsvtoernoci
CZ - RKÀVvtoérncoi

ve lc
Janscniusstraat

Spcrtlaan : q)uda-öost
Heuvelweg/L' dam

10.00 uuï
9.50 uur
9 .00 uur

zonclaq 17-5-1987.

10.C0 uur LENS A1 - Laakkwartiert()ernooi Janscniusstraat
12.00.uur l.LElls cl en C2 vcetbalspelniedag op Lens, (zie ko!y)".'

l,laandaq 18-5-1987.

19.00 uur Die Haghe cl- LENS C1

Dinseaq 19-5- 1987. '.

ocI(enburgh

9.00 uur
11 ..30 uur

18. 15 uur

19 . CO uu5 
._ 

Velo B/cccrnb-

Opstelling3 E.v. Kni )fí,

LENS _B/ccorrb. rrateringen ' , 
t 18'00 ur:r '

M. Schuurman, À.Tlkai, :l-GUcIU, Ito.T"ettero, P' Valkenburgh,
, R. líyrclelDan ' P.Pïonk, E - trItetveld, M. v. Crocnenburg, M'Tijsen'
v.Zetten, J.Mansve1d. LeiCers Eïj:n Coït'J. Weststrate

M.Ílieïsna, P

Dcnde 2 l-5 - l9A7 . (proEotiewedstri j C)

19.00 uur LENS À1 - Darendrecht À1

;ij 2öídéÍhèdèà:'' ',

- voor opstellingen zi
- zle ko1ry' : voorberei

zwaluwen Vlaardingen

e bij toeÍnooi-bij zcndeïheclen.
dlngón nieuwe seizoen, pasfotors inleveren en voetllal spelmirldag'

-7-



LEI{S A1 : Laakkwartiertoernooi op 16 en 17 nei.
Laalktrartier on de ,isse-beker te verde4igen. Bet prograEma is op
t, bekend omdat één vereniging niet kan komen" Er waren 2 poules
,heÈ jzljn Cat het 1 póu.ie.word: waarbij eidereen 6 we(lstrijden '

zal. e.ctlte: worCen orD een àóhtste elfta1 Ee vindeí, als we iets
! u91 ,r-rp in het klrÈgebouw. De i:cule-indellnE was:

", , . I9!1e-a
LENS A1
Rr.:.lslrrlr(

lens Alr'gàat, naar ;

dit nömgnt nog nie
geforneerd; Nu kan
afigérkt. 'cètrachL'
weltèn hangen r.'e da
Poule I-.-----.:-i
Laakkvrartier '

ltourburg
I.iéeu\,renplaat ' .. ,. Siartaan '20, . f. 

.

vuc .- ??????.

@bruik' dit toernooi, cn het i\'eds'iri j Cr-r:-tne te behcuccn. probeer als team met veel
inzet en Positief ge(lrag het toernooj.'te flj.nnen. Dir zal Can eeh goeeè voorbereidinE
zijn vÈo! dg "Big Match" tegèn ljarchdrÉcht. Sr.'.cces I M ,:
glgtellirg.: J.,Hoernig, c. Steenwi jl(.. E-Endlich, p.ijijlsraa, D.ili jIsDa,' p.v,d. Zwan,

. .l.TinxoerEans , R. caïskan!, R. i,!alij-er,1, tÍ. Endu.ctl, tt eI Àssrcuti, E. Spanihxs,
F eI Eaclalioui , JC!]9ru , pe+-É-r liëefouÈ en nonalC logiscÈ.

Lens A2 + 32 i l-enstoernoo:L cp 16 :aei .

NatuuïIi jk ook voor jullie een .Jl'Jistoerrrcol - I,te hrrpen dat ju ie er wat var.l makerr"
Dcrft' cv\' (Rot:erdaÍr) , Devjo en RcL (Lteiclen) zijn ce r-egcnstanders. vj-er vre(ls tri j d,en
v-:n 2 x 15 ninu".en. O,x 16. iJU uur lvoÍdi: Cc, y. Flumans,vissèibei.-e? en i.e .rnde):e ,pÍi jzeu
.:LtgeCecId-

'Jpstel.1jl ngen,

],,li§ A2t P.Straa'ihóf , n.Uaiiman, A,*.r. fili jr.iEaarden, :t. Raffae j.e, E,Raffae1e, N" 3al+_us,
R, Spaans, V. Tïotrp, D-lJisail D.Ilaniqr.rc,. M.Ibning, M.llrooshooft.
Leideï: Fred Gïeris.

R. Zandstra,
M.schuurnarr.

IJJI.IS C1 GSVLoe rnooi in couia
ouk Lens c1 zaL ijaan pïobererr de visseLbel<eï te verde*i.gen. csv, schoonhoven, w? Eaar-íooral- RKDEo zurLen dat probe.uen rje vocïkcixen " Dc ueà:trijden duren 1 x 15 mrnuten en
ot;t 15,CC uur worclen de ?rijzen .re::Cee-1c1. 2:í)n er oudeïs die willen rijCen?????
9e opsteliing is al.s bekend

LENS C2 RI(ÀWtoerno

c1.r 16 r.iei.

Ik lren op . . . : Í.ree!- beschipJ:aar c'm te tïainen.

NaaE:

Dat woïdt vroèg naar bed a.s. vïljdaE- Exc:rsi-Dl:, RKÀvq, ssv en vredenbu.rch Eoet_err oai:
ook. De wedstri.jden cluren 2 x lÍJ laj-n'rten. om + l:r.UO uur \{orcl-en dó irriJzen vercleeld.
Wclke ouders zí)n zo noedig c:r te rijclen?????
Opstellinc, : D.v.Delden , M.t ubben, P.de langë, F;'LeIie..'elC r' E,Lau, t4. KÍroester, y. Tili,al

R.I,lerencia, M.Mahieu, À ,la FcrJejtar R. cill:of-,/ Martj.jn Tijsen, R.Wubben
I-eider: Geraïd. v. Reijsen.

-'s'ooI'b2:eíclingen nieuvre sej-zóei:.
,lndanks nëerdere verzocken erg weinig rgal(ties. Kci[ I1cu -lcrrqens werk een beetje tree
en geef onderstaand strookje a.s. vreckend af og !ens. DLls ook ars je niét met vakantj-e
gaat willen we cit we'lien i-v.m, de l,oorbereidingen vör,Í het :rierrne- seizcen.

- B-

I,!;NS_!4,, M.v.d. Derg. S.\7,d.3er9, !,:. lirol:É.. N.J:rgesali, Iï. S lie!.e:lclreèliÈ,
.. A.v.De1den, E.v,i.J-:rjff r rJ.Sr,uLic:s, p. Vd{enburgh, J,gieststrate,

A.Tikaa. rg_rC€I, Jan'.',-,d, 
. 
:JcTg.

16 mei 
^



'' oriUdÍstà-&i.i. ;iidrdchen:'u.:eten z.s.El. één pasfotc inlevere-n nieï irui naàn ".tt t.ï'oJ
'fàtö.-.cioËr juriiË' vtagen: wij dir à.s. wecienó re'dr:en. nt<tii 'àus.' r" i'r--r":: i ' r:' 'a{"

pasfoto's inleverem.i i i

D:\l_as Sgf g t;::F,..v. Kn i J f f , t4. Schuurman.
c-klas'§ëi§Í' M.ir. cror.,nenl:urg, J. Slaans, P .Prcnk,

M. t4ahieu, Y. Tiryekl .

VoetbalspelEiddaq voor Lens cl en c2,

A 1 -toe rnooi_. !r

D - Hïn.sj,r,I -,,1+:":È l*i. -E.Irau,

;! .. _ í"n .iji(r :.: .,.

i+

!l

op zohàà{'ifi mie geen aktivLteiten rp Lens??? vor rr, dj jeugtlk'o-nriissiö i" 9iC'à""i.i4i"9
un wat te orcÍaniseren. Wat Eaan we zondag ch:en. Natu"urlijk voetballcn maar ook penal-
tyscËíëtd-ri '(Í,n een bekèr) , ór :belen, baihoocrhouden èn vieu:arker,rri". - wè; ,"hià"-t,à'""I
oire -.:{jéÍeï=l ,an Lèns cl en c2. liteem: gcrust je vrienilSeb tree- want ,e 'ii.lróen voor hét
nieuwe seizoen norg wel wat C-klassers ncdig. Het einde is c.rn + 15.30.1uur,,Tèt 4dndag.

Het Utopiatoernoci op vríjdag I en zaterdag 9 mei leverdè een nin cif meet verwachte
winnaar op. Imers, op papier r.ras Lens dc sterkste, DeÈ Dxcelsior r2C. §i! ' schiedaEr
als gevaarlijke outsider. op vrijdaq lr.eg()n À1. in zandbak één net een nÍjt-e""2--t--èïeiruin-
ninq op sEv. Later op de avcnd vbtqee'tp àu aiià"re 'àdnaapcer "b" 

'der:.:iËpËr' teöéi"'
r"nËË:.àsl;iàhs'toÀ"J" ,i.r, ir.i ,"ultor in'rrei'uisseri'i,àí iur,èèr,:""' ': ''t :Jr' ""'-i
Tcen ale 2í» ook zaterdag strarencl co dag en h.;-a;;;"";i "L-"a" stt riali:'èt'arià pio"g"t
met drie punten aan de teiCing- LENS begon net'e_e.n nederlae-g -t?gen l,aakjffar-tie r, -_ zoclaÈ
het er naar uit c{inq zien dat Lle Uto:r)ia cup bij Laa}IÍrartieï zc;u b}ijven. .
ralr'sï fieístetaerZícn'tegen pocös, r.aai<kwortier óri niceisior '20 iiebÍ '..oÀ n.ry' ee.11nunt
Ilggcn", 9n:To.r,réqidi kwam na tl,íee c,veïwinnÍngen méèccen net'ad l"àatËte dans bir het '

toekcnèti:'eÉért1é.' i,aa.titcwartier rrcn; en riniénae op z pi:nte.n.' t"hË+óa verloor vaï ''
DocGa eï ÈÍee?:r:o'-i. rn ídè'raàtàre wec;tri'id,bè=i i:eir's riinnLi.r +an niccisiof"20; it;t
zcrf.raàh'edi1" geriirsper- jèàóes had, Mót 3-1 1>taatètc- iur.rs zich'+bÀr ceÀ rbààj e s*àr-""'Ëëtràii,eà,,"t'iËariw.itici, ioéíre LENs in ,,o-'ti"" Éii,fi-éía'atsrl.ti.' ': '". .i ' '"ràl-ià,:i.ta""';;;;ii;í;.;il;';;;; e. ";;;i'àriàilr;; ;;;d*orïira",, íà5'"i "iiàtearns onthaald wërden, Iaet dank aan Sert PeÍmings vcor cle l)Iettig klinkende prfjà; ,,.uitreikinq, en net Cank aan de harÈverh,arríende zon, Cie het sons zeeï nàtige'spel ":
I+.Jfdevol ",cedekte. _ .:'.. : ,-., r .i!: : j' :---. ' i:"-.Í fr ri - -',: zlt iJ ;''l;.'..

",t E iar,:rï:=i',ii:;i;
C2. EINDIGT STERK. -

laatste wedstrljd net maar liefst 6 doelpunten verschil worden gëvronnen i :cmdàt jhét: ;
doelsaldo doorsla9gevend zou zijn. Hct iloelsaldo van Lyra was 5 LröÈè dan. van LenS . .

Í-

Aan het einrl van een wisselvallig seizoen Ís C2 opvallena stelk .j"ijindigAii Àfgelopen
zater<laj'iíeró in een bijna geslagen ?ositie toch nog de edride''ptïis' c1j hét'töernboi van
de t s-cravenzarrei'6 lpölivereniging bèhaalíl. bn tlie eerste Dlaàts td hàIenrmcest Ce

Í
?Jen rla::1r:mÏiiiite nC2 'me! 4-C 'voc.,rkwa:n, ging Ë6tTÈbie frËàr'Ëf èót t":.i, ceJ.oven.
Ieqlèreen gooide er een schcpje bi..venop en ui telndeli jk was een
resultaat. v€rEElaleiÉhiaard ié in dit-íeriiànd nc9 'dat Pascal "Cè Ilan<-é clie wedàifÍjd'

ti-o i""eni rnninÍ'lie!

4 maal scoorde. De resultaten van Ce overige'C2-toe rnodlen" waren 5è' c.p' het Pos
dui.ventoernoul l 2e op het Lens-toernooi, 3e op het Pcstalia toeino<5I én '4e ' ?:1 'het -nvc-
toernoui. Tussencl.).Jr mcesten cok nog ()p doordeweekse avcnden tr,ree'zwaré vreCdtrijdén
tegen kamllioenskaÍlC! datgn ,luvqngqs en.SVDIIE h'o!èen gespeeld. 'Tegen beide'.éIub§ .werd.'

"',:::r:.ï::lE:.ïe, 
s'":ei;.d!ltr ui'"eiàuqrLjt "'ï.c rl* ,íl:r-q:;i':9iiL'..tï'.v;i"e";Ë; , ,, "

;;-;; ;H;:ilri"-=L.;u;'.;*,.í enisé vrekeri zdrr'ei ,e natieir'cíp''tret àijeràpe# àeizcoí teiuq-
bli'kkéi. Éier:wiuèËïe jwel È*i'it dat naast een enthoudiàste keii'van c2-sóeièrs cte-
er altij c-zijh I -i;. ói'È eenr paai-speréié zijn cie nogai nàkkeiijk hun "Íri"j-':-" a" '

steek taten:,àoc'r. te lraàt +i "uitu.àr"n'. 
(daar wacntdn ". h"= iriót Sp) àr óiioi:àoIils "

gewooh *èi-: te'liiSveri. 'Dac Í's jï:en ncirÉatiteit;' hè. ! ! :à'aterdag a. sl' woraÉ uïod, aat '

betreft de Proef op de s(irc genomen. EIet laatste toernool t het verste weg'(RKAW); het
vxoegste op, want verzaEelen om 8-0rJ uur op LenS. He zijn l:enlnuwd. Doe in elkgeval
je best en pïobeer de prestatie viur afgelopen zaterdag te evenaren.
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ï,.-.lrtri i r]rfrtí-raEDa D-E-F-I Uru_Cre n.
Ko[taktpersocn: Robert, Pennings . ïbtsfooo +-652:L1AJ6. g , g7OlS4) .

telefoon: 661314. voor avonCwèdstrij èen. Tel: 97{J154.

Zater0as 16-5- 19 87 _-- vel

Afbellen voor de wedstrijden bij nobert pelurings .op. vri j cagavonc tussen 18.0c en 19.00
upr. rp uiterste nood nog orl zaterclagEorgen or lens btj ieEand van de jeugdkoEDissie

Samenkonst LenS

10.00 uu:
10,00 uur

10,00 .uur
10.00 uur

(zíe L7-51
(zte 17-5)
UVStoernooi
U\4Stoernooi
(zíe 77-5)
I,V.sÈoerncoi
U\IStoehrooi

r,El,l§
I.ENS
IJENS

I/ET'IS

LENS.

+NS
I,ENS

D1 .vrij
D2 vrij
E1
E2
P1 vrij

Í,e1(len
Leiclen

8.30 tur
8.30 uur

8. 30 uur
E. JU UUli

:.. ZonCag 17-5-1987. .

12.00 uur LENS D1,
. oD l.ens

.,li jzondèrheCen.'

D2, EL, 82, [.t. Fzl
(zie ko1ry)

Leiden
Leiden

en F3 voetbalspelEiddag

i..
Í,':-

11.3Q uur --'.r

.-: :rr 
_

'-*,9o=.opsteI1ingenz:-L'r:,rjioernooi-bÍj,onr]erÍeden.
- zie kopy: voorbereirlingen nieuwe,seizcen, sporö(aDi, Zeist/ pasfoto,s iíIeveren en

voetbalspelxLidclag.

Een hele Leirskaravaan gaat naar,LeiCen on daar 5 wcdstn jden te spelen op het WS-
.. zonder vervcer van de ouderà komen we er echt- nÍet. t4oEen we een ber-oep , r

op u cloen., tle Yerza.ueLen on 8.30 uur oP LenS. WiIt u lioffie kotr Can - lrat.vroeger,
Da ïoute: volg de lreg Wassenaar (Iangd ouclè Dièrenpark) richtj-ng leiden. Ileeo afs.I4g
Í,eiJen (hiet Leiden--zuiC) dirn rechtdcoï,ondeÍ spc\irbèan rotond.e links aaÍihouden,
-langs het staticn tot aan T-kïuising. tsij stoplichten linksaf en weg vclgen + ,20C neteï
liggen linls na Lugdunua de velden vaÍr' Ws. gtri een uuï of clrie woRlen cle.,pri j zen ver-
dee1c].

LEN6 E1, E2 ,F2enF3 tIVStL.e rn.ooi op. 16 nej-.

R. Grery, P.v.d. Zallo. LeideE: NN.
R,StaÉ, P. Catrpcs Pcnce, R. Marten, V. de Graot
F. Tettcro, c. Enqels, À, So.laïó, .I. Takii,

Pasfotors inleveren,

t"i. Ce Drui jn, M- dè Brito, k. I"lubben, I'. HeÍns,
ur.v.. Dien:en, M. Izen(l()crn; H el. Fourqul.
J. v. Dienlen.
C. de Raoy.

Voetl:aIspelxdddag voor lens D1, D2, El; 82, Fl, Ë2 en n3 cp 17 nei,

qpsteLlingen,

LENS El : als vorige wèek met L van rt Kl.Joster en F.Kortekaas"

I,ENS E2
LENS F2

LeÍder: Leo v. Rijn.
r als vorige week met M.Waterreus, Leider: .foop pronk
3 i4.Uoerman, w. Daamen, À.Jagga, v.stigEe;--Kampfraat, À. ÀkÈabi; ir. etkaiji,

I,ENS E3

onderstaande Jr.mgens vragen wij nogsaa
actrtéioi ce fotq in te leveren.

;..
I-s orn a.s, week-end. éón pasfoto met je nqgm

D-klassers:

E-kiassers i
F-klassers:

R, Ri enen.

Zondag zLj n er geen aktiviteiten Lrp Lens. zonce toch or cle velcen ongebruikt te l-aten
IiEgen. De jeugdkormissie verzd-nt er wel waÈ op. VÈor D1, D2 en Fl . kcmt_ alit. zeer goeduit anders hadden zij nie ts te doen gehad. En a1s r,re dan tcch iets daen .dan zi jn, .d.e
,SPEIers vaÍr El , 82, È2 en F3 natuurl ijk ook r,relkoo. rye gaa,l voetballen maar ook
penAItyscirieten (om een.beker), dribbelen; balhooghclrCen en aniere spelen.,
Einde om + 15 .30 uu.r. Nèen gerust je vriendjeà Dee r,raÍrt nieulre leden kunnen webest gebruilen. Dus allenaal tot zonclag,

- 10 -
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vocrber€ièingen nieuwe seizoen '

iiij deze lee f ti j Usgroepen rlchtèn \'re ons EEestaI tot Ce ouCers ' zorcokinu' ' .,
AI meerdere weken vragen wij cm nicdels cnceïstaanc stroL.kje op te geven wanneer uw

zoon weer beschik5aar is on te tralnen. ork al gaat hij niet op vakanlle Can trillen
wij dat weten. Een kleine moeite nietvraar. Lever éaarom ondeÏstaand strookje a.s.
weekend in.

Ik ben op ..' weer beschikbaar cm te trainen'

Naam: . .

sporu(anp zeisÈ,

E! is nog plaats voor twee sPelers uit Dl , D2, ltl of EZ ol'l mee te qaan naar het sFclt-
kamp in Zeist. fen leuke week vcl sport van 6 t/,, 11 juli in Ce bossen van het sport-
c"rrtrom in zeist. Prijs f 135,-- per perso()n. Ook zoeken $re nog wat leiders.
op?even bij PauL v.d. steen tel: 97)154' De deelnemeÍs die zich al opgegèvén hebben

verzoeken we nogmaals on onCerstaand strookje a.s. weekenC in te leveren'

Naam deelnemer:
Doet wel/niet * mee aan de tafeltenniskompeti tie Ín het kamp.
Heeft wel,/geen * }È3mpdiploma gchdald oP een eerder kaEP.
xan wel/niet/matig Í zwenDen.
Is verzekerd bij een ziekenfonds r Naan3 Nurlmer:

Is particulier verzekerd : Nadx:
De ouders zijn wel/niet * in staat ur,r de kinderen heen/terug/heen en telug * te ver-
voeren.

,a doc,rhalen wat niet van toepassing is.

LENS E2 toernooi bij vios 5-5-1987.

ZeS toernooien vooï E2. De eeÍste van de zes was bij tonegido, we haalden de tweede

pïijs. Het tr.ree(le toexncoi bij Lens werCen we vierd.e, en het d.eIde toernooi was bij
vios. Tegenstanders waren viós, HW, vuc en H3s. tle eerste wedstrijd was tegen vuc,
en &tc wonnen we net 1-C. De tweede tèEen HllS winst Ilet 2-C, De dercle werd vc..'or cns

wat moeilijker tegen Hw 2-0 verlies, aI net aI konden we de tweede plaats notl halen,
en de Iaatste wedstïijd tegen vics wonnen we met 3-0. Dus een tweece plaats vcor
I,ens 82, ílie Iuet deze inzet een heel goeC toernooi heeft gespeeld. Jonqens grote klasse
we hebben een leuk elftal. De cloelpunten wefden gemaakt do:,r Rikkie Klcor 5 maal
(die weer ouCerwets goed voetbalt). En door mara.ionna 1 r:aal. Jongens een fantastisch
toernooi .

Leider Joop.

Jeugdtopscoordexslijst 1986 / 1987.

De eindstand van cle j eugdtopscoordersllj st ven Lens is als vclgt:
I
2

3
4

5

Robert Stap (E3 )

!{illelil Daamen (F2)
?atrick v.d. zalnn (F1)
Ervrin Rietveld ( C1)
Hans verheij (Dl)

43 dcelp.
38
34

6. RikkÍe Kloor (E2 )
7. Rob Mahieu (À2 )

B. Mikel Bcrsten (D2 )
9. Marcc.r Endlich (A1)

Peter Pronk

25 doelp.
21
23
17
l7

- 11 -
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Dé speler; ían o1 t/m F3'nceten aok zondàg 24 grei- vrijhÖuclen. .' ,', '
Íle c.rrganiseren dan een eöhte sportdàq op LenS. Een echt spektakel vlat je niet.nag,...
nissen. Aanvang 12.00 uur. !?leer nieuws volgend.e week. Nisschien staat e4 ook een.bar-
beque aan met gratis satér stakbrccd en Pindasaus. vlie weet?????

)r : .- -



De volleÈige lijst hangt oË het !rikboÍ(1 in de kàntine. Zoals we aan het begin ïan de

competitie hebben meegedéOfa, 'ziin er bij de topscoc,Íd€rsconPetitie geen prijzeh te
wiruren . Irmirs . . dd si)elers hebben niet alleoaal ee4 gelijke kBns cltr hÓcg te .dindigen.

i-Niattemin is &i PÉestatie van tlobert staP er nlet minder cr:r' -

DE JEUGDKOI,IMISS IE FELICITEEFC DEZE: I{EE(.

Deze week (van donclerdag 14 tot en Det woeosda(j 20 nei) " ís alle'en leider- Jan .tEin de

Berg van s2 jari§. Van Harte gefeliciteerd.'.

L?-

'Í



, DE LEI'ISREWE
Í.IEEIGIÀD VA.I.I. DE VOETI]ALVERENIGING I,ENS (LEI,JIG. EN SIiEL)

-t

60ste jaargang nuIIEer 41, 21 uei 19ti7.

o oqPrcÍEBr. ,o
o.oo

vérschi jnlnq LEIÍj reylr.e .

Kfq]ge!eu!l,

vanaf naairóag
ce trainings-

.De laatste LENsrevuer van het seizóén 1986-LgA7 zal verschljnen op 27-5-i87'
pe..komnissies woiÖen veizocht hi'ermee rekening te houden'. .zcdra er we,er -aktlviteiten
roi.Id.onsk1ubgebo!w.plaatsvindenza1<]e'eersteLENsrevtre:wee,r,,verscItijnèn.,.]

Les rle köpv '
voIEe.nc1eweekverschijntc]eLENsreVue'eenC1ageerC]er',.v,11Ienífekomrrissj.:

", ;, i
1- itmi is ons kh:bgèL.,ouw Ue,slg.tó. 5'e9 kLubgelou.w gaat weer open zoCra'

/werlstrij dektiviteiten in juli.weer gaan ]rëgirlnen. i

Enkele Daanden gele(len kondiEde ik aan te zullen sto;:pen net mijn bestutirstàak, als
enS zou Aeg5adóre"n, LenS is hëtaaÈ gedegra<leerc1, maar ik stop niet'

Dat besluít nam ik direkt na de wecistrijd tèSen Alphense Eoys, Èoen. Velen lfUn e{noties
J"u r..= cc baas konde;. t'ons.pn, ale.nót gehele sèlzoen keihaia Eewerkt hebben eri--
iaaro-Íj ver'sctrri'kkeli jk VeeI degenslagen ËèUUen mc.:eËen vefue:rken laat ik niet in c',e'

Steet<. tuiít nu niet. Í_'Iatuurlllk zijn er fignrren; cile het langs Ce .lijn of aa! ide bar
, alleuaa1 i:eter. wetqnt iiJ: làn§.is clat aantal EeluXktg beperkt. Grote daarderinc-r heb

tik echter voor..ifë: barcis ^Wefkerq bij f,enS, 8n zekér Cit'seizoen, waaÍ het elke. week.o;>

, i-r,riu,"rq"rgn oonkoro4. o1>' trairii:rs r: si:elers,' bestuursledenf d"'f-: v'<1' Hoek, en :" '- 
.r,r].o 

'roo. 
ó.i:, f f jn Àale wissels getrckÈen, IeLrereën hèeft Caarbl j geknokt voor eén,.

;;'rt;;à "i.:"iijt- iesultaat. iretaq! heeft het vbor i,ens niet'dcgen baÈen. Het hcort'
'. 9ok b;j spori. Niemut « zai e-chte5 éei: íert'rrJ t :k"ryL.9 "*""- 1T 'i:-d'" o9}<': 

-
Ën afs if Aq4 ..zie:, C6t ..r'roàr,sen zi jn, die o1: een. zàterrlag tot. ei:ht 'u"t: '-=. u'1n9

-in cl.e weer =i1n ctn ons vel(l bespeelJcaar te maken en zie, clet John v'd" Liirbe cIe ene 'i
ïa L1e anrlerq; Àpele-r kwij traakte clccr blessures, ziektes enz. en er toch weer iecèrè 

'

week elf moéit,opstellen en wist te motiveren. Wie ben ik clan cm te zeggen' dat ik
,l,teleurgestelC ben.. Zoveel tegenslag en pech maken we echt nooit neer mee- Dat kan niet.
Het ligt dan ook echt nict aan de vereniging, dat zit goed in elkaar e4 er lwÓJd-t
hard. ger.Jerkt cloor zeer vele mensen, dat is met naEe èit seizoen weer eens gebleken.
Ik hoop dan ook met dezelfce groep te kunnen gaaÍl wexken aan het volgende seizoen,
waarbij ik de nieuwe trainer Piet van der valk minoer Pech en tegenslag toewens. .

En als er spelèrs zijn, rlie eraan denken vreg te gean, laten clie vooral hiet vergeten
dat er veel, heel vèe1, voor hun ge,faan is Coor mensen, C-!e wekelljks vele uren pro
deo voor LenS 1n de weer zijn. Ik ga <laaron ioor !l!ll

LEI{S zat'll-e knoklen....'.

OUD LENS I.IEER IE :IEI/'IONDERENi

Frans .vaÍI . DiJk t

. !: -i." .

À.s. Vrijclaq en àterdaEavond, si)elt er een ou(l LenS tea.u in het toernooÍ (zaalvoetbal-
SysteeE)vanLens.Devc1gende,.ex,,-sterretIhebbenzich9erre.Ic:
Aàs fi)oduyn, ÀaC Roo4uyn, Rlnatd Roodboi,l'sa6 ,re &art, tians llertens , 'Gerard looye-
stein, KOos Kèettran, Harry Dietz, paul en Oonald SctrÓnherr,'Ilar-rs en Marco van Dij\
en Cees v.d. i]eek. zeker de moeite waard om even langs tè kcnen 

" .1' : ':
' 
. 

