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Port betaald
Port payé

's'GÍavenhage
WEEKBI.AD

V.V. LENS

SEKREÍABIAÀT
Starkgnborgh 15
2681.NR Moíster
Tel.01749-42711
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P JuÍ fermans
AmandelEtraat 51
2564 Et,I DEN HAAE
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YOOR AI, UW

TATIIIIIDH]f,WMf,

Roodoryn . .

Prlntshop i
Schoolstrret 22 . ''

IeL070 -61r0fz

t1! I
Wij bezorgen onze

modellenboéken van
geboorte-, vedovings-'
eri huwelijkskaarten

geheel wiiblijvend op
. zicht bii'È thuis!

Ev.en bellen: ".*\,

TEL070-«t03.z

I

ít

Agàn .n aatÉbrl!.l
. A. Sóijr

slaÍtonàoÍlh r5
2681 NF Monst6,
TeLr 0U,l9-. {271

sak dnLlt raíldon zondlg
L Veíldjk
Ellekolilír!À136.
2572 XE Osn Haaq
T€1.:15492 1
Sa*rltlri.d aaílortn z!r.d!g
J. tlsh
M€lls §okslasn 1B{s },
2ít GC Olo Haag i
T€1.:679647

rSrfaudlaJcugirr . r\
P, van d€n Sta€n - -
Choplnslraal 103
2551 SV D€n HaEg
T6l.:970154

S.Il?tÍld r&hEtb.t
A"O. Lffc8l
Sp€ksnbuÍgssslrEat2S'.'
257a JR O6n Haao
t€1.:682190

S.loltÉbrt íl(lakth
O.V. X&6lnana
LuxsmDulgsÍEat 70
25528W Oon H.ag
Tel:9i2395

Sdstt!í.lt Toto^otrD
G. K6mpsman

, BuÍE. l(8lnpsdlo€rslnat 90
2681 AH Monst€r;
Ter.:0174912m2 "

i.
Íeànlr.à. Stat

^-aolo*de 
zondq

loplain 24 .
2282 EB Fliswijk
Tsl.:950995

B{.1!Ill!zonde .

Th. llo€líaO€l
Vlas8l«sÍEtEEt 68
2',4 SK O€í HaBg
T6r,:656233

Sd.rn zlLíd.íi
H. van SprDíLs€n
HaIstanÀook*r0 tog
Dsn lla8g
T6l,:52$13

Algeiitoí T.d|ílach coördEtor
J. van ds! Llbb€
weÍöoomst-aat 2m ;
2564 HH Oon H8ag
TsL:43525

KontihJriobel€llng Yle

F6*enlng tbstDnnk 33.67.11
8€ksnhg Aabóanr i299.24.29

TeíÈhon eí KlrÈgEbouw
ttaogolotaan 600
T€1.:661314

\ .:,. ,,

rrousE.or DARI§
qp coRNER

* :'
Betlé WoltÍstraat 264 - 070.885790

Den Haag
Ook ruim gesofieerd in spotlpÍijzen

I

VERKEERSSCHOOL
,,PHlLlPPO"

Opl€ldlng voor:
AUTO: &h*d àl adomqst
U(ITOB: U.r podotooí
SCOOIEB:

THEOEIECEBÍIFIC{AÍ óók 17 I.dgln'
t-ENS.l.dm l. rqo. cFImS
F^HFETC€rÍS5IBAÀï 26&2É0 Uo poslrmtooi

auto-motorrllschool te1.t15.11.53
theoriecentrum te1.63.46.ïvoor Inrrchungoí: amo Y. alltr.lrlt

hsdlí X.v.l(. g.ll Hasg 53s3i. r

Prinsegracht 170
2512 GE Den Haag

070-898111

. i SPEEL
ABONNEE-LOTTO,

BIJJE EIGEN CLUB
Éénmaal lnvullgn, éénmaal lnleveÍen en

daarnB automalisch kang mEken op een pÍli§

14ng , ,,,n 
""n "oeleiie, 

totdat je m wint

CIJFERSPEL
KÍuis op Uw Lono- oÍ ToloÍoímulier alÍjd het
' "ja"-vakje aan.

tr@ voot tt.io k.ns op o.n .on

SPEEL
TOTGNORiIAAL

BIJ JE EIGEN GLUB
Do bost6 kÀnè op eeí l6uks prlls
" i L6t op d6 Jackpot.

TOTQ t ryet wo, teo,e,s
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Ook deze 62 ste iaargang van oaze LE'ISREVUE

Eag Diet verlorea gaan. Daatom heb ik alle iE het
seizoen 1988 / 1989 uitgekotreE exetrpLaren in tíee

I

clelen saneagebundeld, Eiet het oinst wegens nijn

grote waartlering voor wat het trouwe clubJe rrvrien-

den van, de Lensreruerr week in ueek uit net eLkaar.

verrichten oE oD.s zeer te waarderen clubblad BaEen

te stellel; op 6tetrci1 te zetten, af te tirukkea eu te
Nog ver iE de voögeEde eeuw zal er Bet Iof over

Seoordeeld worden.

I Haar ook nu brengen we hulde voor zoveel-
I

net liefde gedane arbeitl.