EEi.I KIJAP OI'I TEIOVEN TE KOMEN ' ,

ffi
U.ns 

' 
r'',Juo"giadeèrc1, ii" ràe ,o,rr 'c" vereenir-Jing ? Neen!! Een teleurstelling ?- ,.

Zeet zeke:. en een grote teleulstelling ook. In de eerste plaats voc'r de direct be-
trokkenen, spelers van de À-sele6bie, ce technische staf, het bestuur' Maar ook vocr
ons, aIs JeugCkomnissie clie als indlrect betrokkene $rat meer op afstand bij het selec-
tiegebeuren ts betrokken.

I
I

I

-t-
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' Julst door dLe wat grotère afstane kirnnei Èij' cök wat afstanrlelJ_jker oorclelen.
\à, g|rond c,iaarvan zeggen wij: geen ram?, want Caarvor.,r is Ce reservebank te sterk be-

- zet. Wij."zien"- nu vele L€nseïs de wentSrauwejn frcnTen. Iuners,.door Ce vel.e bles-
surës, ziekten en sctrorsingen was j\rist de reservcbaÍrk klatitatief te zwak bezeÈ om
het 2è klassersche? te kunnen handhaven, ' t'raai alë d.e Jeugrlkomrrissie. over,,de reserve-
bank pràat dan heeft zij het hatuurlijk cver de jeuEcafdeling als "Ce reservebark" van
de veïenígihgi Een reservebank waaruit de senl,ctenafdeling . zowèI èe lagdre elftallen

, als d'e sèniorenselecLied, <.rp teirrij n kióneà putten. En die reserveb'ank 1s zeer. steik,
zowel naa.r aanÈal (alIeen aI .tret dfqeló'tdir Saar bleidde c1e jeugrlafdeling zibh met
bijna 60 jeugdspelers uit,, hetEeel, in cen sterh..teruglópenàe voeÈbalnarkt uniek te.
noenan isi ön óan h<.ruden wi3 cnze- -optirrtsU.Jcfre" ïgrwachtingen nret Ëetrekklng iut. het
aantal óver§chrijviÀgen ,en nieuwe jeugdlerien per't jutrt a.s. nog Eraar vbor..ons) als
naar kvraliteit'. wat de kwallteit Letreft van Ce jeugCspele'rs, kàn zoals .bekénd a.s.
.ÈondeTqag +1.,: I,gt v{Euugscbip .VqI 99, jeuylafd€}l}g ,-. geir belansrri jko nijlÉa} vcoi
LenS bereiken : oromoti a ,,p.pa-r , c]q, ilegi..onat i ,af.j?:L1,ng, í-oor een.,ovenïinnlng op lJarendrecht
(iie ook er<lers Ín eèàË'rËird-l.j*i.i':' óË 

-cirli&-*í;issie 
hc,opt .r, ,o'*ru"ír -van 

de huitlLqe
seniorenselectle dat zlj de klap van dc degraclatie sne] te boveh komf 

'en-er' zich op
zal richten het . ver+gïe{r._;.Je r.{gi"Lsn9+ Sf.Fugi tP w!n4en. De jeugclafdeltl<l ..?4\
er het_ kördend seizoèn- vo.or,. ) r.zofq€n-. lbírssend; Àn het onlangs opíestelde Jeugd-
beleidsllan dat r.le reservebank bij ,C9 9enroïense].estie-eIftallen L L/B 4. zeer, sterk
bezet kan. zijn. Voor-een vereniging &ie dat'kan vraarBaken vornt een d.egradatie geen
ramp, naar een rdtdaging

LENS Al .: 3arendfeght.

' ji,-í . ,itiri r'

-'it'l' ,r i

nl , ;L^;
De .,feug rlkomis sre. ,

een Lnzet Íen 100 
" 
t:,

8Ítij'"
1i jft

, ;.J. . t_

,'.i!
' 

tr \.{

Ons: hcogstè lunioren-team SFeeIt 1 ,Ele 1 Ln ,:,:V1aardingeil oP .,het teÍÍein van cle
Zwali:weí eeà ]Jeslt ssiinEswècstrl ia Ëegen Ce veitegÉ'nwooi.clige r van' dë'rRoÈte röÀ#se. pbol

'' ,r.:a ééri^plaató '1n r.ie reqLonale af i.j hoèVeri 'lu'1lib'htet te iJ zeí
', nÍet

' óp, fret be'-
Iang van . de wèostrÍ3d, àts iut :heèft Lens,:1r. het àit J iaï geÍèC, Coch
LenS zou LenS iiiet zijn alb wij bt j,,.de Ëakken ' 'dtngenr,4eerzi'Étén Leirs .kóht tèrug en
ile Lnlrrcng. van de jrjuqd. Is hiéib :,. - --/r-..rJ nooc:za*eltrf kr-,Hoe.rholiel - ulIié |pöleri trdè vlottèr
dè ove rjang naai èe s'electi'es ZàL .Íerrófen.i IjenS _4orgt 

".voör
'tan julïie

een dlts tel5encl kàOèr,

:,i ]

l
I

j:.

kerr ook rl,n ilj j dnibrèn. wii verwàctrtèh 'dari c,bk
waardooÍ resultaà€,'nlét zai tiitbriJíeÍi JÓTiE
tuigi vaÍr ju}li d kwàtitett, *aàtdoór eei: Igoe
A Iot, of succes i

ènS br:e'gI..eën ocieild tr
0,"=.:t:i.nr, "iét,"r$

ilamens tret,J:éstuui; n

r':'Ii

' Í :ri':!ly-r:.r:: ga:uBf irCrrJ3:liiiJ
! .BÀ?DIENST,

li-iDJJ3UiJI Jij3J33lÈJJf 3rJ

vriJQag-.2?.net:r
avond.r | .An Uergenhene
Sluiten r René v.d.- Ste

Zateïdag 23 mei:
ochtend:
nirldag':
avond :

gouvJer], (harles Sc,rdewijk
en.

It'

He rrían Lenting I HeLnZ cèuits,
'Fiaulie niéneh, cor peLtéÈé,j'
José Chr.lst. ' '..i1 )'. :; ','.'iti.,ri.. ', i'..::,

'il

Í: i

'ook'dèzË woek is"i.e niet te bereikén:.voór volgend seizoen'is aat beter- geregerd dan
gaàt René_ v.c. steen het balre werk van de barupstellihg' Ooeri'l ,,Ik"ïens uén, íéél 6.rcces
in .donkere bai(lien'stti j den

't-. ó-r' )' -a_ .



I,ET.IS Uithuilen en oveïnieuw beolnnen.
.i, : 't:

"LenS i,egradeeÍt". Met kleine, vetgedrukte lett3rs stond het maanclagmorgcn Ln een
Iandelijk ochtenEblad o? cie uitslagenpagina. Tvee wcorCeàidie het vonnis, zcndag-
raiJJag in Ali)hen a.C. Rijn aI vultrokken, achteraf nog eens bekrachLigde.
LENS: het heeft gegokt Èn verloren : In de allesbeslissenrle wedstrij<1 tegen ÀIphense
Uois ging LENS lieÈ 3-0 onderuit en ioorqat verburch lret dezelfde cijfers uit bij kaD-
pioen RVV wcn en Rooden5urq éen gelijkslrel met Dn Hoorn ovefdenkwaa werd LENS.het kind
Vanc]erekenin9.watcewe(],strijd,betreftkunnenwijvrijkortz1jn.
LENS hoeft zíc}:.zelf,. in iecer geval wat (:leze we.Istrijd aongaat, geen venilj ten te
maked. Het's!èclde E':ct veel inzet, geconcentreerci en bij vlagen goecl voetbai.
r1I in de vij fde Dinuut l(reeg LENS een strafschcp toegewezen. Er werd echter vanaf
de elfneter .verzuind. vroecltijdig dè score oren. te lrreken.- Na zorn twintig nlnuÈen
Uènutte Alphensq Joys de tct Uan toe enige kahs die het had gekïegen. celijk nó het

.rustsignaal sctralCe rle overige tussÉnstaÍlden cver-het vela. verilurch 0-2 voor en
"'Roódènburg 0-j.'

Na rtrst, met Richard v.c1. Ecek terucr l-n het elftal, werd een ultieme poqing gedaan rcle

zakbÍi' nc;g ten gunste.te keren. Er Í,rerien vöIop kansen gecreéerC mtiar, zoals zo vqèrk
'Ait'àeizoen, lèek het cok àondag weer of vrcuwe Fortuna vail een, wellicht dihviriÍ.eode,
ÀTv-Èaö genöoÈ. elpnense Soys str)ce1dc.:s1Ín cp de counter en bèwees over één van cle

betere.p.loegeq,ln -de tweede klasse te Lreschikken. Eet'Baakte d'ankbaar gebrulk van d.e

gèiSoden ruigrte'en ontnam LENS" laatste illusie dcor in korte tljCrtwee-naal te 's.qoren.

ulat nu? Uithuileí-en overnieur.r beginnèn 'Iijkt hét stereotype antwooró, maar er zit
weinig anders op. IIet moet Det de huidlige selektie,' met íellicht hier en daar een
versterking, toch r.:ogelijk zijn on zo snel nogelijk naar de tweede klasse tepug te
k3ren, t,llaÈ dat bet.refl-- is het te hopen dat de geruchten d.ie alweken lang de ronde
cloen over spelers dic benaderd. zijn cloor andere vereniging€n, [Teruchten.bIijven.

UNICONN UNI CORr\ T'NICDR,I.I UNICORN UNI@RN UNICORN UNICORN

De laatste \reCstrijd, de laatste punten. John v.d. LuL,be nal! ze zelf voor z'n rekÉning.
ondanks de clegradatie is er toch een LENs-voetballer van het jaar uit de Uus gekoDen,
De uitreíking van de ITNIcORN:-,trofee zal plaatsvinden op de selektieavoncl; 3C mei a.s.

Ul'll CORN UI'II CORI{ I.INI CORN UNICORN UNICORN UNICOBN UNICO TTN

- 6lij van de ie<lakLrLe kunnen ons niet herinneren een rotterc naandagavoncl gehad te
hebben sinds de verlorenÍ lii(-f inal.e L974 |uecjen de 3rrrrïrD.

- bat was. alles r,Jat we ovër (le Cegradatie en Ce daarcp volqende galgenhumor kwijt,ivilden.
Streep C.rronder. :

-De LENs-Ienteloop was weer een grandiocs succes.
-. 

. --S?reekstalmeestbi Paul Schulte iiut roor de noaligc kwinkslagen los oi.r de meniqte.
-Eentje willen we er u nict onthouden. Toen Lle tien kitoÍteter. van start noest sprak .

pairi ae rnoioiaclen (in vol ornaat) die het geleton zou begeleiclen àichterlijk toe. meÈ

hct volgencie vers:
-"Var zvrart haar moet ik zo huilen,

van blond krijq ik 't benauwd.

je bromfietshelm ophoudt? "
- IJat eï elftallen zijn (1ie niet oPkoEen is in Ce copetitiè en bij vriendschappell jke

- Wat er afgelopen zcndag bij Lens 7 gèbe lrcle slaat edrter alles.
- On 11 uur zou dit clftal een' beslisslngswedstrijC spelen.
- Helaas, cle tegenstander kwan niet opdagen. .

- zaterdag 30 mei, afs lui ti ngs avcnd voor Í,enS 1 t/n 4.
- De training van de lJ-selectia op donderLlag 21 mei gaat niet Coar.
- Steun, steun, steun.
- tlonderdag 21 mei i9.0U uur, op het terrein van de zwaluwen Èe vlaàrdingen, de-beslis-

singswedstrijd voor LenS A1 .
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- In deze weclstrijd. wordt beslist.welf alirelital volgen(l Jaar in cle iegionale klasse
-''-FaEsPeIen.:'.,..l,...,.,"....-

- Wij rekenen op veel sterin van alle. Lensleclen. : .-
:. : :

lopen er op Len§ alleen nog maar Cames roncl rnet.een ideaal gevorad
- Heren.opgélet :l
- vclgend seizoen
, r ..Ilchaan..'i,
-*Er worCt dan öp' elke .vrijdagavond cloor,de, DaEès Trimi'CIub (D.T,c.) gewerkt ó.an

strakke bíllen, strakkc buiken .en goedgévormde .......benèn.
- De dares die hieraan rcee wirler. qloen,.kunnen cöntact opneloen Íxet suzanne otte,. te

bereiken onder telnrr 979849. ' - . .

I,ENS - LENIE .- LOOP IJENS-I'ENIE-LOOP IENS-],E}.IrE-LOOP

Afgelopen vrijclag heeft de tweede LENS - LENTE - LoOP plaatsgevbnden en $red.eroro Dag,
..evenalslvorig jaar, .run ..ï gtandioós sircces gesproken worden. zuin 350 Ceelnercers ..
kwaruen aan ce start op de !r 4 en 10 kiloBeter. Dankzij de -Ínèpan-nrng van vere, vere

1,.:.:iFgnsen die de nóCige uren In de organisatie hadden gestot<en'iièp àllés or.er cp rolletjes
, en kunnen raèéln'erËis en'.tóésëhouríers terugkijken op een schitterencl festijn.

Dank;r ook"'aan dë sponserÈ r' Rooduijn voïm en druJi, KrcI sóhoenèh, UNICoRN DARIS en de
.,verschillende ''JnaaÍoIózen" 'die doL.r hun bijdragen dit feest trogerijk niaakten..

PieÈ Durghouwt, woonachtiE in zuid-Erankriik, bekle even voor (le vredstrijd met de nede-
deling dat de r{innaar van dè tien kilometer een wéek aan de c6te CtÀzur nocht door-biang1. Ierr .f anlasrische pïljs; dachteri wij I I

9p uitslegen van de 'divérse' .afsÈàcten , l

J(lnEens:.2' km.' " ;:., .

...-.....--.L. aar'ry-.oiiklruf zen
?. .HaI1m MUIóg

. .. 3. -.Edgar vertraas
. Heren 4 kn-

1,., P.y. .Wijngaarden',
2 . p..- de. NÍet ' ;-
3, Il.. Earinga ' . ,''
Hèren 10 kn.

tF.

R.
P.

7.18
7 ..52
7.55-

t2.52 .,.
.12.58
t2.59 i.-._:

.12 -

.26

.14

t7.37
18.07
te.2a

44 -05
46.oo
47.36

Meisjes 2 kb. :

1. winnefÍèd Ubels
2. Linda v, sclingen
3- Danielle Fierer
Danes "4 kr. .!

. ' Nieuwenhuizen

. HcogÉreg

. oiijk
Danes 10 km.

. Kloostra

.' Klein ..

. de Brabander

7

9

1

2

J

M

c
A

i. e'z: s
3. J

I
2
3.

rJoudewijn
HeenskeÍk
Fieïet

, 33.31'
:.33 . 35
r33.36

Snelste lensloper cp de 10 kn,
TO4 VOTGEND JAAR !:

was Eric ArllDeïlaan net een tijd van 37.28.
. i' ..

I,ENS-LEME-IOOP ri,ENs-LENTE-róÉ LENS-IJEME-LOOP

ssssssssssssssssssssssssssssssss
S gf,NDAGSENIOREN S
ssssssssssssssssssssssssssssssss

Proqramra VriJ liacl 22 meí L987 .

19.0U uur Zaal-veld-toernooi.: i zie .publikatie l'

àiei Bublikatie .

ïJeslissingswedstrl- j d

Programma Zaterclaq 23 mei 1987.

19.00 uur zaal-veld-toernooi '

ProqraDnËr Zonclas 24 met 1987.

OpstelIi ng.,. LENS 7Í;

LENS 7 - LYnaro ,67 2 .: r:. : . 
]

Aanvangstljd en teiietn noq niet'bekencl.

iI. Dunant, G.
.f . Rozema, G.

Duivesteyn, E. Verbarendse, p. Heynen, A. lilderbach, G.y.d.Velde,
G;oosen, ,r.Heyink, H. Bertens, J. Colpa, F. Schuuman, S. de Nenny.

-4-
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;'Ío9raruaa ljcndcrdag 2É sieÍ i9B7: (nenelvaariridg) . '

1C.00 uu! LENSi 1 - Sóhevëhingentoernool

Deelnencende' veteniqingen :

Poule. 1: 'scÈeveningen (zo)
s.. v. t 35
L/UnO

- r.ÉNs

Pqule 2: voge I
J. A. C.
Duindorp sv
Schevenlngen

Prijsultreiking : 17.00. uur.

zzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETI]ÀT Z

zzzzz zziiàzàzzzzzzzzzzzzz

Uitgrestelde wedstïijd LENS 4: ''

Veni-bo 4 - LENS 4 : Maandag 25 nei. 21.40 uur

Toer:looien.

Dirsdagi2-6-'37 Rava toernooi vbor LENS 5

sDcrthal zuidhacrhè Kcsten f 45r=

DonderCag 4-6-'A7 Rava toernooi vcor'LENS 3

Spcrthal oè\qnbl;rglr ..-. Kosten f 45'=

ZAÀÍ,VELDíTOE RNOOI ZÀÀLVELD4TOE RNOOI ZAÀTVELD,TOERNOOI ZAALVELDÍTOEFNOOI

(za)

sporttral Zuidhaghe

!r

è-.S.VïijdagishetzoveÍ.Danstart,onlg.O0heteerstezaalveldtoernool;zoalsheter
nu voorstaat zullen wij het aantal tèams terug brengen tot 3, maar clat mag vercler geen

beletsel .zijn voor een gezellig toernooi. vtijclaq wcrCe" ?: d:"=, it-:er. team 3 wed-

st:iiden qespeekf. Vervllgens wgrden er cp zateràag eerst'de' kruisiinales gespeelC'

;;;í;t;r'à;-5 r/m B pràà[s e" vervolgens- om de 1e t/nr 4e giaats. De ilèSstrijden -
il;;;ö-J;"i"i.lni.-r", volqt een xcrld !:uf fet mer barbequà. Ar Eet al zar het <,us

;;;-;; ;;;;l1icÍe avond t oiàet, zeker op zaterdag' I'Iij hopen oi) een grote opkónist ',à""-iÀà=rË." zijí pa'rtner ró.ceneren. verrler'is natuurlijk ook teddreen vrelkon die niet
;Ë;uril: ;;;-íó"i"" i"r*i" tesen cezelfde versoeèins, dus f s,.= per perscon, €'ve!-
'eens gcléllig needoen. ,: : . i .. - I

llij vórzoekei de vogtballers om 18.30 uur aanwezig Èe zijn zcdat wij op Lijd kqnnen

bcAirmen-

zzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT.zzzzzzz z

Z IÀNGS DE SPCiITEN VAI.I DE Z. M. IÀDDER Z

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

uj-tslagen' vriendschapi!eIi jke' wedstii j den.
LENS - v en li(selectie) '

I,ENS - PTT

:t!

5-0
1-3

veteranentoernooi 23-5198J ",
verza.Eelen op r,ens o, g.4i uur. Ars men rechtstreeks gaat uiterlijk oo 9.45 uur -,.

raanwezi.grin i.rassenaai; Ligging van het terrein. Complex Ín Kerkehout, ChaÍIottestJaat
-sr tlassénaar.. ' .

IEI':S.4 toernooi bij K.R.V' 23 nei aanvang 9.30 uur'
i;'- 

"iprut, 
j: w.stuifbËrgen; Ml Jansèn, L.ManteI, n' p1lcn, D'v;Essèn'.F' christ'

'B-. x-ouwenhoven, D. dà lRuiter; --K.v.d. Stee, J. Kruitlof . R'Keus', J' Roossloot'
A5schr1jvenB'Pi.],.,xTeI.935888donderdag20treina17.00uur.

'' 
"Jerzamelen + 8.15 uui bij de Lens-kantine
K.I.Vi_-Ís V".].O"n : HellenbèrgweE te Katwijk

Frls ,
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Eindresultaten seizoen '!6-'A7 zateïdag senïóïen.
Hoofdklasse

P. D.K. I

Naaklwi j k
Duinoord
Seoper Altius
ijlauw Zwart
Te Werve
Takdier Boys
vcs
Ras
LENS

" Res.rv. 2e klassé.:
22-34
22-37
22-2A
22-2G
22-26
22-21
22-z',)
22-L9
22-7?
22-t6

Devjo
Maasdijk
SEV
H.S. Texas
I,ENS 2

EE.I

2l-37
2L-.?8
21-27
22.23
22-22

sv GEi:l

H. S. Texas DHJ

3e klaase il
nEar lleep
D. V. C.
K, S. D.
IENS 3

22-15
22-LL

2(J-35
20-32
2A-24
7a-22

7!9
-19
-18
-77
-t7
-16
-11

22-39
22-39
22-36
20-25
22-23
21-tA

svG{
HonselersdiJk
SV PTT
3lauw Zwart
KSD ]

Wassenaar
Vitesse Erelft

2!
a"
2l)
22
22
2L
27

4e klasse À

Ariston rB0

Wassenaar
E.S.C. .

D. S. V. P.
Die Haghe
LENS 4

D. S. O.
Nat. Nederlalden
H.T.S. V.
Dle Haghe. -

Qu-ick Stèps. ,

Neta DaII ,

de ÀCelaars ,.

20-19
20-79
1B-18
19- 13
79-12
18- 9
14- 0

27-17
22-16
2L-15
22-15
21- 10
22- 5

Monstex
Escher 3oys
Devjo
Verburch
v. v. tqarine
KMD

Choptnstraat 1C3,
(b.g-c1.971674)

Ter geregenheic van het. einde vcetbarser-zoen 'g6/'g7 àrganiseert de zaterdag 1 + 2
orr 31 nei a.È. een afscheicls feestdag/avona. ii3 eeze r.rorclen cle sperers + aanhanguitgenodigt'bm die dag tussen harf één en'één uur nqt auto en schïijfgerei te ver-'zamelen voor de ingang van ce lroutrustharlen. -Daar 

zal .m 1 uur 's niàeags een spe-ciale autorally van start gaan. ílie uiteindellji. zal.eincligen in bar_boaeja .ran Èpeycf.'I (hoek van si)èyckstreat- zou'tmans-traat) . rn deze bar-, zar ook dè feestavond praats-lvindenl die voóraf zar worden gegaan docr een barbeque. Tijdens deze avon<l zar af-.rscheid worclcn genosren van ífe heren v. Hijkoop, Willemsen Nelissen.
Tevens ui.treiking van de fysic-cup door ce hr. zoutendijk, Een ieder is of wordÈ nogtelefonisch lJenadert. i
.].f fi JJJJ JJ JJ,f J,f J.]JJJJ.I.f J JJ
J Van het ileugCfront J

Algeneen kontaktirersoon: paul v.d. steen,
Telefoon: 970154

2551 sv Den Haag.

VJëdstrijdenDrogïallrDa À-rl-C- lunLoren.
KontakÈpersoon:,Jan Spaans TeLefeon t 292929 (b.g.g. 970154)
Afbellen voor de weÍls lri j cten bij Jan.spaans op vri jdaqavond tussen 1B.OO en 19.È0 uur,In uitèrste ncod noíJ op zaterdag,Borgen öp Lens bij lemand van de jeugdkox!Ílissie
telefoon: 661314. Voor avondweds tri jden teI: 970154. ,,
Don rlerdag 21-5 1987 (promotieli,eclstri jd, Veld, SamenkoDst LenS
19,00 uur LE !,rs À1. Uarendrècht zwaLuwen Vlaardingen 17.]C uur

Heíàelolàan afrijden, rech tsaf *r^zerlaan, Linksaf richting pceldijk,
Naaldwijk, Maassluis, laardingen. Afslag Vlaarclingen- Holy nenen.Llnksaf onder de grote weg door en bij tweede stoplichten rechtsaf.
Kronkelweg bujven volgen cok langs stoplichten en je koDt vanzelfo! de zwaluvrlaan vraar de velden 1igge

Routebeschri v1

6-
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vrijdaq 22-5-\987 . (zie kopy) veIC
Melis Stokelaan

Leiderdorp
Lisse
Lelderdqrp
zoetermeer

óostuinàe/voijirurg

S amenkomst Vics
19 , 00 

-uur

9.00 udr
10,0C uur
9,00 uur

1 I .45' uur

11 . 3,J uur

18.CC uur

8.00 uur
8. C0 uur
U. JU UUT

9.45 uur

8.30 uur
8-30 uur
8.30 .uur

11;45'uur.

'19,3C uur l,eiderstoernooi bij vios

2aterdà9 n-5:.1987 (zie .,kopy)

,.,,r
zonilaq 

'24-5-Lgb7 '(zíe köpy .D-E-F)

12.C0 uur LENS C1 en'cz sPortd.ag op LenS

l,laandaq 25-5-1987 .

' 19:0t Éur. scheveningen c1 ' - r,ENs c1
'| :

Donderdag 28-5-1987. (neer nrièuvrs volgende week)

1t1.30 uur LENS À2

I 1 ,30 uur I,ENS ill
1C.3C uur LENS ijz
13. C0:.uur teNS, Cl .

- R.C;L. toernooi
- Llssetoernool
- RcLtoernooi
i DHoEoernool

'' i'- C,ravenzandetoernooi .

1' - GravenzaÍrdetoernoci
- cravenzancletoernooi -

(meer nieuws volqende week)

. ï Devjotoernooi
(meer nieuws volgende week)

.0D urir LENS A1

.Jc ur!r' lÉn§ ar

.30 uur LENS C1

tZateÍCag 3J-5- 1987.

; .11 .OíJ "uur LEN§ A?

Zon 37-5-t987 -

9
9
9

1D:C0 uut LENS A1

10.Jc uui r,ENs lli':' - ltocostóèrnooi
10.U0 uur I,ENS cl - Docostoernooi
13.00 uur leiderstoernooi blJ Westlandia

' RestakLivitei ten JunÍ .

Vrijdaq 5-6-1987'

01.00 uur vertrek naar DeneEarken.

Maandag 8-6:1987. ' "r"
r,rxs À/.l comt. - Delfttc€rnooi
I,ENS cl , - Delfttoernooi
ZaLeÍ 13-6-L987 .

I,ENS Cl - -Brouir,ershaventoe.rnooi
vrij daq 19 t/n 2L-6-t987.

Leiden 1, -" . .

r.eiclen "

r,eidqn
Naaldwijk,

toeïÍiooien zie kopy liieronder.

1

'tÍ. _

LENS cl - zeilvc;ètuatkarSr
, :,.J' '

Bi J zonderheden. ' '

-Íoor opstellingen en bijzonderheden E.b-t.
-s.v.p. dit v.reekend 1 Pasfoto .inleveren:
A-klasser r R. Spaans'ir-klasler :E.v-.Knijff ,. . '. 

' 
,'-. . .,

c-klasser:,f. spaanè , n. Dtc.rnk, D.Éeins, F.Lelieve
-ziè betalinqàn Denenrarken' en zeilvoetbalkamp.'

Ià, r. ro,, e'n v. . riryaki .

Toernooi-bi:j zonderheden.

Í,eideÍstoernooi bÍj vios op vrljdag 22 meí 1987 .

A.s. Vri-jdaq mo§en de leiders, dle het altijrl zo gced weten aIè ze langs de IiJn staan,
hun kunnen vertonen op het viosÈoernooi. De leiders worden door'Fred Grans opgebeld.
voor een tenue wordt qezorgd. Natuurtijk verwachten we veel LeÉspubliek. vios; Öuintus
en coria tànan oo)<,; Na de p;ijsultreikinq om.+ 22-QO uur is er een feesÈavoricl mct waÈ

'órank, hapjes'eí muziek.rTàt'vrijdag. "'; '
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LENS A2 eh i.]2 . : RCL tcernooi ot) zaterdaq 23 nei .

Jultie gaan naar LeiCen. !'le hopen oP enke
om te fietsen. m 17.15 uur worden de Pri
De tegenstanders zijn: IENS AZ (2x 2t))

RCL 1..._r . r

Rijnsburgse Soys
!{assenaar

Ànsterdan).
s toplichtel i
OpsteII ingen.

I,ET.I.S A2 :

Leider: Free Grens '

Ic cuders net een auto..Het.is echt.te vef'
jzen verdeelcl. Nee,m dus een lunchnakket mee'

r,ENS I]2 (2x 20)
,. RCÍ, i ,. j

,.Rijnsburgse SoYs ; ,.

ARC,. .' -: .,

»" ,èro.r,'iiggen op het s1>órtpàrË de Bloemerd in reidercloip.' eijxswèq"Àajero (Den Haag-

Afs1ag Hoogmade:Woubïugge. Daarna links .i"-h_tilg Alberts Cofner tot. aan'

Deve1den1iggenr1aarÍnc1ebuurt.Eveívràgëii,dusil.,..

,{
M.spa, V.Txoq?, E.Raffaele, R.RÀffaele, À.v. I'gijngaaxCen, D.[ianlquè, N'BaI.tus,
P.Straathof , R.HartjDan, D.i.lisaÍ, R.Spaans, R.Mahieu, G'Steenwijk' ;'

we verzoÈken aIIe leiders en trainers ven A1 t/m c2 oD

afgelopen seizoen. Dit verslag ver*rachten wij eind tr,ei
Het is de bedoeling dat dit in Jong Lens komt te staan
Schrijven dus. :r ' .':,'.,
Reis naar Denemarken. ' ;

' j 

"JR: zandstrai
v.Delden.'

F eI uaCclioul,
t4. Koning. '.

een jaarverslag te makeir over
in ons bezit te heblJen.
die meclÍo Jr:ni ruitkomt.' i.':.

r,ENS 82: líld3erq, s.v.d.Derg, I'I.lhotai, NiJagesar, E. slierendiëcht;

-. 

À.".p"ro"", B.v.xnijfÉ, H. srnurcers, ' P. tle iange, MrKnoester, D

ieirler: ????

Lisse, Concordia, Eníitte en Wsll zijà j ullie ' tegenstanders ,. De weds..trlj.de4 duren' 2 x
12L ninuut. om 16.0C uui worden cre prijzen verdeeld. pe4'ie best' zÍjn- er ouders die
kunnen rijden?? .1. :. .

LENS ts1: Lissetoernooi oP zaterda.J 23 r.rei. '

opstelli ng: J. Dunant, J ,Weststrate, D.BijtsEa, M.Brooshooft., B.GOCIÉ,

. Tikai... P . valkenburgh i E.Spanihxs, M.schuurman '. i. R.Tetterc, A
Leider: ]-eo

LENS cI : 'Di{ctoernooi oP

v. Rijn,
zaterdag.. 23 mel. ,

Ele prijsuitreiking ís cm 17.C) uur. Meer niduws hebben we nieÈ.'Het..zal we1 leuk worden'

Ts er voldoende vervoer??? e opstelling is als bekend' De leider'ocik' , - "

vo Igende Lensrevue.

IJe volgende lensïevue verschiint aI èD Woensclag 27 mei. Daarin staan neer bÍj zonder-
heden over de toernooien o1, zó, 3o en 31 mei. Bewaar deze Lensrevue echter wgl'. -i.
,re -weet het met de post inmeïs nocj-t. ,,' : : :. ' r'i: .i
Afbellen. : 'l: ::

weet je nu al (lat je er van 28 nei t/m 31 nei niet bent dar vragenlw.ij " 
je dit nu .",

clocï te bellen. Niet bij je leider maaÍ bij .ran sFaans |ce]-t 792929 ' I

Jong LenS .

het

Onderstaànde jóngens verzoeken wtj deze week het restbedrag voor Denemarken over te
maken op giro 335711 tnv. -Der'IrliígDeesteÍ 

LENS net veroelding DeneEarken: , l

M. Koning f 75 t-
J.lluytelaaÍ f 15C, =
J. odenkircherf 3i0,=
F.spa , f 300,=
D.Hanique f 3UJ'=

zeilvoetbalkanp . :'
onders taande jonge. n9 verzoek
over te Baken op giio 336711

R.5ogisch' " t aDO,= "
A.de Groot f 3CC,=

en wij d,eze.week het restbedxag vcor het 'Éeilvcetballiamp
tnv penn.ingmeeèter r,ENs 

. 
nè! ver,I[eldillg zellvoetbdljl:a+P.
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M..!'lierl+a,,,,,,..,rf loJ r=
R.l,jlëré cla - -'-f- 50;=
R,'vlyrdeman .'..."f 50r=

M. Knoester
J. SpaaÍls
J. Mansveld

f 130,=
t 5t./, =
f 100,=

MEIMAÀND - ÀKTIEMAÀND vOoR A- , 3- en C-KLA§SEIiS.

omdat we voor het ni-euwe seizoen nog een aantar nieuwe A-, 3- en c-klagsers tkururen
gebruiken. ondat op 3l nei a.s, oro 24.00 uur (le overs chrij vingsternijn vaí <1e voetbal-
bond aflöopt en'olldat we daarna dus g6en jeugdspeters van andeÍe voétlalverenlgihqen '
ÍIleer ](ururèn ,aranneDen, houdt ce JeuEckor0EÍssie zoals jurrie wéten juist in de maand
mei een LEDENI,IERFAKTTE. [íe hebben de afgeropen Eaanden behoorrijk ,'gezaaid,, door vele
aktiviteiten en door de ïuime pubrieiteit, in dag- en weérbladen, om te "ocasÈen,' :
hebben we jullie hulp nodig. Benader (school-) vrienden ."ri óaa:< ze enthousiast vooii'
LENS. We stelten claarvoor ook wat prijzen beschikbaar. De speler die inclividueel del
meeste nieuwe reden aanbrengt (rriniÈaar 3), krijgt naar keuze een nleuwe reren.bar of
een shj.rtje fan A,fAX, Feyenoord, F.C. Den gaag cf pSV of een trainingspak. Er zijn--
dus drie PriJzen te winnen. Aanlreldingsfcrrculieren en overs chrijvingsformulleren 2ijn
bij de Jeugdkommissie in de adrDinistratlekamer verkrijgbaar. vergeld bovenaan op het
LENs-aanmer&inqsfornulier je naam, zoclaÈ we vreten dccr wie het nleuwe lld is aange-..
bïacht. DOE JE :IEST : 3 . " -. r' ,:i

C2 verspeelde Ti*ibad. .

rrC2 elndigt sterk" schreef 1l< vorÍge week in cle l€ns-xevue. D€ resultaten gaven Caar
aanreicling toe. Er moest echter nog één toernooi gespeeld worclen. Afgelopen zateÍdag
op RKAW. verzaneren om 8.00 uur: Dennis van LErden was aaÍrwezig on kwart voor acht :
Die dacht terecht: het overkomt nij geen tweede keer Cat ze zcnder mij vertrekken om-
dat ik te laat verzaDel. AIs leicler denk je dan. Kijk eens aan, je aanpëk gaat toch
een beètie werken, Helaas werkt het nog niet bij iedereen. WanÈ Randall bleef weer
zo maar ÍJeg. Daar moet de Jeugdkodnissie nu traar over besluiten. lie kunnen C-klassers
gc,ed gebruiken, ook komend seÍzoen, liaar dan we] c-kLassers waar we oF kunnen rekenenl
ook voor douchwater is een aantal jongens kennerijk nog bevreesd. DaÈ douchen l[oet,.
Boet niet steeds gezegd hoeven te lrorden. dat moet je gevroon doen. DaaroE heb ik het
aangekondtgcie bezoek.aan het Tilibad vcror a.s.. zatèrdag Èer €ifslíiting van het seiàoen
maar afgelast. Helaas Eoeten de goèden (laardoor'ohder de slechten lei(len..
Overlgens was het natuurlljk niet uitstuitehd. zo ísaDber, want onCanks de. 5e plaatq op
het toernuoi was het best Eezellig. Aparte vermelCing vercli.enen nog de prestqties van
Yucel en Eans bij de lC km. van de Lens-Loop met ïespectieveu-jk cngeveer 43 en 53
Einuten. Klasse::

@rard van Reijsèà.
Wedstrijdprogramda IFE-F- urioren.

7

Kontakq)ersoon: Robert pennings. Telefoon: ASZdii t(fL.c1.c1. 970154)''
Afbellen yoor d9 wedstrijden bij Robert pennings o1i vrijdagavond:tussen 18.00 en 19.c:)
uur. fn uiterste nooC nog. op zaterdagmorgen op IènS bij iernan<l van de .jeugCkoqqtissi_e
telefoon'6àI j i4'. v,ro= avoiioieostr:.iàÉ".Ér, ói::sa.
vrlj daq 22-5-1987 (zl,e kopy iunioren ve Id : samenkoÉst vios
19.3U uur LeidetsLoernoài Lii vios

uur

'qllr
uur

'riirr

Melis . Stokelaan 19 ,0i- urir

Samenkomst LenS

10.0iJ uur LENS Dl
1 I .,10 uur LENS 11
11.CU uur LENS F2
14. JO uur r,ENs F3

zaterdaq 23-5- 1987 (zle'koFy)

- IJenstcernooi
- Vt Ctoernooi
- Vuctcernooi
- Devj otoernooi

'zondas 24-5-19A7 . (zie kopy)

12.!C uur LENS Dl , D2t EL,F,2. EI, F2, E3 spoïtdag c? I,ens
Det als afslulting saté,. pindasau-s en stckbroed.,..

9.30
.9.45
'9 .45
72.45

-9-

11 .30 urr

-. ,t f,, ,;



2B-5-19s7 (neer nieuws. vol week) SamenkoEst Lens
Dond.e

lU.CU
11 ,0J
10 .30

I,ENS D1

I,ENS D2

I,ENS F1

uur
uur
or:

- Gravenzandè toernooi
- Verburchtoernoói" :-r -,

- Trioophtoernooi ,

8.45' uur
,9.45 uur.

9 .3C uur. .

tzàterdas .3C-5:1937 (rneer nieuws vclgend.e rweek)

..12-oJ uu;lr,ENs, Dl 
-' 

-' MaasdijktöernÉoi ' '

9.00 uur, f,BNs E1 :' verbiricÉtoernooÍ '. '-

12.0J uEr LENS i2 " '- uadselittbèrnoöi .'_.:.
12.ÍJ0 uur fENs F2 . - Maasdi jktcernooÍ

'12.uo 'uut r,ENs !'3: '- Maasèijktoernooi'-'l'. ",. '',. i' ':.;' -''
Restaktiviteiten juni..

uur
OÉr

10.30
ó. rs
r ;19
0.30
o30

,il
.\
,'L

uur
uur
uur.

-:

z;t erdé;g f3-6- 1987..'
;r'. r: ,ir! '-
Í,ENS E 1, - -Brouwershaventoernooi

Bilsonderheden'.,ir

voor opstelllngen en bij zonderheden Ebt' toernooien en sportdag zi'e
willen de volgende speleïs z.s.n. één Pasfoto inleveren:
IF.klàs§ers; M..deDruijn, -M. de;Brito, R.WÈbben, T'Heins, M' Izendoorn,'

zie betalingen sDortka.mP. ;

LENS 'trl ,'r,enstoernooi op zaterdaq zà mei' -'

: 1: ..

kof,y hieïcnde..

HeI Fourqui .

. , ; : -: ,i. 
-

I .i

aar is organiseren wij voor jul'lÍe ee, tGë::-
enstanders. on 16.00 uur is de Prijsuitrej'-
Vergeten jullie zondag de sportCag nieE"

De-Iaatste zaterdag dat'velcl 1 nog beschikb
. hoci. i:wo, Fijserijk, cw en SEv zijn de teg
:.. tcinS. De wedstrij(len duren 2 x 15 minuten.
'' »e opàtefitng is als bekend'

f

' LENS El CN Pi : wctoernooi oP zaterdag 23 mei.
tÈt tr""'elftailen naar vuc toè. Dat kan best gezelligt woïden.. zíJn er ouders,die nil.len
,rijöen??? pCOi Oocos, vUC. en,.NEC'zijn de tegenstanders. 'Om 15.45 uur is de.prijsultrei-
'.king.'.-vérgetenjuI1iezonuagdesportda9niet???'

ODsteIIlngen.
L.Peek, E.Àkar, A.Sen,
'BeÍ j den, G. v.verseveld.
M,uoerman, W. Daarnen r A.
R. Jacobs,.R'Chery

A.v.d. Heuvet, p-v.d. Zalmr J.BIom, il.].]uis,
Leider: Ferry v.Kester.

Jagga, V.Stigter, E.(anPfraat, À.Akkabi, N.

Leicler: ???

'. i';

R.v.cl.'LE}.IS F1 :

LEN§ E2: Àklabi i:'

: r .lti' il -'

LENS F3 3 Devj otoernooi op zaterdaE 23 nei.

JuUié gaaÍr,nàar Voorburg.. Vlalbij Tonegido liggen cle velclen 'an Devjg., Een sterk .beze+:

loernooí net Be Falr, De;jo, KMD en sV PIT, An 17.45 ugr is, d.e PriJ suitreiking ' 'ziih er

:ud:r:.Tei,v:1-t':i':.- Roov, p.nóos, r.retterà,,c.nnselsl:Opstellid'q i R.Stap, R.Marten' V.de'Groot, C. de Rooy, P.Roos, F'Tettero,
-- -. r' À.souaré, J: Taknl r''P.'Cèmíos Ponce. Leider: Jerry Hoernig' '

...,-Kan Je.ni.elispelen bel dan vrijdag wel even af. Te vaak blijven er speleJs ,.?943Pr, weq.
'' vergeeg ooj< de sportalaq zondag n.iet . . ,-. .. :. .. . . ,, -

Volgéncle Í,ensrevue.
j zonderheden
wr'.nt je"wcet

!

l.-

Afbellenl "

-w."t 

j" nu a1 clat je
Pennings tet: 652414.

. ,:,. ..1',.le vo1gónc1e .I€nsrevue verschijnt oP vrcensdag 27.mei.'HieÏin staan àl1e bi
;;.;tàË-i;;""iÀ" "p 28, 3c ón 31 nei. Bewaar àeze Lensreïue echter wi:1

het Ioaaï nooLt met cle pest. I ..'r ' .. .i. ' . -

er van 28'hei t/É 31 Éei niet-bènt,bel ddn nu íast af bij RobeÏt
Dus niet bij de leider.

-1C-
l,r



,fong Lens ,

Willen alle: Èralners en leideïs van'D1 t/m E3 etnd mei een socrt jaarverslag -inleveren
over hun elftal/groep: .Dit verslag koit ctan in de JonE lens té..staan.die merjio juni
uitkomt,
Wie rrorCt de LenS rtlan van het aar- 7997???

Deze vraaq. zal .:=..zondag 24,mei een ant.woo;d krijqen.,op deze dag organlseéït de
ieugCkgqnisgie v^n LenS een Erandiose. sportrlat op ve1d,1 voor alte spelers van Lens
CL, c2. Pl , P2, Ë1,..E,2, Fl1 ,F2 en 13.,per eiftal worden'dó volgende onderdellei afge-
qerkt:- doqlsch+Sten,.Denallyschieten, paalschj-eten, drtbbèlen, sprinten, hindérnlsloop,

- zuiverschieten; ingooien.en een afstandsloóp (niet td lang). per groé.p worden'd€ resul-
taten bekeken.. Iedere gr.oep kent, een wianaar die een mooie beker krljgt. Ere beste win-
naar l.rordt tevens uitgèroe.pen tot I€ÍS "sporttran' 

1987.. Een 'extrà bcker (Éisselbeker) en ,

e,en leren. I:aI zal hlj daaïvoor ontvangeh. na rje pri j suitreikini' iË er vcól iedere deel-
. nener nqg,,wat sl!é, stokbroo.l, plndasaqs el wqË e ctrinken.,oE + 16.3C. Sui is het afge-
lopen. nei spreekt voor zich rlat jé oóË nu ''weer vriendjes ,é= ,E9 íéndri. we verwachtcn
jullie cn 11.3ii uur op !ens. NeeE zcveel mogelijk je oiiginete r,enStrinue nedl '

vóetllóIdchóenéó ën gynschr-,enen zijn nöoCzakelijk evènals een:.trdiningspak. Er-nag niet
loÉ soRkënr*ica6snr'ge5porÈ i.f:Ei.,.kans .op blessures. r Natuurtijk vëríÀ'achten. !rl',j ook de
leiders en tràlner! vaí deze elftalten voox cle noèige assistentie. .Tot. z'onciag. r

Nog steeds zijn er plaatsen over vcor het sportkanF in Zeist. I^.rie. $ril:er mee???'..
ReL 979754. Nog steeds zijn er jongens die een gedeelte van het kampgeld- over Eoeten

.naken op glro 336711 tnv penninEmeëster LenS Eet vermelding zeist, !,1è vernelcl,en ze nu

f 55,=

f 95,=

riààr : ' '

n. niéàeí
R. OtÈe
H. l.l,ahieu

.J+SHoefnagel'f135,=
M. de Drito f 135,=
J. Koppendraaier f 45,=

Ook zijn er noE steeds veel 'ieelnemers die onderstaand strookje nlet hebben lngele-
verd. Sw a.s. weekend meenemen.

.Sinke. : f 7J

.v,d. Eei jdé'n f

. Pronk t
c
R

J

Naan deelnener:
Doet wel/niet f Eee aan de tafeltenniskongetitie in het kam.
He-eft wel/geen ,. kaapdiplona Eehaald op een eerder karp.
KaÍr vrel/nlet/matig ,( zvremnen.
Is verzekerd bij een ziekenfonds : NaaE: Nummer:
Is particulier verzekerd: Naam:
IÈ oudeïs zijn wel/niet f in staat om de kinderen heen/terug/heen en
vöeren.

,a dcorhalen v'at nlet van toepassing is.

terug ,( te ve r-

\],IER TE@N VIER.

Het 4 tegen 4 voetbal is de afgelopen zondagen door verschillencle omstandlgheden niet
tlccrgeqaan, vraardoor ook de ladderkompetl Èj.e niet goed uit d.e verf is gekonen.
L/esalniettemin vlaren er tvee viertallen (één O-viertal en één E-vÍerta1) d.ie regelmatig
in dezelfde sanenstelling aanwezig waren en ian ook meestal wonnen. Deze 4-ta11en heb-
5en we ingeschreven voor cle afdellngskatrpioenschappen van Den Haag. Deze worden Ee-
houd.en op zaèeïoag 13 juni a,s., 's morEens vcoï de E-spelers en rs Í icldags voor de
D-vlertallen. Víaarschijnlijk op het veld van de voetllalbond aan de IJzerwerf. De nuE-
mers 1 en 2 van deze kaq)loenschappen, zowel bij de D als de E, kunnen in juli een gratis
weekje naar het KI.ITJB sportcentrrD in zelst (in de periode van 20 juli toÈ 14 augustus).
Namens trens 'zaardigen wij af:
- Àls Lens-E-viertal r Jeroen en Stefan Hoefnagel, Jercen Koppendraaier en. cino versevel.f
- AIs L€ns-D-viertal : Ted Heins, garry Olsthoorn, Roger Riemen, Hans Verheij.
Jongens, houden Jullie zaterdag 13 juni dus alvast vrij. En ga cle komende weken sa:nen
nog erat oefenen. Na zonclag 24 mei kan dat helaas niet meer oi) LenS, want dan zl-jn de
velden gesloten. Maaï op straat of op een veldje in Ce buurt kan het ook.

11-
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vooral, positiespelLetjes in een kleine rÍimte (bljv 3 tegen 1) en oefen daarblJ'
oók: kap- en .draaibewegingen om die ene man'u1t te spelen. vraag zo- noclig:aan lron

en Leo, Jullte trainersi aanwijzingen.:tioe je'bést,ït 
"ïf""= 

13 Junl.
,tit '

De Jeugdt(or6nlssie wil in Ce naanal mei- hg-t.àantal jeugdleàen graag ult$reiden.
Ííe Coen rlaarvoor een beróèp óp aI.oíze D-, E-.en F-k1as.§ers. Kijk bij Je oP straat'
in de buurt'of,:op schcol oi "i .rog vliencljes zljn d1e..rri1trèn voetballen bl1 Lens.,

,'Verte1 ze nàg5. over dè vó}e voetbalaittiviteiten dle LenS oigaÍliseert. Maak'ze enthou-
sia3t.' É ,re'ugakonnissie heeft de afgilopen tlree vroensdagen. 13 en 2u nei) bij heÈ

straatvoetbaltoemooi van de gemeenti' aó'rle @nenuidenstraat een'kleine 209 infor-'
natieboekjès Litg"a.'.te, Cus àe echtè'' Vcétlralliefhebbers ln de EF dn E-klas§e teten

. nu wat LenS..ls,qn wat Í,ens voor ae iéiiÖd-Aoet. saak daar c,} fn.
En er'ls y""r' j,1ff1.. ook wat te wiliireí t'.tw.: de Lensspeler dJ.e de lDeeste leéen in Bel
aanlrengt É,Éènf,insle 3) xiiiEt:"on nt é\iwè terea.vcetbàI of een vcetbalshirt óf een

traininispak. ..: ,. -.. 
-- 

.:.":t : .;'. 
".,, .;.t , ' '.

.rr AanEeldinqsfornulieren zijn bij cle .T..eugdkonmissie ià de q(hinistratiekaner verkrijg-
baaï. zet:Ëdvenaan in een- hcekJe j. -naan, zo<.lat we weterl Coor vrLe. he--t nleuee ltd is
aangeb::achtJ.rr ts iei.vriendlé voor 1. augustus a.s. 12 jaai of ouderrelr komt hlJ vàn een

anclere vàetóàlè]ub Can Eoet hij ook een z.g. overschri jvihgsfo'imulier van de voetbal-
boncl 1nvulleí 1it56r t iuni a-s.). Deze forxrulleren kun ja àok bÍd'ae JeugdkóNdssie

IIdEIMAÀNb = A«ITËMANP VOOR D-, E- en F-IS.ASSEr§.

DE JEUGDKOMI4ISSIE FELICITEEIIT DEZE WEEK.

rn àe week 
'vdnr 

conderdag 2l mei tot, en net
'*orn"d"g'27 -mèji jziin 

ce vcigende Jeugd-Ieden
,JarÍg;:. van harte' Éef-eIic1Èerd: Patrick valkenburgh (ëon. 21/5) en Àbicl el Eaddioul
(woe 27/51 .'..
.'.
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DE LENSREVI'E

.WEEKÉI,AD VAN DE VOEIBÀÍ,VERENIGING LÉNS (LÉMG EN SNEL) '

,60ste jàargang nurDmer 42, 27 meí 7987.
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Adteswij 2tg+ng'

1756'I,r. R,. Mersberg€n

Lensrevue. .

-iuedewerkersavond.

:

:'
vlolweversgaardeSezo / zaa:. , 279 .', AK óen Haag

'-1_ I

,. I I

Dit is de tààtste r,ENsrevue, van dit se
Eind JuIi, begin augustus kunt u het e
Zoa1s ..gebruikelijk komt er alleén nog

Kontributies .

..Er zijn.nog een aantal IÈden die de konÈri}utie over het seizoen 186-.ib7 niet votledÍg
hebben voldaair. g;ij verzoeken deze leden dit zc snel mogeliJk recht te' trekkèn 1 .zotla!
zij en wij met.een schorie lei het nleuwe seizoen kunnei startan. ' r. '.''
Intichtitnàen óver ile abhterstand kunt u'verkrijgen biJ ina v.d. Berg teLz,297.978.,.
Leden "alÍe èèn te órote achterstand hebben worden. in het nieuwe seizoen niet oggestelC.

Jaarvexslaqen. . ' '

iro"n. " -';: :t

erste exemplaar van het íiet*re geizoen- verwachÈen.
een "Jong'r,ENS" ult. i

Èen dringend verzoek a-.', à1Le sekretarissen van,de koDrLtssies oll de .jaarverslagen rzo'

spoedr-g modelijk in te leveren 'bij het algeEeen sekretariaet'

Zaterclag 13 juni a.9. zaL de jaarlijkse nedewerkersavcnC wqïden gehouden. De meeste
nedewerkers (sters) hebben of krljgen voor d.eze avond,een .ui.Ènodiging^ . -:.
Onalariks'ihèt felt dat de lijst tret zorq is sanengasield, kan het voorkotren dat er ie-
mand over hét hoofd is gezien. Bent u bet afgelopen seizoen voor Í,ENs verèienstelijk
geweest en heeft u geen uitnodiging gehad, dan bent u zeker.op deze avond van harte
welkom. Tevens zijn ook de ouders vail 'onze jeugdleCen, die regeLmatig vocr Veïvoer
zorgclen; welkon op deze avohd.'eanvang 20.30 uur. wij hoPen dat het een ÈezelIlge av-ond

wordt ,

Dank.

Èen Íeder die èràan ;heefË' neegewerkt het seizoeir '86-''87 1:ot een' goecl eincle, te
gebracnt willen irij rlank'zeggen voor hun inzet en s teuÍl \,-ooï onze vereniglng.
Í{ij hopen ii"het seizdèn '.87-'88. vleer'op uw steun te rnogen-,rekenen. . :

Tenslotte wensen wij iedereen een preÈtj-ge en zonnige valantig toe.

hebben

Extra dank.

: Eitra dank'willen wij zeggen aan een aantal.Ied.en, buiten onze'tralners oE., ílie dit
jaar 'stoppen, of gedeéItèIijk stoppen,.met hun aktiviteiten bij.LENS, zaa].s | '
Peter jle Jongh, Ieider van het tweede zondagsenlorenteaE, die erllele jaren net veel
inzet eà plezieï vooï d.it tean veel werk heeft gedaan.
MeneeÍ J.willens van de zaterdagafíleUng. De heer tíi11er0s heeft de laatste jarqn -,reel

geclaan voor onze zaterdacafdellng. Ook daarvcor was hij voor LENS z-eor verdiensÈeIijk
op aller[el gebied. i: ,
l,lick' Nellsseí, nanusje van.aIles van de zaterdagafdeling, net I aa-.ste jaar wat mi-der
i.v.tr. zijn verhuizing nàar voorthuizen.
l.teneer ueinesz, cLe sekretaris van de zaterdagafdeling. r/anaf het éctsté Èu-r betrokken
bij het zaterdaggebeuren. Heeft veel voor de vereniging Eedaan en blijft. nu ook nbg op

. afstand betrokken bij fENs, een "gÍand-old man" die we zeker niet vergeten.
Ook de echtgenotes rnillen wij, van deze leden, bedanken' zij Eoesten toch jarenlang h':n
trannen uiteraard vaak thuis nrissen of zàLf bezig waren voor onze vereniglng.
Danes bedankt 13:

Het Bestuur

L



Eind van het seizoen:

Wanneer ik zeg, dat dit een zwaar seízoen Ís geweest voor I{enS vertel lk nÍet nleuvrs.
-Maar' er is inmlddels aI 2oveel over gespröken en gesèhreven, dat ik cli t hiet niet zal
heÍhalen. tJat we wel moeten doen is keihard gaaÍt $rerken aan het nièrir.ie' èéizoeí.
Wat_ -gebeliid is kunnen we niet terugeraaien. Laten we hopen, dat we er van geteerd hebben
Eén ding mèeten'w<i, als-echtè LEMSleden, zekerzijn: naroelijk positief. i'Niets is gevaar-
Iijke r voor een verenÍging dan "Iekker negatief kletsen over alles". t{at sous als een
"geinÈje" verteld wordt, kan heel vervelende gevolgen hebben. tensers slul.t'cle gelede-
ren en laten we positief aan het nieuvíe seizoen beglnnen. , ,,i',' ' r.'.' ;. -

Tot slot nog èit: alle Eedewerkers wil ik bijzcnder bedanken voor al hun inspanningen
in dit seizoen. Op de nédewerkersavoncl kcm ik hier nog op terug maar vooi. dëlenen die
niet aa .IezÍg kunnen ziJn: cngetooflijk bedankt, voor een vaak onclankbare' taak (Mag ik
hopen heÈ konend. seizoen weer een beïoep op u te nogen doen?)

zonnige en Eezonde vakantie toewens Eet veel
t'nièuwe sjèizoen wèe:r'tegen kunhen. 