E-GrayeD.hage , Augustus 198 9 P.Juffernans

verzeudeD.
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voetbalvereniging LENS (lenig en snel) den haag

Den Haag, jul i 1988
Geacht LENSI i d,

Het is ons EEn genoegen u hierbij uu I i dmaat sc hapskaart voor het sÉizoen 19SB/B9 met
een opgave van de per l juli a.s. verschuldigde kontributie te doen tiekomen, 'laarbi j
de volgende punten van belang zijn:
- Hontributie kan worden voldaan door gebruikmaking van onderstaande acceptgiro op

Girorekening 336711 of op Eankrekening l?.99.24.229 (Rabo-bank),
- l4et nàdruk uijzen !,ij Éröp dat de t(ontributiË bij vÉoruitbetaling dient tÈ

worden voldaan. Bij tussentijdse opregginq blijft de ltontributie over het gehele
vereni gingsjaar verschul di gd, .

SENIOREN (oeboren voor I -8-1970)
VeI d

Z aa1
fl
ft

4O.j, -
165r =

fl
fl

fl
fI
ft
fI
fl

Í1
f1
fI

/6o

JEUIJD Geboren tussen
A-junioren
B-jun i or en
C-junioren
D-junÍoren
E- en F-juni or en

31-7-1970 en
3L-7-1272 en
31-7-1974 en
31-7-1976 en
31-7-1978 en

1-B-1.972
t-8-1974
1-B- 1976
l -8- 1978
l-B-1982

175r =
165, =
150r =
130, =

fI
f1
f1
f1
Í1

f1
fI

Toeslàg zaal voetbal

I]VERIGEN
Niet Spelende I eden
Inschrijfqeld

I""""'i"'
I

Tutaal ( maximalè gezinskontributie fl 530,=)
Saldo acht er st and /voorui tbetal i ng per 30-6-1988

I
I

TOTAAL TE BETALEN
I
i

f t 75,=

100' =
l0'=

fI
f1

Wij r.rensen u een goedrsportieÍ en succesrijk seizoen tse.
Het sportieve groeten' 

A, schijÍ, sekretaris,

LENS

tt loo -
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,DE, I.JENS itEWE
I{EEKBLÀD VAN DE VOETBALVEMNIGING LENS

62ste Jaargang nulnner 1, 28 JuIl 1988.

OFFICIEEL

nleuwe leden.

M,v.Dijk Kam onnesalreef 20 3146BH !'Íaassluis '

É.Èoldevrijn zonneoord 157 2544KD Den Haag

R.,raiàen Boxdoornstraat 67 2563fP Deri Baag

n È v.a.Velàe Mel'oenstraat 102 2564TK Den 'Haag

NaI van os scheepersstraat 125 I 2572ÀG Den Haag

Rw Heeuwisser.,Iinkelstede I 2543BP Den llaag
NN Ozdemir vrederustlaan 85 2543.S1 .Den Haag

À.v.d.Luytgaarden wolvrevers?aarde 799 2542AR Den Haag

RS RoodbàI A. v. saksenstïaat 3 26418R pljnacker
M Gticlfi vinkensteinstraat ll0 2562TN Den Haag

RT f,litteman Jansoniusstraat 79 2523HB Den Haag

BC Vlezenaar Groenezijde 174 2543CL Den Haag

RC de Jong Wezelrade 256 2544xH Den Haag

VR lÍrners lrljtenstraat 141 2525vc Den Haag

R.v.cl.zwan Moerweg 298 25318G Den Haag

N siliakus wantsnljdersg aatde 2392542@ Den Haag

À Nolten steenzichÈ 243 2543AE Den Eaaq

R NolÈen Steenzicht 243 2543ÀE Den Haag

ME de Boer Marconistraat 33 2562JB Den Haag

vs de Boèr !,larconistraat 33 2562J8 Den Haag

Ltr4 v.d.Berg Kokosnootstraat 6T 2555X8 Den Haag

PJ Tinmermans !' erkhovenstïaat 131 2546VD Den Eaag

cD . Boralewij klaan v.Eik en Duinen202564cT Den Haag

TF schippersTerwesÈenstraat 100 2525GK Den Haag

llP v veen sPakenburgsestraat 84 2574KÀ Den Haag

Às claudemansBlaricumseplein 68 2574ST Den Haag

YR v. spïonsensonoystraat 69 25g1vs Den Eaag

RJ aaagmans v. Beveringstï aat 266 2582vN Den Haag

T.vcl Meulen oostvlietweg 15 22668L leidlschendam
!4s v,Wassem Soestdijksekade t / o569257 AEz Den Haag

2442
2443
2444.
2445
2446
2447
2444
2449
2450
2451

'2452
?453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2467
2462
2463
2464- 2465
2466
2467

'2468
2469
2470

' 247 !

rer.01899-16559
,

. .' - 254448
107 50 2

671240

931011
i ,i 565600
r 298805
' 803709
. e967lg

675514
677925
6'17925

, 654529
65452A
235713

- 664429

07-09-70 A r-' ,
27-04-73 B .

09-11-73 B 'i -.

22-03-77 D)

t4-02-75 C

08-08-80 F,. , .

23,.:O1-J9. F,'-.-.2 -
07-01-68 'SEZA t"
01'-12-42 SEZO.l i
10-05-70.sEzA :..
15.05-67,sEzo .

13-08-60 SEZÀ':
15-09-63 NS t'Ci
15-04=67 'sBzo ,''
29-A9-65 sEzo '.

23+Ol=82I.:t..,
10-10-78. E t l "'.
19110-81 F . .

t6-o9",77: D -,.', :

09-08-80' F 'i r.