.
die het Íoeer dan ,waard is : i e l

OPROEP OPROEP I OPROEP OPROEP,

In dé zomermaanaen,' àls het 'cluÉgeboulz gesloten is wordt elk .jaar. de kantÍne goed schoon
gemaakt. Ook altt jaar moet dit vreer gebeuren. Blervcor hebben vrij enkele vrijr"Tilligers
nodig dle een paar Cagen kunnen helpen oE in het nledÍie seizoen, weer in. een 'bllnkende
kantine te mogen koEen. vrijwiLllgers kunnen zièh opgíevén bij René vón deí.stèenr'
teleioon 455434. '-.i;. .1 .'.: . ...

Het spreekt vanzelf, dat ik iedereen een
plezier. en oitsFanninq, zodaL we er in he
vlanÈ veigèèt nietr' LEtits is een vereoiging

r' ed coret, voöiZitter.
.I,ENS A1 beFliFs+ngswgFs:r+Jd. ,.r ,i; , ., .. j :. , i .. _ .. ,.
Dit seizöën heeft d.e A1 j amer genoeg geèà promoÈie kuffien 

-le!:igfkstelliijen. 
in 'dè .vbrige

Irens-revue wensten wij julue veel .succes, We hadden julliè beter wàt ftÍèer geluli'i{unnen
toewenseri, èí .dan Cit het hele. jaar. .lu11le trebb'ei .geen,. p,$i9+ XàAg g;irÈ-regen,_. zelfs het
tegendeel is eerder waar. JuIIie bleven.tot het,, einde, .t9è" èiö enuiöuSÍ'llst eri öààrom
vl-nden wij, dat jullie een geslaagde Èompetitie heUÈen ieslreeid en wle weet 'Ii*t het
misschj-en volgend Jaar. lrij hopen, ja verwactrten, d.at eenieder deze teleu:citél.1ing, want
,fie uas btj Jullie .erg"groot, snel en sportief. zutlen ;7erperken.. !qij. ne!Éèn:Ëet voiste
ve:ttrouwen in jullie en de leiding van. afgelopen .iaar.er.r .van het volg§ndg jaar',
líet een lnstelling, getoond in vele weclstrijden, zijn wij ervan óvertul§il dat jullirp'
elke tegenstander volwaardig tegenstand kunnen bieden. Ga de nieuvre kompetttie. ln Eet
een open vizleï en toon jullie kunnen. LENS',hoopq d?,J.Ir g"k.ve].e, Ja:qp glqzid'r v3i; juuie
te hebben. A lot ofi succes,and a blt of luck." ,., ii . I ,,... ..'.'.., ..,,.'':r 

" 
"'..,'-,...i:i. ... - . -.' ''- " : Níun€ins het b""tty:.= 

a 
E'' Peínings '

zoals tr missctrlen atr gelezen heeft ga 1k volgend, seizoen de baropstellln.gèn 'óp nlj nemen
Net zoals aan het eind van e1k ander seizoen zijn er nensen,die bedankeii.'afs barnede\,rer-

..keri 'ook: zijn er Eensen die dit seizoen op eèn f,epaaldu.'pvonA iarriÏenst''deaeh, dle td.at
in het kotrende seizoen niet meer kunnen eoen, zc'zoé]r. ik'voor :.n tret nibix^,e sefigèh
zeker nog rnensen die achteï de baÍ en met drukke tijden in de keuken willen helpen.
Ook voor cle dinsdagavond zoek ik nog een bekr,rane neder,/erk (st) er. A1 Ce mensen die hier-
voor' belangstelling hebben kuÍuen zich'bij xcij opgevel_: § aue.n lret André ChrLst ga ik
volgend seizoen aan de slag om spreekbuis té worden'voói alles wat er in en .rond het
clubgeboutí wordt georganiseerd. VIie er ook iets wil organiseren Cie kijkt eersÈ in Ce
agenda in de bestuurskaEer. of de datum en het ti jdstip noq vrij ziin. Noteei hièina in C,

agenda wat er georganiseerd gaat worden. neem niérna 
-contact 

"i ".i xiAiA of nij.'
André zoekt daÍr eventueel naar rDensen voor de órganisatle en i& zcrg vooi cle barmedewer-
rkers en de Ínkoop.'.Dlt gelalt. àiét alleen vgqf feesten-maar ook voor.sredstrl jden. .t{tèiedereen zich àan deze volgorde houdt, dan kan er nieÈs rneer mLs jaÈrn. ToÈ volgend sei-
zoen:' 

René van den steen tel. aSSaga.
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L,luu' lles .

- pe slseiek
- Bij het te

staat na z
- We zullen

tie' glng afgelopen zon(lag als afsluiting van het seizc,en wadlgPgr-l'
r peïsq. gaan. van cleze ïevue was nog nlet bekend of 1) qÏ -n9g eeri -wacl be- ' '

orà.9 en 2) iedéreen veilig en wel bij cle chinées heef! kunnen Ëàirscirurveli:li

- afgeloppn. zalerdaq werC voor de eerste keer een "zaaltoernooi op het velc1" gehouden.

- wi.ínaar"van, hët, sierk uezettè- tàeËoói (llouter F. dèed ook' neer)', 'werC. het.tean van..

- René van ï. Steen zft AiinénO vèrlegèn.on öensen (lie wÍl1en helFen met het'schoon-...
maken van <le kantine na het einde van tiret sëizoen. Bel tE èvén: 455434t '.1,t','' ..-' i:'

- I^Ie zijn er zo't beetje doorheen, vqor èit seizoen.
- Rest oos nog l-edereen te beCanken 

-Cie:eénti5,frage heeft geleverd aan Ce verzorging van
,de Í,Ells-revBe, zoals Ce tyÉiste(s), Tinus, de "verzenoklaarmaakploeg" , F.F. en aI Cie

: anderé part-ttiàë iepörters. i :;{.} : ), .,' . ; :. . : rí, ,

- Iedereen een goede vakantie en tot augustus M , 'j--.,; ': . , :

LENS LAAT ZICÍi NIEÍ KISTE}I.
,1

Na afloop van Alphense Boys-lENS overspoelde een vloed van blauwvlitËe' tranén,'heè veId..r.

Her en der probeerden spelers en supporters het hoofil nog,boveí'water te houde.n door,, tr
zlch aan de luidsprekeis vast te klallpeh. Maar iie luiCsprekers brachten geen reC-èinqr.
Even later kfoitl<e;'ki,I C€,.ultslasen van F«ÀW-verburch en Den Hoorn-Roodenburg alë een
ciooclklap en'1ang_zaarf zag PO], de LENSers in hun verdriet naar de clerde klas zakken.
MoeizaaE rnodde rend baancle POL zich eenweg cloor het LENS-Ieed naar de ultqang en murmel-
de in zichzelf ílat het rlaar een spelletje, was ge*ee§t.. Gewoon maar .eed--spellstje Eet..

-.. windt"dn vérlios, met vreugrle en.\,Erd.riet. Een spQlletje, dat elk seizoen wöidt gesijèëId.' 
":ó#;èfi 

nieË setreuid j tret trema hoog o?gebeura, en vróriix. ro_ndgesprongeÀ. r... \.cu, dat],'
" lu}Èe ntet: pbr, kon er niet trolÍjk van worden. BijvpoÈeelC niet van'.hèt'feit, dat de

. troÈse kampioén i nkAW de puf niet mcer had om tegen veöu9ctr à'ri .spor{evè P1llcht,te '
': doeri-en zich voor cie enige nederraag juist tegen die k]-ub te -'ieviinchet'eí ' 'zii kon vel-'- 

!uÉi*r'.ian rirÀw totéar ;l pu.rÈen patÉ"n. ru<zw'zat ar.nèt.z'n tóp in de wdt&en boten
, 

'óe gcfcÉp.:vcs 
=p"èId" bok een merkwaardige. rcl aan.het. slot van de kompetitie. '"

r1. +èIf uéÍlib, jha ' k- sloos voor dc.to.?, richtte het de EaÍIdactrt op de west-rr-cuP eri de

,-., pC;cuptbg IÍèt.heÈ degradatiekandidaten vexbuÍch. en gui cli dci I;unten pakkenl'hgl kan z.lch' .à"n a-itréoolt làalten eiger.dn, omdat het, kennelijk versctril óàart, ot je klub Í in maart
, ót ,.i ontnoet.'. Aan de andeie kàt noet oof..poi erkennen, c1a1 eit soorC oritwikké.lirigèn

.' zici-r .elk.seizben voordoèn.. En ergerois optreedt aIs je 
"r ,ei.f. de dupe vàn beni. ' :

', ovb; vCS {esiroken,. noet-.PoL ook nog èven kwijt, dat.dezg kh:b op dè speleismarkt 
_éèn

nèrkwaardj-gé ro1 speelt.'.VCS Eaal<t een. gigantische openbare ruzie over de verneende

. rónsetaiii 
-Uij 

Rvqa maar l-aat ondertussón,- zonder,,blóz,en b.tangstelliSrg blljken voor'.sp.feiï 'ían (onrtei- anaere) Èns. Nou ja zLg, tla.ar zakt PoL z'n brcjek v"n af'.. - , - 
:

. óndertussen wil àè'oude heér van Dalen.ons in zijn woordenboek nèg steeCs latèn gelöven,'- 
:.au! ""ot 

c-o,"a",'Érrr P"!gr i=, dan een verre ririeac1l ..... , ,,-:'1 . ',t:
. ...Àls POL. van DelcleÍl hcettg, o-f .De Jong, of Muldqr,.dan zou PoL voor nog ggqh .toln laal, sat

vcs gaan. Dan zou die klub i'n wasmadrines, vIóerbedekkinq en drie kwaÍtjes pèr gewotl-
nen weclstrÍj Cen.:Eooi trogen houclen, want wat heb je trouwenÈ aan een slieler'dlsiDOf., 'die
a1leen aI bij het horen van klubnanen a1s vcs en Rvc over z'n nek q.?et?...
Nu weg Bet grafsteEming, want in augustus Èegint het spelletje weer opniduw. Bet Í.ENs-
verleden heeft geleerd, Cat LENS veerkracirtig genoeg is on cen inzlnEing te boven te
komen. Want hoe was het ook alweer? In 1969 prcmoveert IENS vooi het éerst in zrn tcèn
49-jarige bestaan naar de 3e klas en een jaar latér Ci:ikel:t LUíS":.qI.w99r terug.door'oD
18 nei 1970 fret- ?-2 gelijk te spelen tegen,voc" (Coelpunt€n van. qeteT de Jol-lg,h en HddÈ-

zoet). Geen hullbuien, maar een grandioos degradatiefeest, mal<en LENS klàar voor'het
nieuwe seizoen. En.?o kon het gebeuren, dat LENS op 2'.nei r971:-:tià e99 )-2, zeger-in !19
uitÍredstrijd tegen:Ht'ÍsE (wederom doelprurten van Peterq de Jongh en Hans zoet) de karopi-

. oensvlag mag hijsen. Dat was een bewÍjs van sterk terugkotren. Maar LENS kon meer.
Wèer ln de (lqrde klas elndigt LENS geIijk met TEXÀS bovenaan. De beslissingswedstïl,i d op
het wc-vèId.op 15 àpriÍ 7972 gaat met 2-0 ve=Ioren. .Deze tegenslag worct op de juiste
EaÍrier verwerkt dooï het volgende selzoen ka.npioen te worden. op 23 april 1973 wint
LENS in de laatste wedstrijd met O-l bij Olypia (handtg doelpunt rian !'Iim Keetroan) en
LENS is 2e klasser I AI even slin verliep het eerste seizoen in de 2e klas. Dankzij de
invoering wan hoofdktassen Is er versterkte prcEotie s

J



De eerste vier gaan over naar de le klas.'En dcor een overïrlnnlng blj verburdr
Iaatste wedstrijd woldt IJENS vierde en daarBee le klasser.
Í{àt een opEars ln een paar jaaï : zalle we dat nog een keertje overdoen?
o.K., afgésproken. DoeiiL,

POL. , 
,,.

1n de

UIENODIGING TJITNOOIGTNG .UITNOOIGING UITNODIGING UITNODIGING

s.v. Kvrieksport nod.igt de senioren van LENS uit voor een

ZWAF|I - WIT i,feesÈ op
zàter'fag !3 juni a. s.

Dus clraal dl-e "Kleuïenknop" even uit : , nuk aIles wat zwaït-wlt is uit de kast en -drapeer
heÈ otr je lijf. ) .' l
De origineelste verschijning wordt op passende wijze beloond

-De Duziek zal verzorgd worden door DISCO EIÉI LEVEL.
voor hapjes woralt gezorgd : . .

Eet begint om : 20.30 uur. Entree kost : f 2'50 per 1:ersbon.
Dus.senioren tot zaÈerdag 13. junl a.s. bij-Kwièksport in de @nemlildenstràat. ,

de Aktiviteitencomissle
s.v. Kr.riekspoit.

Het sras dan zover' de besllssingswedstrij d tegcn Dlmamo. Prachtig weer, mcoie tijd, .n1.
12 uur en een bank vol I€nS' Éupi,orlers , wat wjil je nog meer :: Maar geen scheiclsrechter I l.

traar na ënkele telefoóntjes over eir weer en dé aanwezigheid van de Hr..,Botr (scheids-
rèchtéri copqissie) ,lr--aë frat na, drLe kwartieï gèregeld en het .spul kon, be'ginnen .
gèt-efitàÍ tettond uit'opkoraende en bver hun hccgtepunt zijnde voetballers ' d.ie hun'
talenten hiet :.ietJrorgen hlelden maar atrIës uit de kast haalden, waÈ,ze,aan te bieden had-
den. tot op dé'bödem :: wat een fansèn ktegën ze tlie van LENS :::Jas. h.y. utt een voor-
zet vah. se;Ey. Bierop ràmanoo [aet een prachi schot die door Jeroen forxÈLdabel víerd ges tppt
uiercip {ing het spel zorn tvllntig ninuten over èn weer verder, wat hoofdzakelijk op het
niclilenveld afspeelde. sèmy dèed nog iets van zich horen, maar dat afÍnaken: I orié opqe-
Iegde mi:gelijkheclen tot een treffee j-nclusief een afgezwaaicle baÍ'van Pierre Ee:r4en en
eirkele rilsgfepen van Jos Rozema, maar dat nocht de pret nlet drukken. NE cle thee.hetzelf-
de bËelcl, maar toch noq dat onverr,rachtte, Lens eigen l! Hans Bërtens kreeg -de bal vrijr
zette tbil'vo<rr, en jà daar had je hem, ilaaF colpa kon'.het toen dublien afmakeir 1-0 en
zo tot hed elnde kon vasthouden, ónclanks v€rwcÈdde "pogingen van Dynax0o om er nog e9n
ver1engÍH{ri,rtt<istepeir,maarriatwistendeonzen'goer1tepareren.:
Gelukkiq maar, want onze voorhoede was Éitgéblust, ze waren Inoe, de vedettEn: I,'Hie!Ï0ede
siuten ;è'Éet se"lzcen fg86/87 af vrrcr r.ens Eet zijn u1's èn Downs, maar niet getrèurd.
Ik heb het meer roeegenaakt dat lens teruggekoEen Is r vlant we hebbéí alles in huis wat
dat rooge!-jk kan riaken !.! 

o'o . , , 
t 

.

I,ENS 7 - amo2o het.veld vó celeritas.

zzzzzT.zzzT,zzzzzzzzzzzz
z zondagsenioïen - z
--DnÈidoàdànd
: j"_1

Progranma, Dpndeïdag 28 nei (gémelvaart) -

10.0Ó uur'Í.ENs 1 - s cheveningentoelnooi ,

DeelneEende vereniginqen: Foule 1:

:_. !

Poule 2:

scheveningèn (ZO)

s.v. '35 .

Duno '
LENS

VögeI .

JAC,:i
Duindorp sv
Scheveningen \zA)

rrr.r- l sultrelkÍng: 18.00 uur.
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. ZAAI,VOETBAÍ,

Toetnoöién.

DindCao 2-6-t 87 RÀVA-tcernooi voor LENS 5
--.sportrla} zuidhaghe. 'Kosten f' 45,=

f,bndeiëag 4-6-'87 RAVA-tc:ernooi voot LENS 3-' :' ' sporthal ockënburgh Kosten f 45r=
' ii

verslag ZaalvelCtc,ernooÍ.

Afgelopen zaterdag werd op het Lensterrein het eerste LEl'Iszaalveldtoeïnooi afgewe:rkt.
DoordaÈ in de loop van de week' een'àantal teaxrs hadden afgeièhreven wd! er beslotiéï
a1Leen op zaterdagavond te gaEn voetballen. Er zcuclen nl, 6 teams neegloen i.p-.v. 10.
om 7 uur werd onder zeer goede omstandigheden begonnen en aI gauw btrÈek dat het index-
daad'een gëzellig tcernooi zou worden met een aantaf àoede teans. Eén tea[ viel zeker
op, nl. hót tean-van Oud-Lensers. ze trogen dan wel wat r:uder en misschian wat tiage.r zijn,
hun techniek en inzicht blijft zeer goeC. Het bleef tot de laatste wedstrijd'àpannend.
Op dat móoent waren er noq eiie tcanshebbers voor de eindoveri,Jinning, nl. zaal LenS 4,
oud-Lens en Lens-zondag. Doordat oui-Lens de laatste wedstrijd.Írcjn van zaal 4.{etden
zij de winnaars. Na afloop van de sporutviteiten was er vcor iedeteen een priroa .-b.qr,be-
gue en kcud buffet. Iedereen genoot er zlchtbaar goed van. AI net aI was bet nijns in-
ziens een geslaagrle avoni en zeker vcor herhaling vatbaar. Verdef wil ik iedereeri.'bé-
clanken clie meegeholpen }-rebben deze avond tot een goed einde te brengen. . .

Peter,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
P, Langs de sporten van d.e A.M. IaCder z . i.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Het verdecligen van een bokaal schijnt ock voor de veteranen van LENS erg moeilijk te
zijn. Dit bleek zaterd.ag 23 mei in wassenàar..ons tèaD was verrrit het stèrkste maar in
de einclultslag was d.it niet te treïken. zij weïden slechts 2e. Een partlj van"dit toer-
nooi vras grandloos en wel tegen S.V.G.E.B. Deze tegenstander werd opgerold. met 4-0:
volgend ser-zoen hoop. ik toch weer deze bokaal te kunnen winnen. vJe moéteÍr er. dan. wel
vanuit gaan dat er 2 x 15 ninuterr gesieeld wordt. De nakers'van Ce doelpunten in.cli't
toernooi \,Jaren,. ErÍc Landman 3x, .l.v.d. Tas. na een sublleme pass van M. Nelissen. en
1x de aarvoerder R.Stap. Bèdankt riensen.

Het zaterdaggebeuren zit er na de kbiDendc feestavónd àeer op en daaron wens ik-ieder-
een één Frettige, uitgerusté en zonnige vakantie toe en Eot hét volgend s?ortief sei-
zoen.

LENS .1 en het K.R.v. toernooi-.

: Paul v. d.
Telefoon:

@Iukkig, vs61 de spelers van LENS 4.is er bij dit t9ernooi geen'eer behaald, dit zou
! aÍrdeÍs maar Leioen tot neer kapsones ira het succesvolle toernobi bÍj Quick Steps vcrige
week.. Bij het K.,R.v. toernooi kwan,LENS 4 niet verder Can'een zesde plaats (ërdeden ook
niet [neer ploeEren mee). Laten we het ermaar èphouden dat deze zeisde plaats te .wijten
was aan een slechte akkomodatie en aan een lekke drlnkgelegenheid k,ij K.R.v. Dit toernooi
was ook het enigste toernoöi waarbij M.,1. aanwezig was (oorzaak 6e plaats???)
Hierbij wil .ik nog eenieCer bedaÍrken die zich dit séizoen voor LENS 4 hebben ingezet.
Ik wens iederéen een fijne 9axaritié coej en hoop Jullie volgend seizoeh $reer te begroeten.

Robe rt .

J JJJ.IJiIJJJJJJiIJJ.f JJ J JJJJJ JJ J
J , van het Jeugdfront , J
J.].TJ JJ.T J.f .f iI!ÏJ JJJJ.]JiIJ.].f JJJ JJ

Algexreen kontaktpersoon Steen, Chopinstraàt 103,.2551 sv ben'Haag.
970154 (blo.o. 97167 4l

WedstrÍ rarDEa A-B-C- un].cre

Kontaktpersoon i Jan. Spaans |LeLt ?92929, (b.g.g. 970154)
,,L. r
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Afbellen voor ce ereilsÈrljcen bij Jan spaans op vrl j dag avond tussen 18.00 en 19.00 -uirr.rn uiterste nood nog op zaterdagmorgen op l€ns bij ieEand. van r1e jeugdkomisste..
Telefoon ,66L371. Voor avonderedstÍi j den TeI: 970154. .,- .-. '-.-'

Donderdacr 28-5-7997 (zie kopv) samenkomst LenSveld.
9.00 uur LENS A1 - Gràvenzandetoernooi
9.00 uur IENS Bl - Gravenzandetoernooi
9.30 uur LENS c1 - Gravenzandetoer;ooi

.. 
-Gen-. 

Sportpaïk
. Cjeno. Sportpark

Gen.Sportpark

.00

.00

.30

uur
uur
uur

I
à
ó

zaterdas 30-5- f987 (zie kopy)

11.00 uur I.EÀq .À2.-. Devjotoern_ooi Oosteincle,/Voorburg

izondas.3l-5:1987 (zie kopy)

Leiden
Letàen
Lelden
Sppark noge nbóeí .

9.45. uur

. 8..30 uur ,

8-30 uui
8. 30 uirr.

11. a5 uui

00.30 uur

8.45 uur
8.45 uur

10 .00
'10.00
10. 00
13.00

vrf d 5-6-'1987 (zíe kopy)

01.00 uur yertrek Denemarken 
'

À{aaÍrdàö-.8-6- 1987 Íelnde + 16;15 uur);

uul I+.I!F. A1..- :Dqcostoernooi
uur, r:ENSr tll' ï Dcièosto.ernooi
uur LENS ql - Docostoernooi
ugT Lelderstoernoor. bij ttestiandia'

1C.00 uur rer.rsa/a-' coutc. - beifttoernooi (spelers'woràèn geuàra)
10.00 uur I,ENS Cl - Díllfttoernooi
zaterdaq 13-6-19A7 (meer nieuws ln,rong LenS)

' LEI'IS Cl - BrouwershaventoeÍnooi,

llrlj saC 19.-6-.1987 (neer nleuws,in Jong LenS)

'.:'LENS Cl vertrekt naar zeilvoetbalkaEp r
: t:' ' '' ':;l 'BijzbndeihèCen.'

- Voór- opstellingen en tóefiooi-bij zondèrhedèn zie kopy hieroitrjer
-'na.30:rne1 word.en aIIe trainlngen stopgezet t/m 31 juli.
- .s.ï.Er.'d.tt vreekend 1 pasfoto lnléveren:

B-klasser : E.v. Knlj ff
. C-tlagser : F.Pronkr D.Heins, F.Lelieve1d, y.Tiryakl.
Toérnool-bi j zonderhe<len. i :..
LENS A1, 81 en C1 - cravenzancletoernool op donderdaqr 28 Dei.
Naast ju1lle gaat ook Dl naar Gravenzande toe. Een echt dagje uit raet'de LenSk'Àiavaan.
!'le hopen,dat èr genoeg oudeïs zijn tlie willen rtjden ook ar is het. aan de vroege kant.

.oe Prijzen inclusiéf de wisselbéker worden.om 16..30 uur.verdeelcl, De tegensÈanders., zij n:
uSvP, TeL Lriede en ASUW. rn-de andere poules spelen: . cravenzande, Aalsmeer en Roóclenburg
,en ,8(f.. ".Dus .ook nog krrlisfinales eh . fj.nales. Succes, .. r

qsitèriinien:' -

,] ,,,

'' 'li i

.LENS.Al: .(zie. ook 31-5) J. Hoernig, , G.Steenwijk, E.Endlich, p.Bijlsma, R,Gàrskàmp,
.. .. J. Tltrnermans, P.v.d. Zwan, R, Mahieu, M. Endlicit, I"t el.Assroutir. M..Koningr:

R. Raffaele, E. Raffaele. Leiders: peter Meefout en Ronald Bogisch.
IENS 81: (zie ook 31-5) .L Dunant, ,r. Weststrate (alleen 2g/S), D- Dijlsma, M. Brooshooft

B. cÈclli, F eI Eadilioui, R. IEttero, A. Fikai, 8..str)àhlnxs, M. Schuuràanr'.
P. Va]](enburgh, E.v.Knijff( svp pasfoto meenemen) Igiden Leo v. R-ijn.

r,ENs cl :(zle,ook 31-5) aLs bekend r,eider: Edwin coret. " "
,. P.Pronk en D. Eeins svp pasfóffiEènenen. ... .:i

Í,ENS A2 : Devjotoernooi cp zaterdag 30 Iíei.
Dlt is juJ-lie laatste tcernooi. Iitaak er een
één keer icat ouders zijn die willen rijden.
lÈvjo, Laakkgrartier, Soccer Bcys en Nevers

leuke àfsluiLtrg r.n. we hcpen dat'ei nog
o[0 1t.30 uur wordèn de prijzen veidèeld j
(fËankrijk) zijn de tegenstanders.

-6-

,i



opstellinq: M.Spa, v.TromP, E.Eaffaele, R.Raffaeler
tus, P.straathof, R.Hartman, D.tsisai, R
Leider: Fred crens.

A. v.WiJ ngaarden, P, .gànique,r N. !d-
spaàiïs, t't.v.d.. geià, s.v:a;-aert.

LENS A1,,81 en Cl .: BJcosÈoernooi op zondad 31 nei.
. - :,' . ,i1.i..
Í.leer een gezaraenlijk toernooi voor jullie. Dit keer in Leiden.,tlog éénnaal doen vle. een
beïoep op cie ouders voor vervoer. Maak e; een leuke Cag van. De prijzen word.en om 16.30

.,,uUr verèeÈlé.! -De opsÈelltngen zijn als óp 28 nei. ÀlIeen bij Len§ 8.1.. bntlrreekt Adn.t:':
J. !{eststrate
Í,eiderstoernooi bij f,lestlandia cp zondag 31 aei,

Een raatste toèrnooi ook voor onze leidars. Net ars de vorlge keer 'zoïgen wlj voor d.e

kleíling. De leiders staan garant voor leÉ voe tJcal en een gezelllge sfeer. om 17;O0 uur
kïijgt LenS cle eerste prijs. De leiCers worden uitgenodigd door Fred]crans.
LENS A1 haalde het. niet.
Er r'{aren geloof i} maar weinig mensen dLe naar Vlaardingen gingen en aan een slechÈé-'
afloop dachten, zeker na de degradatie van LENS 1 waren veel mensen aan een opsteker.'toe.
Helaas het Is er niet van gekomen. En het begon zo goed. Direkt na de aftrap,na-E LEl,lS A1
het Ínitiatief in handen. Dit duurde zo'n 15 Einuten. Het levercle etikele goede kansenl
op maar helaas geen rioetrpunten. En ja hoor, Darendrecht scoorde in de. twintigste D-inuut
en toen knapte er iets binnen de Í,ensploeg: de koppies gingen omlaag, er werd over de
hele Iinie teveel ruimte aan'Earendrecht gelaten en er sloop $rat lrritatie in het elftal.
Barendrecht profiteerde knap en kwam via de uÍtblinkers (de nuEmers L4 en 7),"voor rust
zelfs op een 3-0 vooïsprong. Teneergeslagen zochten de spelers en begelèiders dé ttree

-op. f,n de ïust werd lzel(eï ' afgesproken oE alles op alles te zetten. De b,.reede'hel{t be-
gon LENS iEroers fanatteker te spelen. Er ríerden meer cluels gewonnén 'en daardoor épeelden
we meer op de helft van Baiendredrt. zorn 25 minuten voor tijd vrerC Mohalnnoed tn het

- strafschopgebied gevloerd. Penalty: cilbert benutte deze béheersurl-3.. Vanaf dat,inoment
gooide LENS aIIe s chloolll van zich af en zocht met man en nacht de aanval, Dit levetde
binnen 10 minuten zeker vijf doelrijpe kansen op. Zou het Can toch nog lukken?? Neé. hoor,
vrouwe Fortuna en de ijzersterke tloelman van Barendrecht hielden het cloel schoo[. .