02-02-76 c ':.
30-08.74 c;

239771 03-.10--31 NS '-r
805538 25-01:75. c' .qi.
682738 15-03:-65 sEzA
106500 05.06:46' SEzo
558089 2
5223t3 2

4-08-81
5-11-65.
1i03 -4I
9-12-s6
5-'04-59
5-01-7 5
2=r.0-57
4-02=7 2
6-05-64
9-12'-66
3=OZ-76

F J,,

SEZA "

sEzo,
sEzo. _

sEzo.
c. ;_'
.sEzo
A ,.f
sEzo '
sEzo. '

c.'
sEzo
A
À

'c ..'É'" .

B
5.c
3B
2B
0À

AU BaI Akeleistraat 67 2565llv Den Haag

CT Verbij Loenensestraat 113 2574RH Den Eaag

MA McFadden DedensvaarÈweg 1066 25458G Den Haag

PR v.d.lubbevlierboomstxaat- 203 2564HH Den riaag

R voortman Í,Jantsnl jdersg aarde 3422542HJ Den Haag

S v.d.Water H.R.Holstlaan3 2283HÀ Rljswijk
TJ Levenstone L.Ànnstrongkade 208 2551"'lX Den Ilaag

DÍ{ de Jong HouttuÍnen 6 2551vP Den Haag

J KeIIouh vosmaerstraat 62 2524SP Den Haag

R BigneII i4oerweg 494 2531BL Den Haag

A NieuwenhuÍs Loevestelnlaan 295 2533ÀK Den Haag

sA vink - Berenraile 91 , 2544Hx Den. Haag

A oulebeliiacem stllle veerkade 18 2512BG Den Haag

RÀ Tur ' 1e Lulofdwarsstr. 16 ,2F?IAP Den Haag,

I.Its Yeng v.d.Duynsttaat 1.1.1 . 25.15NH Den Haag

wN Yeng v:al.Dulmstraat 111 2515NH Den Haag-.

H.v.d.Bergh Jacobastraat 50 2572J8 Den Haag

ÀL Duchenne Amsterdapseveetkadé26e2572ÀJ Den, Haag -,

A de Boer Hengelolaan 675 2544GD Den Eaag

Àll v.d.Iloek schaarsbergenstr 192 2573CB Den Haag

ER vink Romeinstraat. 40 2552KD Den Haag

E Àydogclu- negenteélei aan 247 2562EÀ Den Haag
2573KL 'Den' Eaag

27AO97 3

2t1777 2

6A6692. O

648066 1

29t054 , O

247 2
247 3
247 4
24? 5
247 6
2477
2478
2479
zAao
2481
2442
2443
2494
24A5
2486

. 2447
2484
2489
2490
249r
2492
2493
2494

213525 0
0
1

259593 |
,20-12=69

948392 07-Ol-7 L

887 446 28-lo-7 L

679494 lA--lO''.7.5
298098 16-03.73
63i018.08-09-71
go29a7 03-72-73
897810 04-01-7
897810 01- 10-7
899272 02-LL-7
635104 31-08-7

29-08-58 SEZO

8s7842 23-1\-5! lE,zo
9?9845 04-11=66 sEzo '

450732 73-04-7 4 B

450066 08-09-66',sEzö\
t,MA v.. oeverenDierenselaan 132

1

,il



2495
2496
2497
2498
2499
2500

NÀ v.d.Wilk
C Ce Gier
!'1P Brunings
ÀR BaiCjoe
RI'KopPe
CÀ v.d.Drift

straussLaan 104
Arch Brandeserf45
DC B. decÍootstr7g
Abr.ílmDÈstraat 9
Snaragd 65
v.Geusaustraat 65

2551N8.
25522P
2 552r4N
251sLV
2651RX
227 ARc

. 'r' zaal
. .;,'. sezo

...,. ,:. Sezo .,,
' '...-: ,,. Sezo,, r

. se?o
. . Sezo

.. Seza . -
.. . aaat -

. Seza,
Sezo .

., . Seza l

, . Seza
,. NS.

Den Haag
Den llaag
Dén Haao . ..- : '
Den Haaq
Berkel en Rodeírij s
voorburg

22-09-6A sËZC
02-06-6?.' SEZO
19-01:.71 À
12-08-71 A
29-07-51 ZÀAr-
30-01-54. SEZA ::

234298
97 6495
97g.t4\
896833

475593
2 501 HJ Dietz

RWr,rordan 'i ,-a _DagHqfii
:4 Achaihi. Amperes
P Sóoorenbuïg Roggeve
GS "'SaróIea i' , ,. :Gr.Cath
-- la- ! a-!. ' 'itrí\i

wilziqiní6à.Ità'enri jst 1ÀlaS

Kvrartellaan 18 2565Dr,,I Den Haag 524A06 25-l2-41 SEZO
2502
2503
2504
2505

erskJoldstr.40,2552Pl, Den Haaq
traat 172 . 25637,Y, Den Haag
enstr 83.-__ ,2518TL Den Haag
arinalaan4 2263Tll leidscheldam

r, j"i i.:a- .i, . - r.,;

, woïdt
Sezo/ zaal -

..,. _, § 31-08-71 À
' 605312 l8-11-73'B

'.; ' ',-.-aszeu 
'' tar-oz-l1'c- 277435 09.:04-67 SE

,':. -.L,- ï I

t.
i-(.

:i-
I

:: i: ,"

È,

ZA

tl li

1

2082 t4.Ë! AssroutL,' I ï.1
2354 .T.Bàdrie i..

2230 B.Btunings
2114 E.E:idlicn- ' ',t;tt
2115. lí.Endlich" :-! ..'.'
1511 ÀB Enze-, I it jilr-r
2216 "ÀL" carskamp .r,, ',ir
2205'.JD Eaíique a i-.,,'11
2239 JC:'Eoernig . l: -.,i
2213 U.Kéus.- '' :_-....,',,r
1733 r'rci v..d.Kletj . ' ;,".
1105 vIJ Kl-unhen. ' ,'i
2350 !í.Koning .. :.:', i'

307 PÀ Krol .,i. r r- : i'r
1773 4D Lancel- . .., ' ,

325 ,BP' viA.Lans'\-1 ..,r r

2224 'R.Mahleu '- .'ili. .

437,'Al,'-Reesink,..'.' r

2033 .R. v'..schatk .::
1694 L.SinJ,e.. ! ':i ..1

1912 .C. Slnke :'.". .. È i '

2238 Glsteenwljk. ;rr'- ;
!264 vti Tromfir.. ' "i I ï1.'

1 177 ,ÀE: 'ï-J.wijnsaarden;

2255'JJ' Zoutentlljk: -' .,

1537 'P.\ir.d.zvran ' ,:. J,,'
1748'T.valkerÈuigh, : r-

1854 R.Keus.:1)
0134 .PrV;Dijk;
0441'J.l,1.Reuver., -.
2432 P.vr-d.Helden

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

ÀDREST.IIJZIGINGEN

:l - i "'i,'

I rI, l
,l

À jun
À Jun
À.jun
À. Jun
Seza
A. jun
A. jun
À. jun/zaaL.
zaal
Sezo/zaal ..
seza/ zaa]- .,

A.jun y
tezalzaaL -
Seza/zaaL
Sèzo
À jun
Sezo
Sezo
Seza/ zaaL
Seza/ zaal

,,*Sezo 1',
r-. -,r ., Sezo. I
. . .. Sezo

,,. - ' ^^.Seza

I

. jun

. jun

. jun
eza
ezo/ zaaL

Sezo
sezo / zaa]-
zaal
Sezo
À. Jun

-. NS

. NS.
.. Seza,.. -.
, - Seza .,.

' Sezo -,..
... Sezo

Sezo -,
.zaaI 

.

. Sezo
,NS
Sezo
.lls l
,NS ,;
.Sezo

I

. 'I.'
i.'
|:,.

't,'
;
f -'
t..'.

I
l

.1.

l

Í

.i-
I f. ,

'i.'..^
i. .,

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

ir
i' . ).,:
,l-

À
A
A
S

s

l'..
i
l':t
I
l".-
It-

'ï

O.T. v.d.Laar,
14.v.zandwljk;
ELJ Douw, -'-
E.J.PeiiFijn,
R. PiIqn, -. . 

..
J- Pronk
P.v.d.Zwan "

"'n.àartïànà"r

': Sezo, BerensteiíLaàn' 20 , 2542
'- D.jun,veldzicht 84; " '2543

. Ns Diamanthorst29? ,: . 2593
sezo, Lippe Biesteifeldvreg28g

" sezar Kon.tJllheÈinalaàí "401À
' c. jun.okkernoot'stràat 97 .2555

sezor tloerweq'29iér, ': , 2531

' ' 
- ;!"'j! f '; ' '. , ,_:1.r Í, ,. .

'.ri: --'l? r.'n
het nieuwe seizoe-n, Somlige. elf

KA Den Haag tel. 297110
RV Den Haag tel. 661203
m Den Haag tel. 820192

, 2552 CJ,, Den Eaag tel. 913694
227 4 z\K Voorburg tel. 820311

ZC Den Eaag tel, 235611 .:.
BG Den Haag. . . .';:.1

," 'r ... l,',i.

tallen zijn.i fru.a aan het trainenr "

t47t,
2265
ot22
092A
r862
,a»
7537

il

De eèrste revue van--
si)elers keren terug van hun vakantlebestemling en ook Uv, iedaktie begint heel langzlaam :
op toeren Èe komen. Rob Pilon is eind vorlg seizoen bereid gevond.en om wat redaktionele '

2

i.



-.aktivitËi[.en tè qaan ondernemen, Eaar'doordat !.tarcal Jansen moest stoppen (zie vacature)
j''J'i: de. redaktie op_zrn.zachtst qezegd vrat onderbemanal. Ilopelijk, kunt 

-u ait seizoen uw' ' steentje aan eed leuke lENs-revue bijdragen. (Hèt enige wat u troeft te doen is de tele-'' foón,;iakken eÈ oscar Könemann tË rerieí i"i. ozo-orzjósl .
De aktivÍteiten die de redaktie gaaÈ ondernatren zijn uiteraard afhankelijk van eventueleaó'iurringèn in de- personéle sf'eer. tToorlopig sËaan er een aantaL lntervlews op stapel(o.a- Elet <le irieuwe 2àterdag-trainer Hannie van spronsen), uiteraard kunt u onzË vasie
rubrÍeken venrachten (\'IeIIiclIt onder een anilere nàam?) en voor de rest.moeten we afwachten
vrat het séizoen'ons voor stof oplevert.
wl-j wensen U en ons een plezieriq seizoen toe:

Red.

vÀcÀTURE , 
VACATUITE VACÀTURN -VÀCATURE

wa een peiiode vàn 4 jaar is tlarcer Jansen g'enoodzaakt on, door studi,e reàenen, te
stoppen met zrn redactioneel verk. Dooï het wegvallen van deze gewaardeerd.e redacteuris er een plaats vrijgekomen aan onze ïedactletafel. Een. ieder die er vat voor voelt om
deze plaats op' te vullen vragen wij om kontakt op te'nemen met oscar Köneniann (maandag-
avond op Lens of telefonisch 070-912395)

VÀCATURE VACAT1IR,E VACÀTUITE VÀCÀTURE

UNICORN U}JICO!{N UNICORN UNICORN

wij zijn u nog dë ultsrag schurdig van cle strijd om de LENs-voètballer van het jaar
trbfee över het èeizoen L1BT/1988. Deze prijs, beschikbaar gesteld door UNIcoRN-darts
wertl uitgereikt op de selektieavond begin jir-ii.
De'reààktie wir iedereen nogimaals bedanken vöor haar/z1jn roedewerking bij het geven
van de punten en hoopt dit selzóen r,reeï een beroep op U te kunnen doen.

naam

6
I

6
I

6

I
2

3

4

5

6

7

I'larco van Delden

Àrno Overgaauw

Theo Dikstra- I . ' ' . i'
Patrick v:d. zwan

hrËcy Biekman

Leo van Ri'in

Martin..v. d . Lans

gesp

22

27

1B

20

t7

19.

27

Pt"

148

136

116

127

105

tL7

!27

Em.

url?
48

,44

,35

6, 1B

Q,te
6r05

UNICORN ] UN]CORN UNICORN UNICORN

EEN EUTTOPEES XAI,IP]OENSCILIP:

EindelÍjk, na 14 jaar in de ban te zijn geweest van het DuÍtse I'tationaal elftal, heefErrons" Natlonaal elfta1 de Egropese beker gevronnen.', (!.tat zijn die Duitsers stil,
De oranje-hemden hebben voor het oog van vere mirjoenen supporters en t.v.kijkers goed
en sPoÍtief voetbal lat.en zien. ook aan het gedrag van de Nederlandse supporters,viel
weinig op te merken. Nederland telt weer lree ln het voetbalvrereldj e.
Nu het Neilerlands elftal Europees kamDioen Is gelrorden zal dit succes ongeÈwlJfe1d ook
zijn vruchten afwerpen in het Nederlands amateur-voetbatr.
VeIe jongeren hebben zich de afgelopen weken aanqemeld bij diverse anateurclubs; Het
redenbestand van ileze clubs zal. Íraan toenemen, irn ners werke jonge voetbarler wit niet
de passes van Rijkaard, ale doelpunten van van Basten etc.etc. evenaren?

3



VeIe ouders zullen zich Iangs cle. Iljnen laten zien,-om getttge,.te z.ijn van de
vàn huí "van Basten". Eet aantal toesciiouvrers blj eén arnmateuiweàstitid zal'
Iedere toeschoulrer kr11 nu ook wel hreten of ér. talent in zijn plaatselijke vo
llaar, wanneer het Nederlands elftal de komeride wedstriiden verliest, dan is
rage rondom het .Nederlands elfEal. .. , '. -

De oranje-petJes verdwijnen in ile gooÈ, coupË Gullit wordL coupe r1ool. ttèt

Drestatles
gaan, toenerDen.
etbalclub speell
het uit uèt tle

vàetÉaivan-
dalisrte zal weer gaan toeneÍren. HeÈ conplete voetbalgebeure-n . 

zal weer zakkeó naar het -.
niveau van de atgéIopen jaren. -Janmer..'- 

' .. - :; .:,.^
Dan, dan loo.pt mijn ,lekkeï àf. Het is donderdagoèhtend 28 jul-i 19BB -06,30 uur.
een mooie ware droom gehad, maar we1 één Ínet, een. nare bijsmaak. . :. ,

aen kenner. :

IK

I
i

heb

BEYO ederniemee .

- De diverse LENs-Ieden. zijn r.reer naar alle kanten van de wèrelil '!i tgevlo_gen- , _^r
'-r- VàkaítiégrcieÈen ontvingen w'e van uorrn v.a.r,uuËe, rrani È1öliiè, 'öirËert st;nwÍJk

fam. gam. , .:..i, I

- Volderide ',reek za1 U het nog éérulaal zonder Lens-revue Doetei stetlen. Daarha kunt
clke donderdag uitzien naar de korrst van. Ce postbodetoiu daarna te genieten van de 'l

i"-
I

redactionele "hoogstandj es" 
"

SENÍOREN ,ZONDÀG

Honger.

verder even nog
inàèIevéid zl jn
anders voetbalt
In het voljende

en

U

Heeft U- beste lezer van diÈ stukje- ook.al weer honger.,naar-dq b3-I:-qf' U heÈ gelov-èn'wil!
of' íièt, irijf tlë sEKo wef . ïij uàisten' opnièuw 'iaii àe'anbïiËè. vöóiààt u .èchtér weer ..

tegen eèn;bal kunt trapppn; of naar Ut, favoriete elftal kunt gaan.'lÈijken, moet er ach-
ter de schermen weer veei werk verzet wordèn !