LENS Al verloor deze vreclstrijcl roet 1-3 en zal volgend Jaar moéteii- proberen om net bi-jna
hetzelfde team alsnog te Dromoveren. Dus niet te lang treuren, speel nog. enkgl.e- J.gr:0<q
toernooien gen:reis qaar DeneEarkq4,en dan volg,end qg.azoen er met frisse moeC weer tegen-

Tralningen: wel voetball'en in het zuide ÍpaÍk .

Met ingang van zaterdag 33 mei worclen alle "tïainingen. stopgeze.t,-.Aan,.een .Iang. sèlzoen
met veel aktlvitgiteil kcEt dan zo langzanerhaÍrd een einde. Zoals gebruikeltjk voetbal-
len we nog wat door in het zuiCcrpark. reCere woensCagavond .13-70-17-24' juni) zljn we
van 19.00 t/n 2l-30 uur op de speelweide van het zuider?aïk aaríwèzig. Víle wil komen Ls
van haree ,welkoiDi - ,

. .,,ti.
Reis Denemaïken.

In de nacht van CondeÍdag op vrijdag 5 juni vertrekt een grcep val. zo'n 40 Lensers naar
silkeborg in Denemaïken. Íle verzamelen <-rm 0C;30 uur op LENS. Het verliek ls ol.l 01.00 uur.
Naast een A-: en B- eI-ftatr dl.e in een tweedaagstce rnooi spelen gaat er ook een'senioren-
e1ftal uee. Zij spelen daar t}ree wedstrijclen. t{e hopen dat jullie daar een leuké tijd
hebben. De winnaars van de A- en B-toernooien mogen nog een weekje terugkoxren l+' Dene-
marlien op itosten van Eurospöreing. 'pen leuke uitàaging volg.rrr on", AIs juIIle 'op maan-
dag 8 junl om + 23.00 uuï tirriskomen zullen wÍi'de verhalen wel horen. wat moeten ju[ie
nininaal meenenen- ....- ... . .. . I .-

- eten en drinken,. voor, on$-e,are.q.. o5l 5r,jun1.,kriigen jullie oE + 18..00 uur in silkebcrg te
eten.

- slaapzak, píaua, rrcnóed àf sd;etcher bf matias. Geslapëri worci in een school' . t''
- fjèens geld. Wlssel dit thuis alvast om. Neem a]s je in DuitslaÍid bij stoPs wat wllt

kopen ook Cu-itse oarken mee.
- Voetbafschoenen, g]Í0schoenen, lensvoetbalkousén en bröekje, Voor de shirtjes.zorgen wij.
- Douche c.q. wassputlen, taÍrdenborstel en tandpasta en reservekleren.
- Vergeet a.u.b. Je paspoort niet. Doe deze niet in de koffer maar neem hertr Ínee. ln de bus.
we hopen dat jullie een leuke reis hebllen.,
P.s. er zijn nog tuee plaatsen over. Interesse bel dan g7ol54.
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!íedstri

'j' r 1 i
Donderd.ag 28-

raEma rE:F- unicren. ':' : '

Kontaktpersoon:RcbertPenn1ngs.TeLl6524|4(b.9.g.g7or54l,
AfbèIlen voor c1e wecistrljden blj Rpbert pennings op vrÍjdagqyonq
In uitelste nood nog op 

. 
zaterclagmoigen op LènS bij iemand van cle;. 661314. r'oói àvondr.rèodÈirJaèn ieli g7aL51. { ..

tussen '18.0C en' 19. C0

i eugdltàiniètre tef:
ul

,i.l:,;
5-.198?. (zie kopy Ve ld Sanerikonst Í,ens

10.0C uur IENS D1
11.00 uur LENS D2
1U.30 urr LENS Fl
Zaterda 30-5.1987

- Gravenzandetoernooi
- Verburdrtoernooi .

- Trlonphtoernool
(._21e kopy) , ,

:, Maascll jktoernooi-. 
_

- Verburchtoernooi
- MaasdljkÈoernooi
- Maasdijktoernooi ,

- Maasdijktoernooi

9
9

@m. Sporq)ark
Poeldijk t,.
zuiderpaÍk '

1 Lange Krulsweg
Poe ldijk
lange Kruisweg

:..' Lange Krar:isweg
Langè Krul.sweE

8.45 ririr
45.uur
JU rrrrÏ

12 .00
9.0u

12 .00
12. 00
72.CO

uur
uur
uur
uur
uur

-IFNS Dl
I,ENS E I
IEtIs E2
I,ENS F2
I,ENS F3

10. 30
8. 15

l0 .30
lC .30
lC .3C

uur. : '

uur
uuÍ-' -

uur
uur .:

Í':-e-rsaz (zie kopy)

:..;.; ,r , ..LEtiS E1 - IJrouvJershaventoernooi cAÀT NIET DOOR !. 13,uJ uur I,ENS D 4-ta1 afdelingskaropÍoenschappen- I.Tzerwerf
,.: .; , 9.§.0 uur.. LENS E . 4-taL afdelingskaDpioensch,appen IJzerweïf
'r"'ilijzonderheden.

iu[ie;'Iaàtste toerriooi . I4aak er 'iets rnoois van.
Ièn rijdëii: o,E 15.00 uur fs het rcérnooi aigelope

12.00 uur
B. 15 uirl; [.

-,vgo1 opstellingen en toernooi-btj zonderheden zie kopy hleronder,.-- ha 30r xoel,. worden aIIe trainingen, stopgezet t/m 31 JuIt.- willen de volgende spelers z.s.m. één pasfoto inleveren:
. D-klassers: M.de Bruijn, M.de Drito, R.Wubbenr,H eI Fouïqui.
. 
-F-klasser : C. de Rooy.

,. - zie betalingen sporucamp.

Toernooi-bi zonderheden.

LENS Dl ': . Gravenzande toernooi op donderdaq 28 nei.

I.rIENS rD2 r ;,.. Verburchtoernooi op donderdag 20 nei.

sa,eii Eet A1' 31 en cl gadn jurrie strijdèn om een wisserbeker. Ííie Í.reet Dogen jullie
hee wer mee teïug nenen.. Doe je best on 16.30 uur worden de prijzen veÍdeeld. succes.
De opstelling (ook voor 3J-5) is a1s bekend. .. j . 

l

OpsteIl lng :

zijn er ouders die nog één keertje \r11-
n.

R..Tagga, L Àbounaïsa, J.v.d, Seijp, M.TiJsen, D.Zanalstra, V.Goblnd, S.l4ol,
R. !Íezlani, M. Buytelaar, S. !4erencia, R.v.d. Beïg, M. Oraal-bl, II. Darendse,
E el Fourqui (pasfoto meenemen) Leider: Rob v. Schaik.,, .i.'.

Akàï, A-Sen, .A.v.d.Eeuvel, p.v.d. ZaImr. J.Bibm,; ' ,f .Auts, 'R. 
v. d.ttei1ar

r,èlder: Eerry vi xesier. . 
" i_. .. r.-:.

'. 'r,ENs 'É1' Trionphtbernooi op donderdaq 28 nei.
.i "Not één toernooi voetballen en dan een lange. voetbal loze periode...Doe dus extïa Je. besÈ.

ODstè1Iinci : Éeef , 'e.i
É Stap.

LENS Dl, 82, F2 en E3 : Maasdi op zaterdag 30 !oei.jktoernool
' :'Allemaal iaar het ltes

ts
Ma

tland Èoe . De route gaat als volgt. vóaf r,ens àérigeiolaan tp tot
af langs de Uithof en bij .volgende stoplichten linksaf rlchting

',''',

aan Lozerlaan. Rech
, PoeIcliJk-Naaldwl jk-
l t -. r.-

Deze beBchrljvlng betekent dat vre autors noalig hebben orn er tè kouen.
_we leketql, op de cuCe!s._ De prÍj sul_treiding is om.16.00.uur.

I .;
;i.

i

t:
i;

I



@stel lingen :

I.ENS D1

LENS E2:

Í,ENS F2

als op 28 mei. M.de Bruijn, R.WtÈbenr M.cle iJrito (pasfoto neenemen).
A eI Eadalioui, F eI gaddloui, R. Ktoos, t4.pronk, M.Waterreus, ,l.v.C. Zande
V.Begclogan. .J.v.Eijk, R.v.Lint, t_,1! v.ZandwÍjk, J. Ouwerkerk, R. Geerman, p.:..2ëe_

Vt. Daaben, A.Jagga, V.Stiqter, F.Kampfraat, A,Akkabi, N, Akkabi, R.ilacobs,
R. chery. Lelders: Rob Mahieu en cilbert steenwijk.
R. §tap, P. CeEpos ponce, R. Marten, V, de Gróot, p. noos, f. TetGro, G. EnqelsA. souaré, J. Takni, L€Íders: Jeï,ry, Hoernig en Danny Bijlstra, . . ..

LENS El ; Vèrbdichtoernoo 1 zaterdag 3C nei.
Eet laatste. toernoci
van eèn. 10 km. Ioóp.
Kloöster. De prijzen
vler vier.

- AIs Lens-E-viertal
- Als Lens-D-viërtel

sportkamp Zeist,

voor jullie. Op 13 juni clus niet naar_ Ze,el,and.. ceèn,vermóeidé benèn
Laat zien dat je het lian, De opstelling is bekencl zonder L. van 't
worden oI[. 11.30 ,uur verdeelC. . !. : " :' .1

ond€rst3ande ,4-tallen ,hebben we .i-ngeschreven vcoï de afdelingskarnpioenscË;ii:pen ;van Den i1.

{aavl _1eze worden gehouden op zaterdag 13 juni a.s., rs ,o.gér," rrlo. ae r--sf,erers en 'rs midcags voor d.e D-vierta1len. op het ve k1 ve! de voe tbali.oncl aan de r.Tzerwerf . ' , 'r
De nrnDners 1 en ,2 van..deze karn-pioenschappen, zowel bij de D als de E, kunhèn ií- juli
een gratl-s weekje naar. het KN\rB sportcenln]nn In Zelst (in de period.e van 2i,.Juli tot
14 augustus). NEunens LenS vaaïdigen wij af! , . , r

: Jeroen en Stefan Eoefnagel, Jeroen Kcppendraaler en Gino Verseveld
: Ted neins, Darry Olsthoorn, Roger Riemen, Eans Verheij

Jonqens, houdeí'Ju1.3-ie zater'dag Íf 5uni tlus alvasÈ vrij. En ga de kotrende weken saEen
nog wat oefenen.' Na zondag 24 nei k'an dat helaas nrét roeer op Lens, $rant dan iiin aevelden gesloten. Maai op ltraaÈ of op een velóje. in,de buurCkan heÈ ookl. - ._ : ': '-

!,.,ljn t]gs,wal prekjes vrij. werke D-E- of F-klassers (vanaf B Jaar) -.wil-er'nog !iee;
Het is van.6 t/m 11 juli.in zeist. Kosten i 135,= 1a11-1rr). fnteresse bel: 97C15d...,.
Ook nieuwe leden mogen nee.
Er zijn nog steèds veer deernetrers die onderstaand strookje iÍet hebben ingerevèrc.
SVP a. s . ' r"reekénd neenenen.

Naam deelnemer:
Doet wel/niet ,r nee aan.cle tafeltenniskompetitie in het kanpl
Eeeft wel/geen ,( kanpdiploma gehajlC op eàn eercter kamp.
Kan wel/niet/matig * zererDnen.
Is.verzekercl bij. een .ziekdnfonds : NaaE:
fs partÍ culier verzeker(l: Naam:

NuErner 3 -L': !

De ouders zijn wer/niet ,r in staat ono.de kinceren heen/terug/heen èn. terug * te-rÉr:
voeren.

* doorhalen vrat niet. van toepassing is.:

.Teuqdk op1r algeméen' ' '

Sportdaq.

Een granèioos succes vras dat. Maar uefst 85 deelnemers melclden zich om + 12..0g .uur'op
r,ens. Deze werden verdeeld in 8 gïoepen. De strijd in erke groep was erg-.span4end, , 

-
De nrs'.i ,l kregeir een bekèr en een teÉachient jei (beclanltt ctrèrrià) en dè hr-s. Ë è"i, t f.f nprijsje.'De beste winndar zou nog een wisselbéiiér krijgen en een leren oai: neraas (aii'
waren taJee jongens gelijk geëindigcl nI. FoDano Tettero en ileroen Duis.i, -
ceen probleem. Beide kregen ze een wisselbeker (volgend jaar inleveren) .n een leren bal.
Deze Eogen Juru.e houden. Na afroop saté, stokbrood en pindasaus en iecereen ginq te-
vreden naar huis. Dank aan het barDersoneel, de organÍsatÍe, de leiders, de hurpza$e

tl - -9-
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ouders en Lens1edeq en natuurlijk aan de heer Strcon clLe steeds maa! weer die klëed-
Iokalen sctroonEaakt. get was echt allénaal grote klasse ll!
Jong LenS.

I{e verzoeken
afgelopen se
Bet is .de bedoellng dat clit ,Ln Jong LerLS koÍot te staan Cie nedio_,iJunl uitk@t,
Schriiven dus .

E2 toernooi bij .uvs.:

. : ril: ' . - ,'. r.- : .'-1 -alle leiders en triainerÉ ' vah: Al t/E F3 ,om eén Jaarver's1ag te roaken over het
izoen. Dit verslà?r verwachten ÈiJ elnd !oèÍ 1à ons bëZll te hebben. ,

2e, 4e, 2e,en 3e dat'was het resultaat. tst' hír toe van de toernooien van È2. Nu hadden we
het 5e toernooi bij I,vS ln I-eiden. Er Eoesten lvijf, wedsÈrlj.d.9_n geipeFlf: r.rerden en zoals. ,,bij elk toernoói varr'e2 hadden we goecl weer,..' Dè eerste weds_§rija iege.n Nóördwijk (een l.i
heef goed tean) werd verloreit met 2-C. De.tl'reede sedstrij ó -'dëóeà $VS'lèverde een 1-0'
winst. op door ecn doelpunt van FiI=i. De deróe. we'ilstriJd tè-gèn ARC-wérd eén 9e11J$ spel
0-C. !,Iaar we kwa:nen er steeds beter ln daar de vierde wedsèri5a met.2-0 w'erd gèwoànen van
Alknania aloor aloelpunÈen van Elkri en !íarco waterreus. De kans oE tlreede te worden zat

en scOorde nogrmaals (grote klasse). En het féest werd
van Àbid.,.LEt§6 E2. werd 2e eeh' fantastisóhe ptestatÍe.
I]goi F+j M!!$ÍiË pdèken we de eeréte plaatl r 

::ns6ns

cotrpleet door het vlerde doelpunt
Oveï tl,ree weken heÈ laadstè toer-
alleloaal klasse. '

,J' .TooD Prcnk.

erln en de laatste wedstrijd wèrd dan
|rstïafschop ;kwm .Íarr Mlchael vanÍ ZaÍldr,ri
van l4tchael PlonÏ weïd. goed, afgiemaakt

' ilèIeiilsplan JeuqilvcetbaJ. (6)

Dcelstelling:. .het bevorderèn van heË
: . ; zÍer bij.I,éns in het bi

DoéI :

ook tDet.A-o gewonnen. Eet
jk. En'toen gebeurrJe het e
iloor Faynond van LLnt , en

eerste CoelpunÈ uit een
èn hele 'goede hoèkschop

nayocind 'kreeg er zin in

t t-

Totnogtoe heb-ben we, biJ de bespreking van ons beleidsplan uitgebreid stil gestaan bij de
doelstellingen van het beleid en.blj het"onOerdèe1 Technisch belei<l.. epart.àandacht in' '

he-t- beleidsplaÍr word.t..besteecl aari het lekreatief beleid en Fan heF ledenwerfbeler.d, . - ".Op ileze onderdelen ga.rn r,re hier koït op in,
Eet Rekreatief beteid. . ..... .'.,

voetbalplezier ii het afgàbeen en'het voetbàtple-
jzondër tijdens het' JeubdlidDaatschap.

Reallsatie' i: r-

- Dé trainlngen.troeÈen goed. aansluiten.bij cle belevingswereld van'de versctrillenale leef-
tljdsgroepen (veel baloefeningen, bij de jonge spelers (DrErF) veel spelvormen). . ,.:"

- Tijdens de vak; qties veel neven (sport) qlÍtiviteiten, zoals tÍjdens de herfstweek in 1986;"' -voetàaltrips, voor A, B, C-klassers als het kan naai het buitenlancl; voor D, E, F-
klassers een voetJ:aL/zonerkaop ;
- in de maanden septerber, oktoberr-Eaart en april voor D, E, F-kiasser! op zondagen

een "4 tegen 4"-koDDetitie, , : : '"r .'í ,:
-.in tle wlntelperÍode veel zaalvoetbal i - ':''
- elftalletders zullen gesÈiJruleerd worden om rnet hun eigen eiftal ook ielf: eeil aàtal

nev(.n-aktivÍteiteri' td ondernetren; r i .'- "' :'.'
- vre gaaÍr pr.oberen (weer) . een ,feugdiaad .t€' vormen, bestaande uit ènlceie A- en B-klassers.

De taak van èie ileugdraad kan zijn: - Eet uitgeven van een eigen Lens-jeugdblàC enlge
I keren peÍ delzcen; . :.. . : ,. . .,get organiseren van een supportersclub van.LenS' I-. """: ' ;_^_;-:i:--

. - J:ïH:i"" van de ,'puplr van de week,,i,, -:.. 
.

- Kontaktpunt voor de ileugdkomissie n.'b..È. jeugd-'::1 -i., , zaken;

Eét I€deNrerfbeleiil. -

' ::1' , ..,-
I,Iet ingang van het seizoen l9U8/ 1989 trlllen we
3.dlftallen kunnen voraen. (met, ingang van het
wàarsctrlJnllJk aI bij de A-, r er E-klassers)

' 1n elke leeftijdsgroep tenroinste
koEÉnde seizoen f9B7 / lgBB }ukt dat

,|
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RealÍsatie:
We blijven cle ko@enCe jaren op ilezelfde wLJze zo aktief bezig als het afgelopen seizoen.
Dus veel kontakten net (basis) scholen, veel aktivÍteiten in de vakanties waaraan ook
niet -IÍrnS-J eugd-leden nogen <leelnemen (veel uini-voetbaltoernooitjes) . VeeI publiciteit
zoeken via de NU, de Posthoorn, de Haagsche Courant en Eet Bi-nnenhog. RegelDatig folders
versDreiden: :
Níeu,re D-, E- en F-klassers krijgen eenmalig een gratis IÉnstenue. We wlllen een intro-
ductiefolder saEenstellen voor nieuwe jeugdleden en hun oud.ers, tlet nieutre jeugdleden
en hun ouders gaan we ook een introductlegesprek houden, waarin de ileugdkomÍssie uiÈeen
zal zetten wat zij van nleuwe Jeugdleden verwacht en wat het jeugcllid van LenS mag ver-
vrachten. Indien Bogelijk willen we ook een of tweeEaal Fer jaar een ouderavoncl organiseren
Naast het aaÍrtrekken van nieuwe leden is natuurlijk het behouden van de eLgen (jeugd)-
leden van even groot belang. Een speciale groep waErr ln dlt verhand extra aandacht
aan zal worden besteed vornen de A-klassers die naar de seniaren overgaan. i,Íet deze spe-
lers zal in hun laatste A-seiz@n gesprekken worden gevoerd ten voorbereiding op hun
overgang. zlj kunnen zonodlg met dispensatie een jaar laager in de jeugdafdellng bujven.
Verder zal steeals geprobeerd worclen deze spelers als jeugdleider, JeugCtÍalner of jeugd-
scheidsrechter bij de jeugilafdellng te betrekken...-

DE JEUGDKOI,IMISSIE EELICIIEERT DEZE I{EEX(.

In d.e week van donderdag 28 Eei tot en net woensdag 3 juni zijn de volgendle jeugdspelers
jarlg. Van harte gefeliciteerd.
Danny Banique en Patrick v.d. Steen op vrijdag 29/5, Marco en Ederard Enilltdr op traandag
1/6 en uanny IJÍjIsna op dinsrlag 2/6.
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;(lNG ].ENS : HOUDT LENS JONG lll:l:

. Deze sDeciale Lensrevue is altiid Ce laatste van hct seizcen en de'schijnweiper is dan

voor de volle Ui)g gericht c,p "dg. jgugdafdeling van Lens. over het.afgelopen séizoen
vait veéI .të'zeg(jen. glat (lachte'í jullie van r-,nder§tàande (beLangtijkste) alitiviteitena z

' .:- l- _." i :

1) de open vceutalmltt]agcn eincl augustus eit begin septetrber waaraaJr'wij érg veel nieuwe
Iecren overhielden. 'Ja, we haaldèn zèfti ae voorpdgina vzur voetbàl west het officiëIe

, ! örcJaan van de llaagse vcetbel llond, '
2) tle voet]:alaktivÍteiten in d.e herfst, kerst en krokusvakantie waarbij,-zelfs 'elftallen

. -r l-op Éns'bleveí slapen. ' , . t :-, i3) de Írëd.strijd v.Ln lens A1 op z.eÍst tegen het Nederlànds jeugclelftal.
4), cie" dpelregelkwis. r+aaràan,wij maar lÍefst net 3 teams Beeeeden, Eén tean haalLle zelfs

cle finale en weïd Caar zeeï fraai clcrde ' '.

5) de aktiviteiten ronC de abonneelctto-eltie waarbij maar.Iiefst 5,)1íi -fqldefs-, YerFen
verspreÍd en wat zo'n 35 nieurve lottospelers óPllracht.

6) de wervelen(le Pats ljoem Show cp LenS waaxbij veel jongelns lieten_ ?!e_n.peer te kdnnen
rr,.- - dan'alleen rraar voeti:allen. : .. :: , -, . - , i,
'rr7). ile'alruldJezochte j eugdbegeleiders cursus o? Lens en Ce.,avonden georganiseerd dooÍ

John v. cl. Lubbe '
a: u). heÈ. 4-.tegen 4 'íoetbal op Ce -zgniag startte in maaït. Meestal h,aren. er zo'n Zlt spelers.

r; volgrend seizoen gaa$ we hier mee verder.
9) als laatste vcmeldeÍi we nog §e afsl-uitende seizoen akti+iteÍten zoals de SPortCag

met aansluiteni de barbeque, cle reis naar DenenaikÉn, het Zei'lvoeóalkanp en het
sgrortkanp in zeist.

Àllemaa1 zaken waaroP we trots.k'drnen zijn en clie deze speciale ui tgave nèer-ian waar
maakt. voor één kcer alle aandacht op de jeugd" Natuurlijk nlceten \,re dan wel eerlijk
zijn en ook de minder plezierj,gèr. kanten de revue laten passeren. Wat dachten jullie
hiervan ??? ?.

1) cle onverwachttc ontknópinq" voor ],ens À,1.'Dcór hct nÍet halen van i1e regionale klassè
liepen'we veel nieuwe spelers mis. lit hoctcn we volgend seizoen dan Eaar recht
zetten. cok voor jullie was het zichtbaar een teleurstelling.

2) het gedrag van te veel spelers laat te rrensen over. Er is niel altijd ïespect voor
etkaarr, tegenstanders," scheidsrechters en Ieiilers Eaar oc,k voor rJateriaal. '

Ballen l)Iijven ergens liggen, kleedlokalen wordèn vcrnield, dcuches blijven aÉnstaan
en roruuel wordt overal taaar neergggocid.

3) te vaak r.,lijven er spelers vcoral in de jongste lee fti jdsgroepen weg zonder af tè
schrijvcn.

. 4) goed én voldoenJe kader lrincen vooral voor de niet selektiegroepen blijft een pro-
bleem te.meer ock daaÍ de animo llij te veel spelers om er iets van te nalen in wed-

. strijden of daor te kcaen. txainen niet altijc erg §root is. Deze wisselwerking maet
duorbroken worden.

5) <1e velden ivan Lens mögen we in clit rijtje natuurlijk niet vergeten. Een eÍgenis is
het zekcr aan het einCe van een seizoen cn thuis'te moeten voetiallen. we hebben het
aI over zandbak 1 en zandbak 2.

Zoals jullie zien is IÉns een echte voetbalvereniging net z'n positieve en negatieve
kÉrnten, met,z'n ups en downs. ceen ?!-r)bleem C.e positieve kanten en de ups noeten we

proberen uit'te bouwen. De negatieve kanten en de clowns m<;eten zoveel mogelijk achter-
wege blijven.l liij zijn van plan om hler volEend selzoqn aan te graan werken.
Natuurlijk kunnen we dit niet atleen. Í.Ie xekenen op Ce hulp van onze senioren, de ouders,
d.e leicler§,:Ce trainers rdaar zeer zeker cok op de hulp en lositieve instelling van onze
jeugcl. vàÍidàar dan ook deze speciaLe uitgave voor jullie om te laten zien dat wij jullie
voor vol aanzien. Jong LenS - Houdt LenS jong cn levenrl.

De JeugdkomELssle.

1



lla de vlu'chtige lterugblik van Qc j eugrlkonnissl'e
- a1vàsÈ 'verklappen wa! qr .verder nog Ín deze. Jong
alvast dat het echt het le,en r'raard ist nlet aII

De inhouil van ,deze Jong Lens.

1)

in het oireningswóoio wiíreÏ wii jullie
Lens. staat te lezen.'iÍe zeggen nu'

een voor de.jeugè inàat ook voór de'r ' -.

overige Le-nsledg! en vopr.. de quders., l,euke verhaaltjes, pittLge cpuerkingen en krorDé'
zi.IEI0enje.vindhÉta1IendaIterug1nrlevo1gendencàrastr:rten.

de sportieve resultaten met een vluchtige terugbliÏ eh tevens alle eJ,ndstandgn van

een jàarvèrslag, sof,)s erg kort, soms erg uitgebrel-d, van de leiclers van'de elfÈallen.
de vocrlopigé selekttegróepei en het tràiningssctrena voot'het nleuwe "seizCen B7l8B.

aaarna io! wat belangrijke za?kjes on aandaclotig dooÍ te lezen' en'om eventueel 'te
reageren. Lezcn dus. :' ' ''
natuurlijk a1s laatste een afsluitend dankriocrd. '' :i- 'i .'.

2l
3I
4)

s)

L. De silórtieve resultatenr
spcrt en resultaat is natuurlijk direkt lcet elkaar verbcncien, voor het eneielft-al zijn
de resultateh lrositief, vrjo:: het anCere elftal wat nÍncler, Vcor aanvang van de, koEpeti-
tie proberen ,rè orrr" -elftallen zo in te delen dat Ér in het seizcen'Ieule resultaten
Uenaàta kunnen viordeh d.w.'2. dat we niet slapencl ka,pioen willen rnorden naar cok niet
dat we week in week uit afgeslacht wc'Iden. Vle kirnnen konkluderen dat we hierin 'reCelijk
zijn geslaagd. .óit seiióeÍiigeen kampioenen Elaar wel goede resultaten. ÍIj.nst, verlies
en gelijie s;ËÍen àe hoien bij de sport' I ' '-i.

De eindstanden zijn: l': '''
1)
2t'
3)
4)
s)
6).

I
1)
2',)

3)-
4)
s)
6)
.:ll

DS(, .;
vcs i
u{o
LENS A1

Ílilhelsus . ,

Scheveningen

GDS ' :

IJTC,

Westlàndia
LENS J32

Die Hàghe
Monster
Sv r35

scA
velo

.Duno
LENS A2
Oranje 31auw
Monster r,

RKAW.
RKDEO

Mcnster'Velo '
Duindorp SV
DeIft
LENS Cl

Dynano '67
Die flaghe .