Zoals het er.op dit noment naar uitziet zï11-Ien ale volgènde Densen voor de. zondagsenlo-
ren àktief zijn, I

ruc verkijk sekretarÍs o7o-454g72 ': .' :' 
"'l | ''''

An Bersjenhenegou\íen 070-660658 2541TT Lonnekerstr.3o. 
:

WiIIem v.al.Linden O7O-2O21O4 ." . - 
l

i<ees Boglsch- (materiaal ultgifte en begeleiding zondag) ,.. -Í- , ,, :
Zoals elk jaar zijn dit dus gewoon líeer tvJee mensen te weÍnig. Met nane ,ooi de a.Ër""-
tentie op zond.aq \.rordt node iemand geÍtlst. Indien ei iemand mocht zljn die wét tijd
voor IJens wil vrijmaken zoutlen wij dit zeef, op prijs stellen. Beldan even net èèn van
de bovenstaande telefoonmrmmers- 

l,
Orl 14 augustus beginnen de eerste niet selektie-elftallen te voetballen. Voor nanen en

onstellingen verwijs ik elclers naar dit krantje. Indien Uw naam bij tle opstelllnqeir -

vermeld staat en U bent nog verhinderd bel dan r+el even af bij ale aanvoerder van dit teaE.

een herinneÍing aan de pasfoto's voor.de keuringskaartj es - Deze ' moe^ten'--

voor 1 sèptembàr ".=. uij- èèn vàn tie ;ën;ö ,vài aè -sbkii.' öàe ilii ;ëf i -'

U echt niet in de kompÈtitl-e. " ""' "l --" -"
krantje treft U rneer 

-informatie àan-^ - .- 
" -- . " l-""

SEKO

prog ramma dínsdacJ 2 auqustu s__1:99.

19.00 .uur HI{SH 1 - lens: A comb.
19-00 uur HMSH 2 - Lens B comb.

Drogramma'zondag 7 augustus 1988.

14.00 uur \rVP 1 - Lens À co-rnb.
12.00 uur WP, 2 - Lcns B coDb.
12.00 uur Lens 3 - Spartaan '20 3

12.00 uur Lens 4 - Spartaan '20 .l
v2
v2

W.v.d.l,inden
r. sleurink

I

I

i ,'
I

l
I
I

I

I

I

4

.-.' '. ,-.-.,',-.. ",|



,l ) Í1r00 uur DSö' 3'
11 .00 uur DsO 4'
1l .00 uur Lens 6
13 .00 uur Lens 7

:1I -. Lensr 3 . 'r Il I'

- .Lens 4
-,t.4 -'-'-'.QuÍck steps 3

- Quick Steps 4

J.i..:j.'

' . :' I

19.00 uur-. , Len9.4 !oEÈ. .- ,Fortuna vI. f
19.00 uÈi lens B..op. - Fortuna VI. 2

amma dinsd 9a stus 19BB

11 a stus 1988

v2

3e-4e pI.
1e-2e p_1..

ramma

:j. EscàÉptoernooi l. 20.30 uur Lens 2- Vios 12

:. t.

(Vios terrein)..'-
programla vri jdaq 12 augustus 19BB

Escanptoernooi .20.30 uur V.C;S- ,1 "- I.ens 1 (V.C.S.terreln1:.;:
programna zaterda 13 augustus 1988

Escanptoernooi 15.00 uur lens 2 - )..? (Vios teriein)..,
ramà'rbïa"à !4a stus 1988

EscamDtoernoo (vcs rerrei.ri):Í 
lj:33 :::

2

2
V
v

L
N

2
3

v
v

C.f,emtret
v.Às, ,

proqramma dinsdaq 16 aqgustus 1988 "- . .

19.:00 .uur' Lens. 3 ;i.-'GDA
19..00; uuf rÍ,ens_ 14 ri';:-:, GDA

'" - -^-l-..

J
4

.Fe11er

.N.

Í)rogranna r donderilaq 1B augustus' 19BB

19.00 uur Lens 1

19.00 uur Lens 2
- Rava I
- Rava 2

programma vrl jdaq 19 ausustus 1988

19. 00 uur vios 4
19.00 uur Vios 5

- Lens 5

- Lens 9

ODste1ling Lens 6 zondag 14 augustus 19BB

P.Schuurman- J.Colpa-.q.Kour,lenhoven- F.Disseldorp- C.Spoelstra- G.Kemperman- H.Bertens-
P.Schulten- P.v.d.Steen- FI.Heijnen (À)- H.Wietz- À.Enàe- R.Rooalbol-.T.GlaUdilmans..

Opstellinq Lens 7 zondag 14 augustus 1988

A,Kuijpers- R.Keus- E.Peters- E.Trommelen- (A)- J.Hitting- L.Verktjk- S.de Nennie-
J.Kuypers- R.Zijlstra- J.Hasserman- o.ttittqynan- (:.Momburg- M.Mi.Fadden.

opstelling Lens 5 vri jdaq 19 au stus 1988

A.de Groot- i4.de croot- t,l.v.d.Ueulen- A.Overgauhr- R.Duijndam- H. Hoppenbrouwer (À) - ,'
O.Huis- O.Könenan- T.Vierling- P-PerÍeyn- A.Schijf- K.Odenkirchen- R.Veïsteeg- T.v.Luxem-
burg. 1'

Opstellinq Lens 9. vÍi jdaq 19 augustus 19BB

A.Bilderbeek- c.Duijvestein (A) - c.coosen- P.Heijnen- S.Rozema- .l.HeijInk-. c.v.d.Velde
S.Blank- L.v.d.Velde- R.v.d.-aogaardt- R.Scholte- P.den Hertog- g.Witteman- H.Nolten.
Àfschrijven3 (bljtijds i.v.m. aanvulling). . .. -::,
Lens 5 II. Hoppenbrouwer . teI. 894950
Lens 6 W. xoiivenhoven '. teL. 912474
Lens 7 E.Trormelen tel. 857934
Lens 9 G.Duijvestein tel. 01891-17943.
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,-" .r"t *tnt*U**"" ik helaas genoodzaakt'om te"stöppen'als secretaris-2àalvoetba1.
Dat zou dus tretekenen alat r,ens zónóer secrëtaris-zaaliioéital zit. I

Daarom wil ik een beroep doen op alle zaalvoetbal-leden. Denk aan Lens zaalvoetbal-
denk aan ale gezelllgheld in de learus, denk aan d.e -sucèelsei..in -hec-veiledeni -successen
clÍe alleen behaald konde4 -.woÍden^ dogt.,200t i,n?et van atr'Ie zaalvoqtbal-Ieden onder léídine
van een secretaris alie Éàrt heeft voor zijn vereniging en y99J zijn spelers. ;Ik weet zeker, dat. er onder ile zaal-leden en misschién-.. .rret..de--ve1d-leden of .nÍet

ZÀÀIJVOETBAIJ N@DKREET.

spelend leden nensen zÍ-jg,rdig l.p.ts. \,..iue4 dgen voor .het .zaalvoetbal. :..,
Meldlt U a.u.b. aan. U bent nÉ nodLg.
tret Uw hulp en inzet kan Lens zaalvoetbal tot ongekende."hooqtc-.stijgei1.:"
Ik wacht en ik hoop op q.ing.!e;ts,5 qary[e1alln9'en;] ,.. -i-r

U kunt zich aan$eIden bij lt.Keus tel 070-601541 of bij een der bestuursleden.
Bij voorbaat dank.

.. ..Bene..Keus;

.t

-, !i'-"

.1,

Ik hoop dat ledereen een prdttile vàtàdie"treeft gehad.
In de eerstvolgende Lens revue zullen de opÉtellingen der teams,
en een fellcltati.e staan. Tot de volgenale keeï. R:Keus.

dë poule- LndèIeihgen

LANGS DE SPORTEN VAN DE Z.I4.LADDER

Eindelijk Ls het vreer zover, sei
IIng. voor ële selectie was pp: m-a

geselekteerflen zullen we prob_er_e
trainíngsavond te gebrulken. Ove
U zo spoealÍg rnogeltjk worden gei
veer 20 augustus beglnnen.
Start coEDeÈitle 3 septeEber.

Tegenstanders van het 3e elftal ziJn:

SVPTT
rs crav. sV
ÀDO

PDK
Lyra
Devjo

Aanvang. th!-rlsvr-e_dstrijden I 0. 30 uur. - : .i...

Teqenstanders van het 4e elftal ziJn:

zoen l9B8/ 7989 is.+reer be§bnhen' Voor , Èle-.lzaterilag-afcle-
andag 25 Juli de eerste bijeenkomst.l voor de.nièt"'
n om biJ voldoentle opkomst de woensdagavonal,.weer. .alje
r het lrel of nlet doorgaan en hoelaat eventueel zult
nformeerd.'voor het 3e' en 4e zal het. selzoen onge-

Nootdorï)
Monster
Amar Deep
p. z. g.
Ec-so

.a

il .-

.ll -' .

'lí'.
I
I

t..-.
l'

,t , -.r
I
t ".
I

1., .'r ''-
.{

t...
I

ilac : .

Sev
K. S. D.
qulck Steps
Takdierq.B-o-y9,
SP 9EB' .-.. I ,
D.S.V.P.

" .i Mons-ter
, .S_chlpluiden

Dorf
Ec-so

-,..ii",.' - .l: -j.:t. -..-r.

:. :r

. ,,Í r.

I

Aanvang thulswedstrijden 12.30 uur.
Lens:r_eyue. :i -:. .' -:. :--

samenst€1lÍng..van.-het. 3e..ent 4e..e1ftal..in cle. volgenal(

VAN HET JET'GDFRONT

Algeneen kontalèpersoon: 1,v,m. de vakantie van onze 'j éugclsekretaris t7m 10 augustus
kunt U met vragen tot tlie tlatun terecht bij Fred Gren§, tel.
Peter Perreyn XeL. 97L674. j ',.',
Daar qaan we weer.

HoevJel sommige spelers net op vakantie zijn of zelfs nog noeten gaan begint op maandag
1 augustus de training ahreer voor ale 

^-B- 
en C selektie van onze jeugdafdeling.