R.pi/À
IENS D2

Toof an
Laakkwartier

RÀVÀ . .

oranje Dlauw
Te Werve
Í,ENS Fl
valkeniers
Fladingo ' s
Loosduinen

2L-4L
27-2t)
z !- t\t
22-26
LCr-23
19-19

2t)-3e'
79-24
2X-26
L9-24
2c-23
19-2C
19- 19

17-30 6)
77-3r 7l
ta-29 {J)

ta-25 9l
1B-zC lJ)
L7-L7 Ltl

75-2t3
77-26
t6-24
77-20
15- 16
L7-16
16- 15

vrris '

I,Iestlandia -
Quick '' =.
Drío
Scheveoingen . "
LENS I] I

SVDBB
Juventas
Te l.IeÍve
Kijhduin
.cle Jagers
RVC
LENS C2

Delft
Valkeniers
Toneqi(lo
Wassenaar
I,ENS E 1

IrlllelEus'

guick stéps
Quict ''
oD:l "

LENS F2
IYI-ornFh
tlmano 167

-Vios ,"

22-47.
22-39
224n
22-29
78-27'
27-2Ó
le:1È''

19-11 '
l4- ro
14-L4 :'

1É-10' r'

15-10 ''
10- 6

2?-33
22-33
22-12
22-3t
22-3;)
?2-?4

22!38 . j"
22-37.. .
22'-28. . '
22-24 ..
22-26
?2-22

1) EBS :' ,,
2) scheveningen
3) guick 

r steps
4) voorburg
5) VrederÈurch
6) I,ENS D1

t2-L9
L2-t6
11-i5
11- 13

L!- 2
1'J- i.)

L6-26
LtJ-25
74-2'J
t6-2í)
t6-2A
15-u0

22-35
22-35
21-31
79-25
2L-24
22-23

L7-29
' L5-26
L5-23
14-1U
13- 15
t4-13
15-1C

t5-29 .

L5-22 .

t6-2L :

15-f9,, ;r.

L4-17 . .:
17-L7
7'7-14

1)

3)
4t
s)
6)
7)

ADS

Llr:no
sv | 35,' =

TriompÏ :
Laakkvrartler
BTC
LENS E2

Duinclorp sv
Scheveningen
vredenburch
rrils
LENS F3
LaakkwarLier

Eij gelijke elndstanden hebben bij de A-D-c junioÍen
beslissingsweclstxijden Dlaats gevonclen als het ging om

promotie of clegrailatie. Voor het overlge geldt het dcel-
saldo bij gelijke stand.

1)
2',t

JI
4l
s)
6l

2



Zoa!.s julIie zien best wel aard.ige ïesultaten. Nu kcrt even een beschouwing van ons.
IENS i-Il heeft het d.us net niet gehaaJ-d. ce ruickig brijven arJ-e sperers op één na nog
een Jaar À-ktasser. I\ret Ce overkomst van enkele nieuwe spelers van buitenaf. en neercl.ere
B-klassers moeten we volgend seizoen weeï llo3e ollen kunnen, gocien.. . .; .

Helaas gaat {an.alleen cle nunner een over.
I,ENS A2 heeft het gced gedaan teoeer als. vJe weten d.at ree in dc twee(le selzoen.helft,
wat keepexsproblemen hcggen gehad SOÀ A1 was ge\.;ccn te sterk vc,or <1eze l\6u1g. Ook JuUieblijven volgend seizoen Erotendeeels À-klassex.
LENS ]J1 was voor het seizoen voor ons een vraagteken. zou,Jen we sterk genoeq zijn om
ons te hanchaven ??? De tïainer en rle spelers zijn gcec bezig geweest en wisten.een,. )<eurige,zesde plaaËs te halen. Ook lieten enkele spelers zien ook in. Ce,Al bes!,,hun
Lnannetje te staa,u.. De cóncurreni;ie worclt groot,
.liENs 32 vergooide zerf,het karnproenschap c.o.ï veelu:rdige afs chrijvingen.. Bet erftar
.konrpreterqn.,.ging best. sperers van Dl en c1 Jec:en dit meestal graag. iier moesten ze
eerst in hun eigen elftal sDelen, Dit l{as soms te veel_ van het goede. , : .

r,ENs cl 'stond,, rang cp.í] punten. I:as toen het, tweede c-eIftal, er $ras ging rens,cl .draaien.
i Een pluim voor de. spelers .die meestal zaterdags 2x speelden. s2 en c2 aanvullen wàs

geen probleen..ènimo genceg en zo hcort het cok,
r,ENs c2 h-ad'.aqnvankelijk nog 'rat te weinicj srelers, Het was ook een nixture van c- en
D-klas-sers ' De tegenstanclers waren veelal Cl-elftallen r,raarin ook nogal eens. B-klassers
meededen. Een oneerlijke verhoud.iag wat eigen!-J-jk niet zou L'togen gebeuren. r De 7de plaats

LENS D1 bestpnd hocfdzakelijk uit eersÈe jaars D.klasseïs. Na enkele maanden kwaaen er
vrat snelers van DUNO oveÍ en daar vterd. Dl best sterker van. Kwalitgit . heefÈ. di t el-ftal

. genoeg me,lf vergeet af en tce de inzet nieÈ.
" -LENS_ 

!a speelCe va-ak.erg re':li,voetbal. De merltaliteit bij, soEDige spelers liet echter
weleens te.wensen over. Dit mcet verand.eren. Toch een keurige vierde .Plaats vocr jullie.
LENS E1 §tpnq 1a.19 r,rct lege handen. De start in I:ou1e El was cok te gék. Ir,r een poule
lager ivas het ook nog even $ennen. Er werd best goecl gevo€Urald naar de kracht.ontbïak

; c,p iat grote veIC. Vooral na Ce winter werden de punten bijelkaar gesprokkeld. '..
iLE§ E2 speeJde maar iiefst tegen zes E1-el-ftatlen. De resultaten warèn scns .best aardlg.
veel nieuwe jongens in èlt e1fta1 die zich in septenbeï pas aangemeld. haCclen. ze hebben

.. eèn leuk jaaï gehad med.e door de enthousiaste Ieiding van Joor Aïonk.
^ LENS FL bestonil .uit. cle "oudere" Di.ni.'s d.w-z. de jongens die al langer op Lens zaten.

In het begin was het +-och evcn wennen, VeeI jongens moesten nu zelf meer gaan vàetlallen
oEqat de betere. speler€ naar cle E gegaan vraren. Uiteindclijk lukte dit besÈ en Et werd

**ËÏ::Sïas .in. septenbcr ingedeerrl, ondat ceze jongens binnenkwamen via d.e open
d.agen in augustus. c€en pxob]-eel[ er- zèten here leuke sperers bij. Lens F2 einci-gde c?
een nccie vierde plaats
LENS F3 ontslond ook ;:a c1e oÍJen dagen in augustus. Ock hier enkele zeer goecle voetàallers.
IJang stonden ze bovetlaan naar: helaas in dj.t "elft-al" bleven er nogal eens wàt snelers
lreg. vret te weinig spelers is hei mce-r--Lijk winnen en dan is zelfs een half veIC no.g te
groot.
zo dit was een korte beschouvrr-ng van .nze kant. zó hebben rvij het gezlen. Misschien is
niet ie<lerèen hét er.nee eeis màar dat is z: juist he'.- Ieuke van Cà sport: zoveel hocf-
den, zoveel Eeningen. Hierna gaan ce teiders wat clieper op d.e erftarren in. ock-zij
geven hun eigen nening cD het. erftar of op de sperers arart. -wÍe weet heb je nog wat
aan de persoontijke tips.
2. De Jaarverslagen.
LENS A1 i seizoen 19ijl6-19tj7.

TerugkijkenC naar het voorbije seizoen schieten vele gesachten door mij heen.
De vraag waa om wij pr.-,motie naar: de regionale klasse niet hebben gerealiseerd keert
steeds weer terug in mi-jn qedachten. :

Wat. hebben wij verkeerd gedaan, waarore uocht het nj-et lukken ?:Het doet er niet zoveel
meer tce. Het spÍeekr,roord zegt: rrRegeren is vcoruit zieri". Het-is daaron zaak ()m niet
bij de pakken neer te zitten en ik wens d.e snelers alvaste cen voorspcealig seizoen
1997-19C8 toe. Toch wil ik niet naLaten langs deze weg een aantal xcensen te bedar*en
voor hun niet aflaÈende steun tj-jdens de afgel-Ien 13 rnaanden: Ronalcl Bogisch, Henk
Gabel SR., Edwi:r Coret, Dien en Wim Endlich, Rla en cerard BÍjtsma, Fa.m. carskaEp,
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i

l
Fà. ttoernig, Fam. stéenwljk, Bert Pennings, I\d corèt, Frans' van Dijk;.'GeraÍd
Kleij, Ina v.d. ljergT, Paul van'den Steen, John van deï Lubbe en yonique. '
De spelersgroep wil iJ< bcdanken voor de meestentiicls prettige saneíweiking en
ze veel àucces toe in clc toekomst. Ík zal jullie nooit vergeten.

Tot ziens,
Peter Meefout '

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

LENS A2

- eínriigcle ln de Éo@etitie op een fraaie vierde plaets, met !0eer punten dtin gespeelde
vredstrijde:r, dus een geniddelde van ruim één punt PeÍ weCstrijd

- tràd tn zeer wisÀelenrle samenstellingen aan - iets wat ook A1 deéd, Elaar daar werd
het "irizicht" genoen6, terwijl het bij A2 "overmacht" was - zb0at er van e..r 'ittge-
speell team geën slrake is geiveést.

- speelde ondanks cle bo-vengenoende hanèl'-cai) toch een aantal sterke wedstrijcen .

- bÍjvooibeeld thuis te-gen Mcnster, 5-4, onder de bezielende.lelc',1ng ven de zeer sterk
spelencle MohaEed eI Àssrouti, bijvoorbeeld uit het BSr, '1-3 rJc$rönnen, ondanks de
keeiiendè Kevin verhoèvcn, en met clank aan pr)b !,lahieu, die Èussen de buitensFelval

:. door een paar keer scccrCel bijvoorbeelC uit bij Lyra, waar een 1-i) achterstaàcl

- verloor een paar kcer rcet hoqe cijfers voornanelijk tegen de met drie cf meer,dispen-
.' satie-sènÍoren spelénde teams van Oranje. B1auv, en SOÀ, Cie vcoral fysiek veel meer

' iri huis hadden .

- kende een Ieuke seizcenstart nët brood en scep voor de eerste thuiswedstr.i jr1 cp een
ioensdàgavoncl iri augustus, waarbij het j arDrner $ras dat een aantal spëIers niet 2o gced
geluiÉterd har.l, en dus thuls reeds het een en ander naar binnen had gestau'Id. " '

. : had talloze gastspelers, die sons teqcn hun zin en sons DeÈ encrrl enthoubiasme cle.
kein kwanen aanvullen " " :

- beCahkt in èIk geval'.Íeroen Dunant, ,lÍe zelfs nàda! hlj verzopen bij 81 Van heÈ veld.
.. stapte i'trolijk ifl het doel ging staan btj A2, oE daaï.wat ïëpaxatiéwerkzaaEheden .in

- spreekt óoË een'woorcl van dank tct de chauffeurs van de wat ktein uitgevatlen spelers-
. busjes; te !,reten- de Fa. Harhaí, Raffaele en spa, af en toe terzijcle gestaan d,for in-

val- chauffeuï 3a1Èus
- heeft c'ok een aantàI na1en mc€en genieten van een heuse grensïechter in cle Fersoon

-van_ spelersbuschauf feur spa
. - speelóe vrijwel elke vredstrljd onder de aandachÈlge oqen van pa en dcchter Tromp,'

die za§en hoe vincent eén behc'.;rlljke aanvoèicer was

- - Eiste soES tijalens kartere of langere përiod.es een lid van het iluo Raffaele mCat,
i een discussLe laet de schci<lsrectrte r vocr de zoveelste keer tot een afkoèlinq,spericde
' had geleld

' - zag hoe Nico i.laltus eà Fr)b Mahieu vaak, en soms fraai, scocrden
- Eaakte mee dat Patrick straathof er in cle rust mee oPhielcl

' - maakte. mee clat Danny Hanique soEs cp tÍjd kwan
- naakte nee daÈ Marco Spa terecht heel hoog eindigcle bij c1e verkiezing iran voétlcaller

vanhetjaar,onc1athÍjcQÍIstantSpeelde,'har(]werkte,ennooitzeuÏde
- maakÈe mee dat Andre van Hijngaard.en scms cnmcgelijk hard in de kruising schoot
- naakte nee dat RlchDrCl llartman op het 2uick-ve1C fantastlsch met het hoofd scoorde
- Ioaalte Eee dat Ricky spaans na zttt zwaxe blessure erg sterk terug kwaE
- maakte roee dat Dinesh Bisai tegen het einC van het Seizcen wat verzwakte, na een aan-

tat goede wedstrljden met fraaie kcpiloelpunten
- wlst vrijwel zeker dat RcnaLd zandstra wel weer nee htilcle spelen, die steeds de heI-

pende hand bood blj spelerstekort
- wen het elden lenstoernuoÍ,' c.a. door zeer sterk spel van ''........eeí gastsPeler
- begreep scms ce leidcr niet, zoals d.e leider A2 niet begreeP
- zag tach kans mét dte leider redelÍjk bngeschonden het seizoen door,te koroeri, waarvoor

beialen een cotrpllment verdienen

vi)n ceI

ik .$rens

: ..
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iEn-S 81 t E6/ | 07

,feroen Dunant: Kàn' een goede keeper worden, Iteeft daL. dlt seizoen in veel weCstrijden
ook du.idelijk .Iaten..zien. Hij.pakte hlerCoor toch een aantal llunten voor 81... Na Dene:-.
marken.moèt ,je wéér ,'serieus,, gaan trainen Jercen !ll,

l: i r'' 'Danny Sijrsnà:. Ée..eft egn goed. seizoen gevcetbar<1 in 81. Tijdehs de wedstrljden artijd:'
serieqs en , 

geconceltfeerd voetballenC. Probeer. dal-- zc te hcuden. Anclers ....Toet Toeeoeot!
En weet Je nog IELO 1 - LENS i, daar moet je in komen. .i

IÍartin" Brooshöoft: rn het begin ncg een waanzinÍrige iilioot, maaï na.3 à 4 maanden ging
dat vcor jou gerukkig veranderen. probeer nu nog. f,Ieer cp het voetbal te gaan retten, .

want je kan. nog beter.
Jaco wegtstrate: Deed ars .r'èbhterverdcàiger arEijd 2iin taat. Er Ís éón ding waar je op
xooet letten. Je Iloet niet tè kritisch. op je zelf ziji\. Ik vind het eèn hele goecle instèI-
ling- l4aar probeer het niet te cveiclrijven. vocr de rëst vind'ik het hàer erg leuk, àatje wëer bent gaan voetballen, P.s" Hce tcrnd je nijn schoenen lopen? '

Dashrj. GUFIU: ook we1 KltLk-KIuk in het el-ftai genoemcl, KwaE in het begin va-r: het seiscen
(competitie) op lens cn was neteen aL niet Heer uit Dl lveg Èe slaan (jarnner) Maaï even
serieus. Ik heb dit seizoen ocJ( van jr,u genoten öi) het veld- Ga zo _clcor ll ...:
Mauricè schuurhan: rn.het begin hac.jij het behoorrijk mceilijk.in ::rl. Dit. hac te maken
net, het feit dat'je fysiek. te kort kvraÍr.,Irit kun je alleen beter ontvriJ<kelen dcror Eeer
'te korièn traÍnen. Dat betekent dus dat je ví)or de dingen lrrliten het voetbal cck je best
zaI. lioeten doen I Kom ()p l,Íaupie - Je kan .het : :

Ricardo Tettero: DiE is er zeer zeker één net een lluwelen technÍek. Maar met (lat àIleen
kon je e= hj.et Rica-rclö. ,Jc weet zèl-f aan.rÀ-el-,,ië dingcn v,/h vcetbal je moet werken on,het
veel b€ter te'gaan döen. Jij..kan daÈ Ricirdc.r. líaar-je Eoet het wet doen I

Ik denk
Daaï leer

PaÈrick valkenburgh: tBehoort tot éé -van de twee weinige Eeyenoord supporters van het
i:earD. Iiet is "niettr ercÍ ars je suppcrter bent van die c1ub, maai ga arsjeblieft nieÈ
voetbarren zcars die spelers. rk rlenli, dat ie vaàer iian nog neer zat ko;e; itjken: NÍet-
waa= Titr: l
Adjai Tilai: Adjai l(an niet a1leen voettrarlen, traa: hij kan ook opbelren naar LEN5 als
hij zlch per ongeruk versla;'en hceft. vo-Lgend. seiàoen'is ééri wocrc hocl erg berangrijk
Adjai. Zelfvertrouwen. Succes l:

Edrrin spaninxs: Eeeft dit sel-zoen niet gevoetbard zoal-s hij dÈnkt het te kunnen.
ook, Cat je het kan. Maar dan zu1 je toch neei over voetbalBoeten gaan fllaten.
Je echt het meeste doc'r l: Ik- hoop, clat het je Iukt Edwin I

!'aysal eI Iladdioui: Hij is vrai ze noó3r[en Èelt temperanentvolle vcetballer " Hij is gek..
Hij vreet het gras op. (kijr( maar nai.r verd 1). Hij gaat tot het einde door (sons niet:
Quick). tÍiaar toch mcet je Eeer rust irr je soei krijgen, zodat je niet aIleen de tegen-
stander en de bal ziet, n4a: ock Ce a|1dere clinqen om. je heen. Je hebt zcveel mentaliteÍt
en een goede instelling, dan ÍDoet je dat je zelf aan kunnen J-eren ll

k met julLie
romotie klasse.
allerlei bles-
erbij kornen. '

ij te zi jn.

Ik wil iedereen van het elftai bedadren voor ltet granarioze seizoen wat i
gehad heb. Í,Ie hebben met het tean een goede prcstatie geleveid in de B-p
Vooral als je weet hoe sxoal de basiè dit scizccn is geweest. Dadr konen
sLrres blj, sommiEe clie stcpterr rieÈ vcetbal en'ncA vele kleirie clingen Cie
Oc'k wil ik alle ouders/suoporters bedanlien die er ell(e r*eek probeerden b
Klasse ! I
f,k wens iedereen een hëIe prettige vai(antie toe en volgèncl seizoen g-àqn we er met cle
hele vereniglnE weer keiharcl tegenaan !!'

I-€o v. Rijn.
I,ENS 82

Leider Jan v'd. Derg heeft ons gevraagcl iets te schrijven cver LenS ts2. Ti jclsgebrek ,ver-
hinoerde hen dit zeJ-f te Coen. Natuurlijk kunnen wij dit n()c)iÈ zo goed doen als de Ieiderzelf. Hij Ls er immers' àrtijcl bij en pÍj zJ-en Deestal arreen de thuiswecistrij cen,
De'eerste andeling waà' niet qeweldig. oe tegenstàCers vrAren te sterk l,ccr juIlic.
Na een week of zeven werd er een. extrà B-pcule gefo:meerC waarin jullie cle rest van de
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'De starÈ
,. VAN GDS

veelbelovènd: De eerste zeiËí werigtrijCen levcrCen 1L ;:runten o1.. slechts
weid verLoren'en ult ''UiJ f'leàt:-anC,ia were- het 1-1..Deze wedstrijö werC door

Ce heer Jagesar, vader van uaik,'h&j' op de vidèo vast|óIega- Hierna ging het. Eis.
. Enkele "pgi.t" 

bedankten en eI werd erg 'rrakke lijk' afgeschreven. De aanvullinfr, sr:ns

. zeLxs zes st_É.aers op gÉrl Cag, hadden aI een wedstrijd Eespeelcl'en tègen- gelijki{aaÍdlge
' tegenstanàeii '91n9 dat mis. De laatste vier wedstrijien Ieverdèn slechts tvlee punten oI).
Dit betekendc uitcindelljk een vierCe plaats. KamSióen werd GDS vaaragn 'LenS- vier punten
verspeelcld. we .höpen cat aL vastií'sleièrË. tccn een teít seizoett h.lrbon gehad'en wij

;.zullén'er'aIIès aan doen om volgend. seízèen wel een koEpleet elftal met keeÍ)ef'voor
juLLie te hobben. Tevens. willen wtj ju1lie leicler, ,Jan v.(1. Berg, bedalken vcoï h€t af-
gelopen seizoen. slij wetén, Slat hij.zich nogal eerls l[cëÈt haasten met'àL die-onre§elma-

.Erge werKrr;oer, ,.r, .r.m. .ceiuxrig sèren er c.Jk wat vadërs éie soms in'konden, sprinqen.
'ro.n í='àiÍ niet ideaal. .ook voJr volgenr] seizc,en qàan wë wéer op zöek riaar eèn vaé te
''leideÍ vccir jull1e die er ieCere week kan zijn en "die soÉs wat citra' s' Eiet 'julliè kan
doen, Nu maar hopen dat het lukt. .. :. '

.' : I De JèugdkoNcissie ' : ,, ,. - .

LENS cl Seizoen 1986-1987.' . :'" 
:

.Er, werd. nogal scèptlsch : (gelukkig ook positief) gereageerd op het tussentiJdse -verslag-
je wat il( ove? jullie schieef. Lis i}' had qeweten hoe het seizoen daarna verder zou
gaaÍr had ik niet gezelJd clat clèi auto aI l.ie1fect liep,.' net is. daarna alleen nog uaar. beter
gegaan en de auto is gaan lijken op rfie varr Alain Prcst. Er werd nog maar 2 keer. ver-
Icren na de. winterstop en, de clubs.werCen weer bang c,m tegen Lens te spelen- Toen
kwarien de'toernooien en wat daar gepresteerd werd grenst aan het cngelooflijke..
foernoot ha tcernooi werd gewonnen èn atLeen een wàgómlegging hieid Cl vàn een 10DB'

score af. diti-.i ólnpelden de successen weg door het in hun ogen natige'niveau te om-
.,schïijven. Maaï ook'zij werCèri geloèhenstraft óaordat ook het u'Io tceïncoL werC gewcn-
..nen (met DWo-cl ën tIiIheIEuS 'Ó1:)- De tralningsopkonst, de qfeer in het team,'jullie
gedrag en inzet waÍèn een voorbeelcl voar nenig Lensteam. Toen ook het voetbal gaandd-
weg steeds beter werd, vrerd het seiz'cen Derfect. Het seizoen wordt afgeslo+-en met een

'zeilvoetbalkàp (ongetwijfelcl een succés) en dan een welverdiendé vakàntie,,
,voor .elkq, speJ.eï. zal ik 1 Einpuntje cpschrijven h,aar hij in de vakantÍc in een onbe-
$raakt cr,qenbllk op kan gaan trainen. De positÍeve dingen schrijf ik niet oD (dat zijn er
voor leclereen te veel ! I )

l,tarco Tljién: spelhervattingen en ccncentratie n:et Èeter.
fönny Heins: van je eigen kunnen overtuÍgd woïden (verCer zie .Tirliy)
David v. zetten: traptechniek uoet beter.

.. Remco wyrdeDan: koptechniek doet beter, :..
',Mischa v. croonenburg i spèIinzicht kan bèter
. Romano Tettero: koptechniek móct beter.
Jixmy Spaansr als je uitgegróèid bent t<un je aan je snèIhèid gaan lrerken zo lang zul'

je, op tnzicht hceten voetballen.
Nie1s Schuurnan: Èraptechniek mi-pt beter nooit naschcgifen het.heeft je aI een beker..-

":.gekcst(G.s'.v.),lateÏkosthetje,eenpaariledstrijden.
Jchnny Mansveld: prc.beer 2-Èenig te. worden en je lichaam (pje) .te gebruiken.
Maurice' I.liersma: zelfde.al§.Dlnny, je mcct 'ns weten wat je aI kan I

Edwin .I[t-étvel{: probeer 4aJr een 100t' scóre. te vrerken, in de "D" zuI je nj.nder kansen' krijgen traaï van een spits worden dan toch dcetpunten verwacht (= Ieren
. scherp. te spelen).- -

:" 'i".t iËi=A;-"k-il' ,àir ","r. tÍa wéer een goece aètiel ncoi,t meer de bal
achter schieten. (controle behouden ook als je op snelheid bent).

was,
(.1-2)

Peter Pionk :

Edwin (cillhaus voor volgend
seizoen)

LENS C2 .seizoen 7986/L$A7; :

Dennis Van .: keepte -(a

'; ;:1'

Is "stand,-Ln") of'spcelde linkshalf; houdt'van kappen
n, rMralÍ; vcert clat'noE te traà6,uÍt: dfis trëer oefenenl
ook voqr.. zijn lrreeftrapt-Iaoét.zit*I realiseren dat 

,tegenpartij de bal heeft er ook verdecigd Eoet worden;
te vaaJc lqoeite net op tijd te vèrzamelen.

. . ' 
. , ' , . .eq. ft'36i'

" l, ,da! gerdt
zodra Ce

De'Iden;,:

heeft nog
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Ferreira, Àrmindo da: speeld.e rechtsbuitèn of rectltshalf, heeft een gcede techniek
(won dit seizoen niet voor niets de Lens-Hocghoud-Bokaal) , speelt
me&kelijk een man uit; nist echter nog waÈ kracht, màar dat ls i:begrijr:etljk vèór e'en 2" iiaars D in een C-teaxn. . ..;,

Gilliot, §an

Eeljer, Eelco den

Knoester, Michel

lange, Pascal

Lau, Edwin

Lel.leveld, f'raÍls

!,lahieu, Martijn

I.rerencLa, RanclàL1

TiryakJ., Yucel

Wulibent Malco

De schijnwerDer qerLcht oD: Edwin Lau.

; speelCe (als hij aanwezÍg'was) rechtsha.lf , mcet dus mirider afbèI-
Ien en meer voor zijn (teaI0) sport overheLrben, .heefti een redeJ.ijke
balbehandeling, maaï pingelt teveel, waardcor hij tevcel balvàr-, lies lijdt; zijn wreèftrap lqöet beter worcilen; was ook noq een
D-klasser ln hèt C-tean l

: begoÉ in C1, speelde slechts een'paar wedstrijden Ín C2,.]:moest
,.. vanwege groeistcornis vócrtijèig stoppen. Is tÍjdens het spel .erg fanaÈiek, maar zit, buiten het spel snel cn de kast en kan.,,,:

: speelde (riet tegenzin) vaak laatste man en soDs; (Eet zin) Iinks-
. half; is een er? enthousiast Lens-jeugdlid, want altijd aanwezÍg;' moet duÉ- gewocn IiC blijven, zijn looEtechniek en loopsnelheicl:. .

Doeten wèI betcr worden; heeft een {roede }inkertrap, dus veel
oefenen clet rechtsi moet zich in het vel(l nog Ierèn beheersen.

: speelCe rechtshalf of rechtsbuiten i scoorde in die laatste pc-sitie
. . een keèr een hattrick (3 dcelnr:nten op een rij), beschikt ovei een

goede tratr, maar vergeet als hailf zijn veÍdedigende taak te vaak;
Ís soms bang/vies van water i zijn hunor is .ontwaDenencl. ,,

: speelde linftsback, iinkshalf í)f linksbuiteh, kwam cp die laatste
plaàts het lJeste uit cle verf, was als 2e jaars D-sDeler veelat
fysiek de mindeïe van zijn tegenstanders (diè soms ock noq B- ,.,
klBsser waren); heeft mceite mct de gehele weLlstriJd geconcentree(l
te blijven. (zie intervickí)

: speelde Eeestal voorstopper r was de vij fCe D-klasser,in dit C-
teaxr; speelde altijC Aeconcentreerdi zijn srrint moet sneller. zijn. wrieeftrap beter.

: speelde rechtsback; was als 2e jaars D-speler vocr geen enkele
C-tegenstander bang, bijna niet te passeren i . concentre,ert zigh bij
één-tegenéén-duels Eced cp r1e bal en trapt daarcloor wèinig in'
schij nbeweglngen; heeft een Eoecle tral, is niet snel tevreden over
,de eigen prestatie, is dus terecht aLs tr.reede geëinaltgd iï Ce gtrijcl
oxo de Beste Jeugdspeler van LenS dit seizoen.

: speelde (als hij niet wegbteef) veelal ld-ílCen-ríidden i mcet -zicïr
afvragen of hij wel een tea,ïsport wil bedÍijven, want zorn sDort
schept veiplichtingen teÈencver je teaFlíJenoten; heefÈ een redelijke
balbehardelinT, zcu Uevèartijker kunnen. zijn als hij ueer cle ccm-
bl,natie zoekt.

: sDeeI<Ie spíts cf linksback; speelt lekker agressief; is als spits
. dus lastig en als back roneilijk passeerbaar; voetbalt teveel àet

het koppie omlaag,. nist daarC(lor overzicht eí pinge1t. claardr:o!

, i;::r::ti:iïEïïj* ,.r"*"ruck cr rÍnksbuiren; ié re anssrie on her
duel aa-n tc gaan; moet op de training Cus rneer contactoèfeningen
doen i ock zijn trap rnoet beter.

Richtten we halverwege het afgelolen seizcen de schijnwerper op .feroen Dunant (81) dezekeer s-taat_gryig++, speler vflr c2 , ln het micidelFunt. Reden ààarvoor l_s de prina pres_tatie die Edwj.n in de wlnter neerzette tijclens de speireEelkwi.s và de Haagse scheids-
' rechtersverëniging. Als jong.ste deelneraer van het Lens-tearE clat de ffuraleronde bereikte,
'behaalde" hiJ indÍvidueel de neeste Dunten. En ook tijriens cle vcorronden werd zijn naamneestal genoemd als clegene net een van de hoogste :rersconlijke, scores.:i
Ecwl-n ls 11 jaar (dus eigenrijk nog een D-nupil) , ' rengte + 1.51 meter, ca., 4c kg. zwaar,rosslg haar, blauwe ogen en Ís fan Ían Marco van Basten.
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,l.t
vraàq : ini LènS 1 speeit ',r"* .un'*t"... rlen je daar gcen: fan van ?

' antw. r Màrco wie? Ik Ïijk nouit bij Lèns 1. Ik vincl vcetba!. wel 1euk, maar alleen cm

,l zelf- te,doen. rk gd cok noöit naar E.c. teq Haag kijken.
:'vrààc: nc;e lani ;it je 'ar:àp r€ns?

. @r vanaf nijn 6e jaar. rk heb 3 jaar in de F-jes gezeten' 1 jaar in ie E, en 1 jaaÍ
ín-de D. Dit seizllen ben ik Ín D2 begcnnen, maar er waren teveel spelers in de
D en te weinig in de C. Toen vroeg PauI van der Steen of ik in c2 wÍIC-e spelen.
Het kcn mij niet zcveel, schele4, dus tcen ircn ik :in c2 gaei' spelcn; .' .r'

ylggg: Den je een Janatleke vc:etballer en kul je tegcn je verlies?
Antw.: Verliezen vind ik nattiurlijk niet led(, maar ik ben het ueestal gauw weer ver-

feten. rt uhat atleeí als .ik verlies tegen een elftal vJaar een schcr>lvriendje in
, speeltr want daar worcl je de heLe m4andag Dee gepes!. '- ' ': ,

nntw.: rk heb wel veel cÍezr,rorrnen, maar nu vcetlal ik alleen no-g- Speciale hcbbies heb

--- ' 'k niet. alè. ik uijn huÍsweÍk af heb ga ik naar d.c bibliotheek olo te lezen of ik
ga buitèn spelen.

.@lg: Wat vc,nd je van de spelregelkwis? : :
. Àntw. r Dat vond ik leuk cri aan nee te doen. Ik heb best veelgecefencl. Ik hocp dat we

. volgend sej.zoen weer meedoen en rlan prcberen we natuurlÍjk ecrste te wcrden.
!Íc werden nu Cerde, De teams van Vredenburch en Die Haghe die eerst en tweede

'wer(le[, cletien aI va]er mee. Die vraren de'sopg rqre vragen ('rwat Ís passief ''
.buitenspel"?) gewend, .:.

,tntw., nen gedeelte spaar Ík tot ik een, FIaàt kan ko,ren (favoriete qroep lI8 4Ö) en van
de rest koop iJ< na aflcop vaJr een wedstrijd of een training wat ln de kantine.

IJJ-j tle vraag wat hij van het interuiew vcnd,'haalt earin Zijn schcudàrs'opl van treÀ

had. het nl,et zo nodig geheeven! I 
Gaa.

LENS D1 seízcen 1936-1947.

Ter afsluiting van het 'seizoen wcrdt ineestal de bafans cpgemaakt hce een elfta1 zich
gelresenteerd heeft en wat de xesultaten.zijn geweesÈ.
@zien de vri j .grote . trainin(ÍscpkoDst en Ce aclnwezj-gheid bij vel,e evenementen (herfstwee

I.rl-ayback schow, 4 tegen 4, spcrtdagi lenslooP enz.) is gebleken Cat &it team erg ent-
hóusiast is en daarbij gcerl en vcelvcudig met elkaar cptrekt.
Ondanks het feit dat er sÍedurendè dÍt seizoen een vijftal selectie-spelers (van een
anclere club) inqepast nces't-en worden is dit dcoï de rest van de grcep moeiteloos aan-
vaard èn voelen,deze jc)ngens zich uitstekenC oI) hun gema-k (dacht ik). MeCe docr deze
aanwinsten heeft dit elftal een keurige 6e plaats behaald in Ce eindrangschikk inE van
poule 2.. Doordat dit team, un 2 na, geheel uit.1e jaars puIÍIIen bestaat en Caarcm
soms nog wat krachÈ en snelheiC tekort k.-,nlt is dit zeker hcol4jevend vooï het nieuwe
seizoen. vooral ondat ce meeste jongens zich ock clit jaar weer vrij goed (»twikkelC
hebben. Dit was cp de toernooien aan het getoonCe spel en resultaat ock a1 xl€rkbaar
(o.a. Vitesse De1ft, Lens en "s-GravezarCe en uaasdijk). Van de in dit team gesneelde
jongens volg! hieronder een cverzicht..
Patrick Bosch : (Lucas) de keeL)er van dit team heeft het vrij gced gedaan, hij is in

RDbert wubben

ieder ger/al niet bang naar troet alleen wat raaer aanwijzingeri. - 
(en leiding

geven en een stuk grceien.
vaak re chtervleugelverdediger is dit seizcen vooral qua trap en.koptech-
niek encrro ' vooruitgegaan - Moct a1s vercledlger niet zo snel "instaPpen"
en wat meer overzicht Levraren in verdedigende situaties.
heeft enkele naanden nooegedwongen cloor een cperatie niet kunnen spelen
en is steïk op de weg terug, hij heeft een goede technlek is vercledigend
vrij steïk, maar nist (Coor de blessure?) noq sprintsnelheiC'
heeft bijna het gehele seizoen voorstopper Eespeeld en daarbij zijn
tégenstanders. vaak goed uitíeschakelC móet nog wat rustiger worCen in
bepaalde situatics en wat neer needoen bij balbezit.

Rcger Rienen

serge McesmaJr

Michet Izendoorn: speelde veelal laatste man is snel en
I vcör hem geldt ook dat hij vaak veel te
: en moet aIs het een paar keer fout gaat

Joey Pxonk : is er als laatste gedurende dit seizoen

i 
niet neer gespeeld' 

_ B _

heeft een zeer goecle trap, zeker
onrustig is als hij de bal heeft
niet zijn koppie laten han(jen.
bijgekcmen en had een hele tijr]



In het begin had hij dan ook nog wat aanpassingstroeilij khetlen, Erërar na,.:.. dle periode g1ng het stapjé voor stapje iets vocruit. Moet duidelijk ook
waÈ neer snelheid krijEan en niet half cle duels met zijn tegenstander
ingaan .

Marlo ge Drito: spàelde dit seizoen links]-rack en was aanvoerder. wist tot één van de
Iaatste selecties van de Haagse Jeugd te kornen, maar behaalde niet net

, iets Deer. Is vertbàigend vrij steïk en kan met de bal, aan de voet prach-
tig rushes laten zien, naar heeft nog teveel onnoclig halverlies.

Barry olsthoorn:heeft ce vorige jaren artijd Ín de spits gespeeld.; nu was hij mid<len-
velder, vooï hen was dit in het bèirin een grote ouschal<eling, maar d.,:orzijn inzet en kracht heeft hj-j zlch goed ontvrikkelt en scoor(le toch
regelmatig. I,lce.. toch ook aan de ba1 rustiger wcrd.en.

Robert Pronk 3stond Bidden-niclílen, heeft een vrij groot locpvenoolen, .is snel en heeft
een goecl schot en ls bovendien sterk in Oe tuctrt,.tirtcm een jcngen c]1e
aardtg waÈ talent heeft. Hij mc,et als het nÍs gaat ook.niet z) snel zljn
koppie laten hangen en probexen cle heLe wedstrijd dotir beztg te blijven.

Ted Eeins :w.ts eiEenlijk dit sel_zoen ncrg welp, begon als linksbuiten naar werd. rater rinkernir.ldenverder, heeft clit rederijk gcecr gedaan. hij hac dus
de pech tegenover jcngens te spelen clie aI 2 jaar ouder waren Can hij.
Mcet nog een beter cverzicht krijgen bij llalbezit en is.nog te passief.Niki de tsruijn :de kleine rechtsbuiten, is t()ch cok èit jaar weer vooruitgegaan, vocral
met schieten, is brutaal in het veld en durft daaron gemakkelijk wat
tegenstanders uit te spelen, is ook zeker met wat rÈer inzet gaan spelen,
r8oet alleen nog $rat meer de. c()EÈinatie aarigaan.

Hans verhey :kwan in ce spits te 1'rpen en deec zijn prichÈ door veer te scoien.
Eeeft een goe schot en passeert vrij gemakkelijk, moet ncg wel neer
ovérlictrt krijgen, zoaafnii ni.et teveeL krscht en de bal vers[reeIt,
oEclat hij (en zijn mellespelers) dan in de combinatle beter tot recht
komen.

EÀ{in den Heyer:de tinkerspits ontwikkelt zich ou-k gced, hceft een ui ts tekencle . trapte ch-
niek en redelijk overzicht, .nc,et ncg reer nadnrkkerijker oE de bar vra-
gen nnders gaar- het spel te veel aan her: v<_rorl:i-j, iI wel goee. in .de com-
binatie en heeft een goeCe v-,orzei'. zal alleen nog vrat r.à, ."f het fech-
terbeen moeten dcen.

!a.bi Abournasa :heeft dit seizper. ook cen aantal keïen neege<1aar kan heÈ niveau lech-
nisch cluiilelijk we1 aan, Daar komt nog veel kracht en handelinglsnel-
heid te kort, volcleed als hij meespeelde wcl.

Walter'van. DieEen: is 'le grootste pechvogel van dit seizoen, heeft vanwege een blessure
. ' heer weinig gespeeld, rjaar scoorde ,.r ..r, ;";;-;;"= i;-ctie duers dar

.hij sneelde, kont votgenà seizoen ongetwijfeld sterk teïuE.
van deze 15 geanalyseerde spelers gaan alleen dus l4arj-o en Niki over naar de c-junLoren(succes in deze vcor jullie nieuwe klasse).
Dat wil zeggen dat er aI'13 spelers overblijven r:et aanvuLling van spelers uit Dz-El ennisschien van buitenaf, wordt het volgencl seizocn cringen vocr een ptaatsje in o1 .Lit is niet zo erg want D2, wordt net ars dit seizoen, weer een steik erftar- en erkomt zelfs nog een 3e elftat, voor de niet gcselekteerde spelers
Probeer daarom volgend seizoen in ieder gevat geen training ovèr te sIaan.Dit gebeurrle dit seizoen door cliverse spàIers Èoch.nogr te veeI, Desondanks was de cDlcónsttoch vrij goed en ik wil zeker de trcuwè bezoekers beÀanken, zcdat in ieder geval nàcit
iemancl vcror nj-ets is gekomen. Dan natuurlijk alle ourfers clie vaak bij de wedstrijden
aanwezig waren, (soms bij de training) voorat vG?r hun aanmcedigÍngen en ondersteuning
en voor het vervoer naar uitwedstrijden en toernuoien.
recereen wens iii daaïcrn een hele prèttige vakantie en tot augustr,. o..".' .rraor cle voL.:rbe-reidi-ngen voor vËul het nieuwe. sèizcen.

Ton rs-cravendijk,
LEI.IS D2 seizoen ' 193 6-1987 -

R veïscbaik . en Patrick 3ljlsma waren jullie eerste lei'iers. Roh verschaik stopte erharverwege het seizoen mecr, vanwege een jeugcrtrainers cursus die hij ging vorgen.
Toen nan ik het over. Namens ons willen we de uuclers beclanken ,.ro. i.i. vervoer. Het waseen leuk eej-zoen Eet hoogtepunten,en diept€punten..
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I
i.'HÍerondeÍ' komen 'aIIe namen van Oe jóngens. clie dit seizoen neegedaan hebben..i

Raoul Jagga 3 Kan gced keepen roaar moet wat neer zeifvei-ticriwen krijgen. Kan nog
i aardig voetbèIlen ook.

Marc BuiJ telaar: keepte hc! tweede Ceel van het seizcen_erg coèrJ "r 9ir,9 aan ièt eind-voetllallcn. Gà door nnct keepe;l I I l

Dennis zandstra rl-.este. speler van ltet,Sèizóèn 'U6-,C7 vanwege zijn goede inzet,

§ancor MoI : jongen met:inzet, wil er" hard. vocr werken r:ii te wiruren. nfi ÉeËÍt nca
.. een goede techniek oGk.

Jeroen v, d.sei jp : spelbepalenCe midclenveiAer rlie het verdedÍgenC nog wel eens laat af-
. 'weten,

l'larti j n Íijsen: goede Iaalste nan met een gcéde trai?. Kan goed iirfördatie overbrengen.
Hoessein eI. Fourqui: spelei rlie nog veel ncet leien maar hij is cp c1e goede \,reg.
Rachid !,ÍeziaÍli r je moet "vrat" neer luisteïen naar je Èrainer of leiJer.
Sidney tÍerencÍa: jongen met techniek, vrij snel en rlc,eltre f fencl.
Ronny v.cl.ilerg: sterk gcbouwde jongen die heÈ van het werken noet hebben.
Michael Borsten:goeCè spits clie veel doèI?unten naakt. Hij heeft alleen snel zijn
,' r, - . nondje k1aar,
Labl Abcurnarsa: sterk aan Lle bal en aaïAig snel. Heeft een neus vccr doelri-rnten maken.
'Monir Chacibi : vrij lastige jcngen die hoeilijk te hanteien is.. y.et lulsteren kom je

., er wel hoorl
f.Iij hoËen dat jullie volgenC seizoen beter luisteren als dit seizcen en wij wensen

JulLie Lej-deïs: RcÈ Veischaik, patrick Bijlsma
I en Robeit carskarq).

LEÀIS E1 seigoen t981-lg?7.
r,ENs E1 is eën eLftal waar tk heel erg van {enotèn heb Cj,t sej,zeen. sormnige mensen zul-
Ien dit missctrien raar vinden, omdat het, vooral in het begin, niet zo soepel draaide.
Maax ja, wat wil je. Er gingen vorig seizcen B E-spelers nàar je D-junicre;. Utt de
f-j-inioren kwamen T..spelers over die in E1 kÍsa[en. ,laarvan er zelfs 2 nèg F-junior wa]ren
Daarbij kr,/an nog eens tle taak om aan die jírnqens duidelijk te nakcn hoe zij zich moes-
ten'gaan opstellen op dat hele grote velC ll Itet bëgin van het seizoen lràs hierdccr erg
noe-izaam.in de coEpetitie (poule E2). Ma.rr nageleingrhet seizoen zich vorderCe uerd. het
velrlspel van LENS El s,teeds beter. Dit vras cok duidefijk te zien in wec)strijden zóals
DÈlft El- uit, I,rilhehus E1 uit, trIo El (de latere kariSiioen van ceze ioule) thuÍs en zo
kan ik nog weI even door gaair. Op het uc,lqent clat Ík Írit schrijf heeft E1 nog één toer-
nooi blj verburch en gaan er veer van cleze jongens naar Zeidt (sportkanp). rk wi1 Rj--
ohard v.d.lloek heer erg bedanken ook namens de E-sDelers natuurrijk, voor de tijd dj-e je
dit seizoen vrij hebt Eemaakt voor E1. Natur:ïlijk ook aI de.öuders Qie etke week er
trouv, bij vraren xuet vervóe-r en hun stercceluí'1. Krasse !: .vcoï ik ga l-ieginnen net oFnoe-
nen van cle .spelers vll ik één.ding a.a.1ha1en. ,fongens, weten jullió noq clat ik óén keer
oP een z ateÍclagochtend alles fluisterend aan jullie heb verteld? Hoe jullie oi dat mo-
ment in Ce kteédkaaeï allemaal luj-sterden, .vonè ik het allerleukste vari dit seizoen ::
(weet je nog, Richa;d) Nogmàals alleEaal bed.ankt voor dit fijne seizoen llet LENS El op
die g,roene hèuve1s aart de hengelolaan !- En volgend ,seizcen gaan we er wéér, teqrenaan I l
piet.v.Rijn : keeper van lENs e1. àecft een heéI noeiiiit, seizoen gehaíJ, Ik vreet zekeï

: . i dat piet een goede keei:er'kaii worden. Je EC'et er teiharC vcor tra-inen
I pict. Succes 5cnfen :!: ' rr : '

Jaspeï v.Dieuen:veelal .Iaatstà metn. ,lasp"r je:mbet hcrE'mé'er dÈf 'tonen in_je spel.
.. I Niet alIeen die bal íaai voren-schietàn. rle xcoet rnitÍa'Lief . cluruen nemen.

i s" kan voetbatten, maar dat wéer jà ,.it ;i";;i.;--;;;1t... ""'
Jackie sandifort: kan niet zo goed zingen. Maar als voorstcpper var! E1 kunnen h'e niet'l klagen. niet tàveel ,ei C. teg.r.tancler "pgàten" ,fackie.
Patrick v.d.S

I1..
Eabian Kórtek

teen: dit is öngetwLjfelal Ce er,ige v.cl.Steen dÍe.het'ver saat schopFen niet
.voetlcallen (zal wel aan de vader ligqen, l) patrick ga rlcoi.met die nnen-
talitelt en.prcbeer je techniek laet de bal nó9 beteï te malcen. .,;

aas: lLnksbenig en dus veelal aan ie llnkerkant,van het veli was hij te he-
wcnddren, Probeer neer oEr Je heen !e kijkeh en iets eerd.et' de ha1 af te
spelen. Dan wordt jcu veldspel beter Fabian.
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Patlick sinke : Patrlck was dlt seÍzcen vaak aan de rechteïkanÈ te bewonderen. patrick
is erg goed vocruitgegaan dit jaar. prcbeer wel te blijven trainen lLaurence v."t Kr-ooster: laurence was iemancr tlie altijd zijn best aeea vcàr ..i-g";e'r*

. r. surtaat. r,aurence gaat vorgend seizoen zijn vadcr ach-uerna, naar urK. rk
: .. wens r.aurence heel veer voetJ:arplezier toe bij zi1n nieuvre voetbalcrub IJeïoen Hoefnager: rn het begin van het seizoen had jeroen ouiàeliik EoeÍte om in vonn; te komen. r'taar daarna kwam het. Eii ging gcec voeÍralren. Houdén zc ,fe-. roen.
Stefan Hoefnag€I: Stefan koEt nu nog kracht tekoït. Als dit er eemnaal is, clan kan jijl

clenk ik, een goede voetballer worclen. Maar daar troet je wel keihard. vcor trainen :
Jeroen Koppendlaaier: aIs .f,eroen zrn hoofci tijcjens de weclstri j r) rood. w(-",rclt, dan weet je' dat heÈ Eoed zi.t. Dit seiz.en heb ik iat roie gezicht soms iets teveelgemist' Kon op Jer(len. .rc kan veer beter. vcl.tànd seizoen er Í,reer t€gen-. aan.
Rogier Otte : Het vceu)a1lertje wat graag Lten beetje droDnÈ ,T het veld. Op ,t einCevan het seizoen ginE het steeds beter. V.Igend juu, ,r, d,:orgàan Rcgier,succes !
MarÈijn Jansen: t4artijn moet zrctl veer Deer bezighoucen net het sner op het ver(r.

E4 nog 
",eer 

praÈeren te luisteren naar de lei.cling ronà he. veld, want' je kan het wel. Maar je ncet het wel Ccen.
Gino v,VersevelÍl: Dronen over Ajax, dat is zijn gxootste hcbby c1enk.ik. Maar jij heetcino en niet van 3asten. enz..... t4aar àIs jij nq (lees:veet) beter jebest zt--u doen dan krijg je misschien wel heÈ iiitj" ,,run, van Basten,cinD, Bostran, enz,.,.. Kc,m 6p cino. Maak er wat vàn lj .: ..

Trainer,/leider, teo v.Iiij n.
LENS E2 seizoen 19[16- 1987.

Marco waterreus:Hij heeft dit seizoen gccd zijn crL.e1 vercrediEd, en vcorar de raatste
maanden dool !e keeperstraining dÍe hij kreeg. Daarcn mcet de kèepers_training ook door<ya.rn want ze leren er een hoop van. Heraas stoirc uarcomet voetballen oncrat hij voor een andere sport heeft rlekozen. t4axco be-. dankt voor het prezieï wat we aan je beleelt hebben, veer succes Ín de

RaymCndv.IJint:Ita}mondspeettbijCnsa1s""omrnaar.kaneen
leuke voetbarler wolden. Ralmonc Ll,forgaan met voetbarlen 

"r, ,.,rg"J 
"ui-zoen konen traihen, veel succes vólgencl seizaen.Michael Pronk : Michael is (:e kilcmetervxeteï van Er, hij zh,eÍft graag cver het veid enheeft daardaor nog geen vaste Dlaats. Hij kan ,.rróf oi lÍnks.aIs oprechts voetbalren, en is gcecl vc(-.ruit gègaan. Michael vorgenrl seizàen

komen trainen en veel =r"ó"..
'JÈrry v'd.zande:Jeïry staat bij ons raatste man en dcet het vrij goed. HÍj is eei: noei-

1ii\ te i?asseren vcetballer en daarom is deze pirit=- g.krript voor ,erry.
'Jerry is goed vooruit legaan. Jerry kc. volgend seizoén ook trainen enveÈI succes.

Abio el Haddicui; onzc kreine naïaccnna is een hele leuke voetbarlei e moet beslist docr-
Eaar net voetbalren. ,ij speelt zijn tegenstander soms heel leuk uit engaat een Lluel niet uit de weg. Àbid voloend seiz.Jen zo Ccorgaan, ock *ran-: j::,1:bben we veel plezier gehacl. vclEend seizoen veql succes en hlijven' Eralnen.

FiJcrl er Haddioul: Hij is net ars Àbid een reuke vcetbarrer. Eij speelt ..k grrog.'o"n
tegenstander uit, en geeft niet gauw ce noed .,pl o-o:< r'itri nöet btijven' íoettoàrlen want er zíË nócl veer neer in. Fikri ,ru.I =u..à= ;;i;#-:;;-zcen en blijven trainen.

Rikkie Kroor :-: Ril<kie is de doerpunten machine van E2, hij scoorce m.rar riefs 25 keer.- ook'Ri,rkie .is ars voetbarrer vcoruit gegaan. Na éen kleinq teïugvar ishij weer helenaar rerus. Rik 
"" ;;;E;;;; "Io-ji:'""ir"n.l seÍzoenveel succes en konen trainen.
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Jaqueli.ne Ouwerkerk: JaquèIine is het enigste meisje in ons elfta.ll naar ze pastè zich

i qoed aaÍr en had véel plezicr in het voetballcn. Jè hebt het leuk geCaan

. . ,:it seizcen. Wat je volgend seizoen qaat dcen vreet je zeif nog niàt naar
, in ierfer geval succes. : - ) '-! - r i-r'

- Pètricï! ZeeEeyer-: ?atrice spcelde dit seizoen ook vocr het eèLst hij LENS. O(\k hij dcet
het'erg leuk en"heeft zijn stekje cp het niddenvèIíl wel gevonclen. Een
leuke vc)etba1ler die dcoï tnaet blijven gaan. latrice sircces vc11ènC
seizr)en en konen trainen. - '

Michael v.Zandwijk: Michael zijn eerste seizoèn zi+-. erop en beïeeft veel plezier aan het
! voeUlallen; cok hij gaat heb steeds lleter cloen. Michael kL-eèir qoede

tinksback r,rorden (de ,fan Teske van Lens). succes volcÍend seizoen en
komen trainen. .,. -' .

,,Yunus ljasiogan:

Rufat Geertran

Johan v. Eyk

gJropetitie doelpulten : Rikk.{e Kloor
Fikri .

Rufat
Àbid
Michael Pronk
;Iohan
Yurus
Jaque line

Het sterrenteaE van het jaar 'ó6-'37 F1.

Ock vooï Rufat vras dit zijD eerste seizoen, hij heeft een goed schot Ín
de benen. Ik l:aail hqi aan oxc voLgenLl seizoen veel te gaai fràinen vrant
conditie kont hij nog wel te kort. En heeL misschien wordt hij volgenC
seizoen we1 keeper van D3. Rufat succes vcrl?end, seizoen en koEen trainer':
Ook hij is nieu$, dit seizoen, een leuke voetballer nààr kaii nod veel
beter. Hij doet flink zijn best op hot midCenveld en is één van de (lcor-
douwers, Johan trainen dce je vrij veel en, terder suctes volgcnd seizo,jn
Yunus erordt als hij Coór blijft zetten een qoed voetballertje, - technj.ek
heeft hij heus wel. Speelt afwisselen<1 goede rver'r-"tri j den.. _y"unus blijf za
doorgaan en korn traÍnen volgentl seizcen. Succes.

?(
7.

5
4
2

2

I
Jongëns de training is volqend seizoen op woensciagmid,rlag van 4 tot 5 uui en zal door Eijzelf gedaan worden. Ik hoop jullie alleraaal op Ce training te zien. Vercler wil ik voci:
het afgelopen seizoen de oudcrs ueaEiiEi'-ï-coi he.È vervcer. voor ieàereen een Frettigevaliantie en tct volgend seizben. . .:

Leider Joop. ,

lTa het vcretbaljaar 186-'87 zit er wee: oJr. uet was een brjzonder jaar. een jaar van acht
vrienden die buiten het verc net zo goecl met elkaar omEirigen als'in het vred. ... ,rn het veld werd eÍ gelukkiE vaak vccr elkaar geknokt, ars'dit niet'het gevar was dan
had Fl het mceÍlijk r--f ze verlcren de Ír'edstrijà. rn hut begin van het seizoen was Theo
de vaste.keeper, maar toen hij sÈopte net vcetballen en we .dus géen keeper meer haclden
was Erdem er die ook een prina keeper bleek le z]-jn. Eïderc.was dlÈ jaar vcor het eerst
en voetbarde hLj niet dan stond hij Ïrer te tachen. (dat kan hij. cck erg goed).

' Een andere nieuwkc[er was Aklf, hij ]ras vcËï hét harde werken en "Èaakte ook hdel graagzelf een doelpunt. Voor doelpunten gaan !.re naar patïlek. (beter bekent als zalfie) -Patrick scbD.:ide begin dit seizoen VeeI doelpunten door zijn vers chrikkelijke snelheid
en inzet. LateÍ in het seÍzcen zal(te dit j arnmer genoeg een beetje weg. zoals in erk
goecl teani is er altijd wel een nan achter de schérmen] een echtÉ firË..t.rri.to= . rlitjaar w"F het .reroen ifie het grote werk mcrest verrichten, was hij niet veoï dan was hij
wer achter.' rëtrand dle absoruut niet van urerken hiud is Andy, hij is er om het Dubliekte laten genieten van zijn scharen en halibal].en'. -.Richaral, di? L'ran net het overzl-cht,
zorgde altijd dat er een aanspeelpunt was, Daarna gaf hij een schitterende Das waaruit
vaak Eoóie 'dingen vcortkwamen. ovel: Jimy va1t.=.rri.t vàe1 te ver.terten. Àrs hij. eÍ
erasi rras hij er goed. Ja,oer cat. hij er Éij eDkele rvetistrijden niit bij kcn zijn.Als laatste, een echte laatste man. croot, harci, sner en srin. LesrÍe speetcle dit jaai:
Iaatste Ean en wist vaak ook mee te doen in de aanval. (sons .pikte hij dan een doelpu.-rt-je nee) rk hooP dat ieder van deze jongens het net zc naar- zíjn zín hÀeft gehad als ik.rk bedank de ouders en c1e Jongens die eens rnee hebben gespeerà en wens Le(lereen eenprettige vakantie tce. 

Fèrry.
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Toen ik nijn 1e wedstrijd als leicicr beqc,n samen Det Rcb Mahieu van dit teani had LENS r,2
een ander team ars waar het nee geéincigc is er zaten toen 2,ineisjes bij en Mcussa
Genoun. Die 2 meisjes zijn naaï GJna gegaan ondat ze bij r,ENs geen da.es tean konden
sabensterlen. tvloubsa is nog wat verder in het seizöen ,egg.g.aí naar vcs. Later in het
seLzoen kr,ran Abdul en zijn bïc,crtje bij cns en Ronnie chery kvram nog iets later.
De resultaten var LENS !'2 over het hel-e seizoen qezíen zíjn heel goec1. In de cc.npetitieÍs LENS F2, 4e gevroxden achter Dynam,-. 167, helaas gcen kampioen nàar dat,,hebben ze cok
een beetje aan hun zeLf le danken gehael cmcat men tàuis bij r,ENs van e,narlo had gewon-
nen en eèn Í,reek later bij Vic'rs !Íeeï vexlóci. I'iaar niet treuren want 4 à-ïs toch àen heel
goed rèsultaat waax iederècn die in clÍt tean hebben neegespeeld, een .aandeel in heeft
gehacl: En v(brar wilde ik virgir stigter een cr;nplirnent geven ötrdat wij,geen keeper

. had<]en heèft Virgil bijna alle wedstrijden gekeepÈ, bedankt Virgil
Dan de tceÍnooien heraas kon ik niet bij arle toernooien aanwezig zijn orooàt :.*. danzerf moest voetlalren, gald cck v.ror Rob Mahieu. rlij de toernooiàn ziin ook goóde re-
sultaten gehaaro 2x eerste bij ons eigen toernooi en bij Tonegido prina jongens.
Topscoorcler bij ons was wirren Daa.men, cij-t ook xxede cocr zijn t'eamgenoÈen kón wilten
zoveel scoren. volgenal seizcon zal ik geen leider neer zijn van Ae.F2, vooÍ diegene (lieln de F-jes brijven kriigen dus een andÈre leider, veel succes aan hun..ook die;ene
clie naar cle. welpen gaaÍl krljgen een andexe leider vanzelfsprekend ook zij veei .rr"".=.Hierbij vrir ik ook graag alre oudèrs .bedanken cie het hele seizoen naar de uiÈwed-
strijclèn voor vervoer hebben gezcrgd en cok naaf. de toernooien en, bij de thuiswedstïij-
den toch ook weer vroeg op nóesten oD hun zoon aan te mcedigen.
P.S. Ilteneer KaEpfraat àn Mevrouw Stj-gter no.J bedankt vcor het overnenen ,rar, f,Lt,fuiaor.-
schap tijdens de vJedstrijden en toernooien dat ik en Rob er niet waren.

LEills,FZ seizoen f986-l)$7.

IENS F3 seizoen 1986- 19

P Cajlpos Ponce:

G.Engels

V.de croot

JUIIÍe leiders, Gilbert Steenwijk
, Rob Mahlèu,

Eén prlma seizoen voor LENS F3, op het raatste mcment helaas qeen kampiaen geworden,
maar toch een veïClenstelijke 5e plaats. Heeft in de tóeïnooien wel een aanÈal le plaat-
sen behaald. Het tean heeft.vrijl.rer het gehele seizoen net het kee?ersprobleeÉ sekàpt.Het eniqe vrat te doen viel was'ierler één helft laten keepen en neé-stàI:.was dat,Riibert
stap in ce ,eerste helft. pas aan het dincl van het seizoen kwafi Takni.daarbij die wervoor de.ïest van het seizoen in het cloel zou staan, overigens Robert en.TaknÍ prima ge-
keept. De volgencle si)elers speeklen in LENS F3.

R. Marten

P. Rocis

A- Souaré

R. Stap

uiterst rinksbeniqe voetbalrcr. rJezit een goede passeertechniek met ogcn-
schijnlijke Ilaar doeltreffende schijnbewegÍngen. Voetbal-Ier in de stiJl
van Gerrie MÈhren.
Ulterst rustige voetbatler, neerít geen overbodige risicors. Is naar
mate het seizoen vorderde steeds sterker gaan voetballen. Voetlaller Ín
de stijl van Sonny Sillooy.
onopvallende verdediger. rs ook naar uate het seizoen vorderde beter gaan
voetballen (zal weI aan de leiders 1iggen). Ieh,rat bangig ultEevallen
denkt nen, maar dat is schijn. Stijl var Joop Lankhaaï, . r. , ,.
Stavaste laatsÈe man. Is moeilijk te passeren. I.tacht zijn kans om cD te
komen altijd heel goed af, daeb dat vaak ónvetwacht, ook wèl .en" vóo,
zíchze].f, Een vaÍr de steïkste punten in het teaE. Stij1 van Frank Rijk-
aaid.
Stcrke aanvaller, goede clrjlbelaar, sterk aan cle bal, wil altijd winnen.
Is wir:naar gewcrden van de Hvb penaltyllokaal, hij schoot die penaltys
op Joop Hie1e, maar vind die keeper Elaar nifts. Hij vind de keeper van
À1 toch beter, (wie is dat ook alweer). Stijl van Diegc Maiadcnna.
Atletische vcetàaller, steïk overzich!, heeft nooit een grote looncl,luibter altijd. Stijl van Ruud cullir.
Sterke voetballcr, goedg techniek, met veel wilsktacht en als hij Cie
behoud komt hij heel ver 1n het voetbalLen. ToFsccrder diÈ seizoen tret
43 doelpunten, Stijl van Dlarcc van -!asten.
De laatste weken keeler van F3. Is erg sterk zowel in de lucht als op
ile grond. Gooit zich overzrl vóor, Keeper net toekonst. Stijl van JerryHoernig' 
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D.v.d.Steen 3 .Spee1de d.c Laatste toernooien Eee. Is niet bang uiÈgevallen. Is Pas' ze.s jaar en kan nog veel leren, Sitj1 van I'auI v.d' Steen: ..,.''
Eh dan 

-last 
but not least,

onze cor ' : vèr::icht veel }ooprserk'heeft in de taatstà iompètitieweQstrijd meer
':- 'r " bdllèn geraakt a"n in het hele seizoen. Irii iaàrte ae "IàeÈsÉè wedstrijd

6 bauen, Ileeft altijd zin in voetlcallen en Coet dat lipver dan naar
. .:_de canpinE gaan. stijl vari )anny Sijlsma

Hierbij tr,ril ik èen ieder be(lanken..voor het ftjne seizoen en vooral de ouders Det vervoel
s) .konclen aa! het ej-nd. -van het, seizoen bij de xreeste toernoÓ1en hëIaas
zijn omdat vilJ'zelf ock voetbàIlen, onze excuses hiervoor en hopéh op
öót ir.t 5euqóbestuur nog even beCanken voor het klaarstaàn'als er geen
was, ook wil ik Gilbert Ste,enwijk en Ferry van Kester. nog even bedanken
.van:de spelers. Iedeieen éen prettige vakantie toeier,{enst en tot valgend

!ílj (de Ièider
'.nieÈ aanwezig'begrió, rk yil
' genoeg vervoer
voor het lenen

^: .. ::
.r Jaal '

Danny -en Jerry.
,3i voorlopige seleklies en trainings§chena.

' po dé tèl:ugblikken oi> het.afjelopen seizoen ?itten erop. De bedankjes en nieuÈe aanmel-
dingen .zijn bl-nnen. Wé.kirnnen cus ce bàIans opnaken, In ovcrleq Ínet d€ traineis habben

' we'de v'óoriopige seiekqles geforneerd. we hebben gekeken wat i{e in huis hadden.-.
»aarpi! is geselèkteerd en aangevuld net de'.nieuwe spelers. Tijdéns ce oefenèaro2aiyne
àuLlen de traiiers'bekijkën .wie er weL of niet Ín de. selekties thuis.horen. Eind augus-
tus woïden Can de clefinitieve selekties vastgesteld. zit je. eq nlet Éii .ean kan.je
nàtui.ifiiÉ È'ómen trainen tiii ae niet selèktiégroepen- voor,reeer nieuws lie het- fiei-
ningsschena.

" A-séIektie : trainer : Leo v.'Rijn teI: 657J79 (vcroc af te bellen)-------:---- eerste training r zaterCag 1 augustus ou 1 1 - !C uur
traLningsavonden : naanclag 19.15-2C.3C uur .. ..,-.'.. :i.. .,..'.. .":''

.. ... .. r,. woenqCag.19.C0-20.C3 uur

. c-.. i ,., ,: . vrij<laö' 7g.'i)i-2):ao uur ( or afrbep)

Dè'selectie bestaat uit: T.Badrie, M.Brooshooft; ts.BrunÍngsr. D.Bijlsxoa' P.I3ij1sma, J-
, Dunant; E.EnCIichi, M.Endlich, R. Garskamp, Íl.de Hsas, EreI Haddioui' D.Hanique,' F, den

Eeijer; Ji Eoernig, !I. .Koning' R. Mahieu, E,Raffaelei R.Raffaele, H.Smuldersr R.SPaans,
.. E.'Spaninxs, G.SteenÍrijk, R.Tettero, iI. Til!tr€irmans ' V'Trcnnp, A. v 'wljngaaiden.

Nieu}, in deze groep zijn Taiëb tsadrie van l,Iiihelnus, Hàrry cle Haas van ÀErJ, Fausto den
. .. Eei jer van DUNO en l4iche1 «oning van ÀDO. :.' : - ' .: .t ' '- : '

'g-setdktié (voor af. t'e bellen)Èrainér : Ed\iÏrÍ Córet tel: 671C96
assistent: Mohamed eI Assrouti
eeiste trainlrig : zatercla? 1.
trainingsavonden : Eaandag

.w"oen1daq.,vrijdag

augustus on 11. JC uur
19.15 uur
19,00 uur
19.0C uuf (op afroeir) '

R. Duij nhouwer,
E. Rietveld, B.'ttu-
P. Valkenburgh, J,

8.09 -
u. )0 -

1

1

L

De selektÍe .bestaat uit: D.Dalgobiné,. S.v.d, Berq, I'r.v:Croonenburg,
i3.GÉcIÈ, E.v. Knijff,, ,f. MansveLd, M-Noort, M. Partoredjo, X. Pronk',
n4trlewang., l,l. Schenstra, M. schuwman, R. Téttero, A.Tikair'M,Ti!jsen,
We-ststrate, M.Wierstra,, R.I,lyrclellan, D.v.ZetteÍr. .:, I ,

C-selektie

Nieuw in deze .groep zijn: Dennis Dalgobind, ReÍxco .Duijnhouwer 
-van hesterkwartier r.

' Mauricé Noort tian BMT, I,tichel Partoredjo van.Celeritàsr Bqnny RuEahlewang van WVS en
. i,tarco ScheenstÍa van ADo.;_ .. | :;,..

trainer: Fïed'crens tel: 63514í.8 (voor af te bellen) -

assi.stent: cilbert Steenwijk .. . - :i
eerste training - . : zaterdag 1 auqusÈus om 11,CJ uur
traLrlingsavonden : raaanCag 17.C0 -'18.90 uur

, woensdag 17. 0!r, - l0'.10 uur ;' ' 
i'

. '..i vrijdag 17.09.- 1.8;00 -ur ( op afroep)
: '- .r 4. ': .,"1 '', t '

.. li
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De selektle bestaat uit: [1.3orstÈn, tí.dc -Iit(r, lvl. \.ie lrruijlrÍ ;i,ua É'erIcira, Gl.v.d.C,ecst,
ii. G:IL::.r'-, S..Gtar:3dnans, D'.Heiís, A.de Jcnq' p.de LaÍige, E.Lau, E.LinEer, vI' Lut,
M. Mahieu, R. Mèïencia, N. S chuwDan, Di sLierenclrecht, J. Spaans, M'Tijsen, R' 'le Wit'

Nieuw in ceze groel,) zijn: (harles v.d. c,eest van RÀs, sascha Glaudenans van aAs, Àrno

de Jong van oDB, EarI r,inEer, liillian Lut van DUNO'

Dave slierenCrecht terug van HTsv en FaBses de wit.
D-selcktie : trainer : Ton 's-óravenCijk teI: 6316'1C ( voor af te bellen)

assistenten r uàrio v.Eelden en Joop odenkirchen.
eer'ste training r izaterdag 1 'augustus cm 14-il uur

.: - ,lf"i"ingsavonden : clinsdaq '17.r) - 18.00 uur' donderdag 18.Íl - 19'CíJ uur

De selektie bestaat uit: !.Abcunarsa, F.Bosch, ,J.v.llienen, w.v.Dienen, T.Heinb; E'clen

Heijer, J.Itoefnagel, S.tloefnagel, M.Izendoorn, M.Jansen, J . Kofpendraaier, F.Kortekaas,
S. !4erencia, S.MoesEan, r.olsthoorn, J.!,ronkrR.Pronk, R. Rie!0en, J.v.d.Seijp, P'sinke,
H.verhey' tl. VredeEan' R.Wubben;

Nieuw in deze groep is Harolcl vredeDan van DUNo'

E-selektie : trainer : Fob v.Schaik. telr tJ84694 (voor af te bellen)
eerste. tïaining : zateÍdag 1 augustus om 14.0.' uur
t!èiningsavonclen : dins<lag .1$.:)l - 19.00 uur

clonderdag 17.01 ' 1t'1.0C uuÏ

IÈ selektie bestaat uit: Y.llasdogan, R.chery, w. Daamen, A. eI HaCdioui; F eI Had.diaui,
R.v.d. Eeijden, R. otte, L. Peek, P. Roos, P-v.Rijn, J- Sandifort' R' StaP, P'v'd'Steen,
G.v.Vérseveld, M. Waterreus, F.v.d. zaln.

HET KOMPËETE TRÀININGSSCHAI.IA t

Maandag

Dinsdag.

!ioënsdàg

Dondeïdag

vrij dag

r 17 .0C
19.f,l
19. 15

-í?'.ln
ï8. JC

t!4 -):.)
15.,1u
,L ti .,Jtl
77 .')')
ta.7)
19.3C

tl1 . )t)
18.0)

18-. 0,J

7S.iJ

14.0,j
19.15

19. CD

19 . 0íJ

t6.t)rJ
17,00
18.,10
19. iJC

13.0C
19. 10
18. l0
19. 00
2,J ,0o

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

C-selektie
3-selektie
À-selektle
D-selektrte
E-selektie'
aIIe F-spelers
E3 en alle spcLers var Dl , D2, Elt II'2.
alle niet geselecteerden D-spelers
C-selektie
B-selektie
A-selektie
E-selektie
D-selektie
c-klassers van Cl en c2
B-klassers van i.)1 en ts2

A-klassers van A1 en À2

!{anneer er voldoenrfe trainers beschikbaar zijn willen we op Ce woensdagniddag van 15.!0
tot 16.,J0 uur alle slrelers varr D1, D2, E'7, E2 en E3 kleine partÍjtjes laten spelen'
De jongens clie niet in de sclektie zj-tterr (E3) verwachten we dalr zeker. VÈor Ce rest
is het \rf,ijwillig. Zijn er te weinig trainers beschikbaar dan trainen alleen de niet
qeselecteerden E-klassers van 15.00 tot 16.fC uuI. t4eer nieur.Is volqt in augustus.
Ook nieuw is de aparte training vcor niet geseLecteerden l>klassers cp vJoensciaginicldag
van 16.00 - 1?.C0 uur. Joop ?ronk wordt vclgencl seizoen leicier van D3 en wilde zelf Ce

training gaan verzorgen. Dat kan en hij gaat het saEen dDeÍi rset de vader van Fatrice
Zeeneijer. OI) cle vrijdagavond veriiachtcn wij naast alle niet geselecteerden.junioren
ook op afroep'd.è selektiespelers . 'Deze laatste in overleg met de trainers.

4. I{at vercler noq aandacht vraagt ! I

Er zijn nog tal van zaJcen r,raar wij bij de ouders en de speleis even de aandacht op

willen vestigen. Deels zijn dit zaken m.b.t. het zeilvcetbalka$p op 19-21-21 juni a's.,
het sport](amp incl, voorfLchLingsevond ' te zeist van 6 t/n 11 juli naar oök zitten er nog

wat ïegetzalen of informatie bij voor het koEende seizoen.
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.]:ees onq?-rstaar.rde kopy'eens .aandachtig door en reageer direct als dit gevraagó.woiCt.
vraEen wij u nÍets maar wilt u toch ïeageren ber dan paur v.d. steen tel : g:,ols1..
Het liefst wel na 19.C0 uur.

cJp vrijdaí 19 juni verwachten. wJ-j onclerstaando groe!) on, 16.45 uur on Lens. vooï.-hetvertrek naar het zeilvoetbarka,p. via een thuisgestuurd stencir weten jur[e precies
hoe arles gaaÈ verlopen. Jutrie voetballen in iccier gevài oct twee wedltrijcren.
Nee!:r clus 2 paar r-enskou'en en 2 witte r,ensbroekjes nee. vJiJ zorgen voor de shirts.v:?r.de _ïest een goed hr:meur. staat er een bedrag achter je naam veroerci d.an vragen
li] ig_ait oq de dag van vertÍek kontant te bÈtalen aan Ceraid v.Reljsen..Heb.je aIbetaard bel can nu eveil tel: 971154. De deernelcers zijn: ÈI. v. croorr"nÉurg, . R.Tettero,M.Tijsen, ia:rriiersna( f i-lc,=) , F,prcnk, N. Schuwuan, D.geins, R,MerencÍa ,(f50r=),.r. R.
!Íyrcieman, M.I(noester (f lD),=), D.v.zetten, J.sDaansI J. t,Íansveld.
IÈ leiders zijn : E.Coret, p.peïreyn en c.v.Reijsen.
Op 21 juni kont Ce groep ort + 19.3C uur terug ap LenS.

zeilvoe tlalkaxop.

Sportk amp te Zeist : informatiea-eond op 1B lunr.

Kontrl,butie betàlingen.

Nog steeds hebben we docir het niet Eeegaan 
^ 
van M.Borsten, M. !'.oerEan en L.van 't Kloos.Èer 3 praatsen vrij vcor cri t sDortkamp van 6 t/, 11 juri op het KN\B sportkooprex tezeLst. 'zorn r,reek is artijd een granrlicse ervarinE voor de icngen=. vee-r spcrt (.;oet-

'bar, zeska,p, zwentren, tafcltennis) en andete soÀrteri ontsf,aníing (bossperen, qulpen film) in d€ bossen te zeist. srapen in tenten en eten i-n ce uriitentuènt,
Kosten f 135,= per Fersoon. AIIe teden, dus ock de nieuwe, van B t/n 12 jaar clie zi._-
hebben on mee te gaan kumen nu direkt bellen te1: 97J154.
Daarnaast verzoeken wij oncerstaande perscnen on nu het laatste deel over te Eaken
op giro 336711 tnv. pennlngudester LenS met vèrmelding Zeist. Heeft u a1 betaald. bel
dafl ook 97C754t M. de Brito f 135,=, R.v.d. Heijden f 5,= en R. Chery f 135,=.
Ter voorbcrei<1ing houden we op rlon«lerdag 10 juni èen j.nformatÍeavond op LenS.
Àarvang 19.00 uur. ÍIe venÍachten dan aIIe leiders, àeelnemers en natuuiliik de ouders
om 19-u0 uux op r,ens. LE kanpchef van crie rdeek zar dan aanweziq zijn om aan de hancvan een.cl'a-serie van + 45 nLinuten uitreg te geven srrer Éet kamp. óok zar hij vragen
van u beantsoorden en Èj geeft u een lijst mËt sputten di. ;;;";-;ii.maar mee noetnemen. Tot donderdag 1g juni dus. Kunt u niet be1 flan éven af telr 97C154.

ÍJinnenkort krijgen alle led.en een lrief mét daarop cle te betalen kontrlbutj,e en detoeoangskaart voor het nl_euwe seizoen. Staat er norl eeri' verschuldigcl kontributiebeclrè(van het afgetopen seizoen open dan'vragen lyij eit 'ili...t te-uet ie;:- ö-i-;G;;;;*-',ooet dit uitexlijk binnen zijn. rs.dit iieÈ tiiirnen aan nag er cok nief gesport. (trai-
nen-spelen) vrorCen. Eleeft u vragen llel dar Ina v.d. lerg teLt 29797g.verder vragen wij u on voor Ce kontrÍbutie-betaling .rooi h.t nieuwe seizoen gebruikte maken. van een automatische betaling via de Fostbank. Kóntributl.s worden vaak ge-
woon vergeten en lIet een autonatisch betating kan dat niet, voor u trakkelijker en voorons ook . fxen dus. r . '

. onderstàande spelers Doeten een nieuw voetbalkaartje krijgen..zonder kaartje nag jenièt spelen. stuur daaicm z-s.ra. één pasfoto net je naam: àchterop' naaÍ paur v.d.' Steen, Chcpinstraat lC3, 2551 Sv Den Haag. :

À-klassers .: f.aadrie, H, de Haas, F.den Eeijer'
U-klassers : R.Duijnhousrer, E.Linger, M,paxtoreCjo, p. pronk. ,

C-klassers : M. de Brito, M.de Brui.Jn, H. eI Fourqui,.Ctr.v.cl. Geest, S. Glaudetrans,. D. Heins.

t)asfotot s inleveren.

f€ns kler!.ing verplicht: :

!{aÈ is nu een Lensspele-r zonder officieel r,enstenue. tóàh''zijn er vee} sperers dle ditniet hebben o,dat ze in een selektieerftar speren. shirts krijqer ="tà.., via eensponsor. MoeLen ze eens in een lager elftal lopen dan hebben iè go"n lensshiït.DLt vlnden wi:i echt te gek. vandaaÍ dat uij beiloten hebben dat we de eerste lieken v.-u!de oefenca.npagne geen kleding van LenS (lees spcnsors) verstrekken. IeCereen sDeeltdan in zrn eigen lens tenue.
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Dlè wil zeggen dat voor Ce eerste oefenHedstri jd ietiereen een korenbrauw shirt moet
! -- l, -:r :"cu tri.i..i.e ::ailGc k::il.1g e,a witte nanchetten, een geheel wit en niet glinnend
broekje en korenblauwe kousen zonder streDèn. Naaï de s-Dortuaak dus ! ! !
De Jeugdkc,nraissie en de leiders gaan er streng c? letten clat iedereen korrekt gekleed
gaat. Het shirt h,aarin A2, !2 eA c2 vorig seizcen speelCen is dus ln wedstrijden niet
meer tcegestaan. Het kwam vaak vot)r dat in één elftal 3 verschitlende shirtjes te
zien waren. Dit kan niet. we hopen dat jullie hj-ervoor begrip hebben en verwachten
dat jullie in het vervolq kcrrekÈ gekleed gaan. ceen officieel Lenstenue - niet spelen l

HE]T LENS-JEUGDELFTAL V?\N HgT SETZOEN 1986-1987.

Aan de hanrl van de einduitslag van de strijd van de titel "DESTE JEUGI}9PELER VAN LENS

1986-1987" die wiJ eniqe wel(en geled.en in de Lens-revue publiceerden, hebben we "het
Lens-Jeugclelftal 1996-1987" samengesteld. Onderstaand elftal was dus het afqeiopen
seizoen heÈ "ideale" jeugdelftal.

JEROEN DUNÀNT (31)
I'rr'\RIIirN MAHIEU (C2)

DANNY BrJLSMA (B1) / ETNiARD ENDLICII (A1)

VINCENI TROI.P (A2 )

DENNIS ZÀNDSTRA (D2),/MARIO DE IIRITO (D1)

MARCO SPA (À2)
ROBERT !'RCNK (D1)
FAYSAL EL HÀDDIOUI (31)
JOHN MANSVELD (C1)
DARRY OLSfiiOORN (D1)
ET\TIN DEN ITEIJER (D1) / MOIIÀMI{ED EI, ÀSS ROUTI

Keeper
Rechtsback
Laatste man
V.Jorstcpper
Linksback
Rechtshalf
l'lldden-Íaidden
linkshalf
nechtsbuiten
SPits
Linksbuiten (A1)

tsn ingezcnd.en Etuk.

U had verleden week moeten komen kijken lli Dat werd mij qezeyT i: Ja. toen speelden
ze een wereldpartij !!l Ik geef tce, dat grDte gebeurtenissen hun schaduw vooruit
lrerpen; maar dan Eroet het ook een gebeurtenis zijn anCers heb je geen schaduw ! I
M.a.w. Ik noet het dan wel weten, maar dat is in ale sport nocit te voorsPellen, d.at
hangt van zoveel factoren af, b.v. Regen, wind of sterke zcrnnestraling. zo ook met
mij a1s lk evèn langs kon voor ecn krabbeltje dan schrÍjf ik iets DD van wat i,k zie
op dat EoEent !: Lat doet een fotogïaaf cok, evenzc een TV camera in een programa
van sasenvattingen- vlij zijn rrat dat betreft "Ogenblik" nensen l: zieners : I ,
Niet in een clazen DoI, iat daet eei buurvrouv, van mij, naar een toto goed lnvullen
kan zij ook niet :: Als schrijveÍ noet je ock luisteren en lvat ik aI zo hoor, krijgen
ze later wel op llun boterhan : I En werd rnij nog gevraagd I.ret ik er van vond van het
gebcuren bij de jeugd, Cus zodoende ben ik hÍer en daar eens gaan neuzen en kijken,
dan krijgen ze van oij een zeven wat de aktÍviteiten betreft, aI zijn er weI enkele
tekortkomingen in het geheel aan te rÍijzen, waar ik hier verder niet oP loga, clat komt
nog wel eens tèr sprake. Nu wi1 ik tct slot nca iets aanroeren wat iedereen teï harte
moet gaan dat nogal eens over het hoofd gezien wörd.t is: Een keuze voor een bePaalde
club hoort Een net zijn hart te Daken en niet op groncl van opportunistlsche overwe-
gingen. b.v, men koopt nI. geen g1 voetbal bij een suDermarkt. Gelegenheids gebrui-
kers van het voetbal kan voor hen op den Cuur op een teleurstelling uitlopen

F. A. flunans .
Tenslotte nog een Clmische optrerking of te wel een definitie van CynÍcus:
Een cynicus Ís ienand die vaa alles de prijs weet, doch van niet de waarde

J. Piers.
Dankvroord.

Zo, de laatste regels van eèn Jong I,ens gaan altijd naar een dankwoorC. Een goede Ee-
woonte wanÈ r,rat er het afgelopen seizoen verzet is door vele vrijwilligers is nj-et niks.
Naast de trainers, d.e leideïs waÍen ook veel. ouders aktief: als chauffeur, tj-idens de
voetbalweken op Lens, soms zelfs a1s (inval) Ieider. ook de mensen van het bargebeuïen
hebben een druk seizoen achter de rug. En wat dachten jullie van de nensen die onze ak-
konodatie vetzorqen, de kleed.Iokalen schoonmaken, de velden kalken en nlet te vergeten
(le was doen. Dlt al1eEaa1 zijn "stille" werkers op de achtergrond waar een vereniging
niet buiten kan. IÈ JeugdkoEmissie wll aI deze nensen rcaar ook de jeugd zelf beianken
'roor hr.rn inzet in het seizoen L9O6/97. we hopen dat ju[le een goede vakantie hebben en
uitgerust vreer aan het nieuwe seizoen kunnen beglnnen. want ook in B7/BB zuIIèn lve weer
veelvuldig een beroep op JuUie xcoeten doen. AIIeen kunnen we het echt nLeÈ.
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Dagelijks verschillende soortent
.. verse boeketten
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P. ROODENRIJS
HORECA BROODJES EN APPELTAARTEN

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

! .'
IÍ'ODGIETERSBEDRIJF

P DE PAGTER
& ZONEN B.V.

ALLE VEBZEKERINGEN
HYPHOTHEKEN
PERSOONLIJKE LENINGEN

v, Dsn3faat «, - 25í2 PG D€n Hsag
Tal. 89,93.47 b.g.g. 85.í3.70

Een zeker leven...,...............
veÉekerd leven!

Alle verz€keringen
(auto's: rft% korting
max. mogeliik.),

j-.

{

A. M. CORET
HENGELOLCAN 589 - TEL. 6710.96
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