635418. BU geen gehoor

| ;t. .,

I
i
I

I



rnmers voor de kompetitie begint op 3 sènteraber zal er we-er heèl rvat getrainal moètenworden en menig oefenpartijtie rvorden gèspeerd. D1r arles on a" tr.inÉIJ'àË"r.ï"r.lij"rute geven om een goed inzlcht te krijgen in tret s5retersmateriaar zodal- zí) naar eer énge$reten hun sterkste elftar kunnen opstellen.bij het begln van de konpetitie. Het. for_meren van een erftal bllJft-altijd een moeiliJke zaak. óe eerst. "chi sp.i"r; ïi"a""-i"vaak geen probleem. De invulr,ing van de raatsf.e praatsen reverr echrer ;iil; ;;;i*' --
dÍscussies. 

-o.p bij.spelers, ouders en berangstelr;nà"".'-"it-i.i -";;"il; 
seizoen weer zo* zijn maar de trainers en dus niet de jeugdiommissie zoals'lo.reel mensen denken zurtenutteindelijk " bepalen wie er 1n het eeistó elftàI speelt en wie niet.j"HiJ kiest- natquqrijk het erftar wat in zijn ogen het sterkst ls. sta je hieÈ niet l:.3knok.dan op een sporrieve manle.terug doàr té uri:"", -tr;i;";-;" 

lJioon n""r goe6 resperen in het rr{eede elfrar. veer sucàes de komendÉ ;;#-;; ió;; àà"ào"a. orde ver_merden wij nogmaals de serekÈÍes zoals die door de trainers in à".ii"ó ,.t àà-3arqÀt"rrr"-sie-?ijn satnengesterd. tlij merken ookdeze keer op dat het voorlopige selektles ziin die inde loop van augustus aangepast zurren v,orden. rn de meeste g€ivari"; ,.iï;;-;; ;;';";;= '"
,- koroen dat'er. gperers af zurren valren naar de overige j eugdtrainingsgroepen. zover.Ls het echter nos nlet. De trainers houden julrie óp à" í"ogi.ll '-=.

À-seleitie'r " ]. , .-

T.rainer: Ton 's-Gravendijk, telefoon 631640
Tralningsavo.nden 3t.maandag en donderdag. , Í.
Eeïs-te !ra!nÍng: maandag I augustus.
D", 

,_:I"d:l:t?,?"9e . 
srjàrers -zrtten in de voorroplge serekrier. .. ..i-

, DaBijl.!ma,r.l4.Brooshcoft, H.de Haas, F.eI Haddiouir F.deh Heijer. E.SDaninxsr. n.fettèro)B.GÈclfi,.J.!4ansvel.l,:,t.paÍtoredjo, y.pehlivan, a.ir-ufrfewang;r:il;;;;;;;: ,il;;*-:P.valkenburg, J.!,teststrate en de niëur,re spelers M.v.Dijk (uév1 , p..r.6.1ubbe(RVc),
Y.KeIIpuh (BVC), A.outerrhet kacem (Juventai), R.BigneII taoo), i.àucieine _.(soÀ) r'll.sro_nlngs (B!4f) en R.ilordan (VCS).

B-selektÍe
Trainer: Fred crens telefoon 635418
Trainingsavonden 3 maandag en woensdag ::'.
E9I=ï-." training: naandag 1 augustus.
De onderstaande spelers zitten in de voorlopige selektie:

'D'Bargbbi;d, 14.v- croonenburg, 
. 
R.Hageraats, p.pronk. E.Rietveld, R.Tettero, tí.Tijsen,D.v'zetten, ch.v.d.Geestr s.Graudemans, D.Heins, N.schuurman, J.spaans, R.,fansen.,en denieuwe spelers Iv.N.yeng(BuT), R.Tur (alrr), e.4r4ondu (wp), ,. v.à.aergh(Tedo) enM.Achalhi.

c-selektle
Tralner3 Edwl,n Coret, telefoon 671096
Trainingsavonden: rnaandag en woensdag
Eerste tralning; maandag 1 augustus. .-..: ..

De onderstaande spelers zttten in de voorloolge selektie: _ _....M.Borsten, !l.de Brito, À.de Jong, D,Lamers, trr,Lut, M.Tijsen, L.ÀbounaÍsa, n.nronl, -.-

l.Bqschr.i'l.v.Dlennen, E.den Heijer, ,r,i. rzendoorn, B.orsÈho;nn, J.pronk, R.Riemen, H.verhey,H.Vredeman, R.Wubben, D.Zandstra, D.vijn en de nieuwe spelers r,l.H.yeng (BMT), J.v.Os (ÀDO)

:.Tiy:.T:l" ,(oT9l: c:u:rlij (ADo), r.r.v.d.Bers (ouindoip) sv), e..r,rieuwenhuis. (sroen_wft)
l..J.IJevenstone(BTc),T'sch1pDerS(DitL)enp.smoorenburg(oDB).

Afbellen vooï tr ainingen.
Àfbeuen voor de training moet zoveel mogelijk gebeuren v66r de training bij ale traÍnersthuls. Kan Je hem niet berelken probeer het àan tater no!-ee,s. opberreí naar renskomt vaak niet door bij de trainer en het doorgeven aan een vriendje hoort ook niet.Dlls even het numer van de trainer noteren ln tle telefoonklapper. éebruik dit nuJrmerook om je even te merden als je teruq bent van vakantie. augultus is een drukke maanden soDs zal er iets in het progranma veranderen.
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om misverstanden te voorkomen ls het verqtandlq om de traLner -évén te belren'àr
na i augubtus pas terug komt. Hij"verreli je dín exact, vraar èn wanneer er iets

je J,S

gedaan

' get Lenstènue

Hie Jong Lens goed gerezen heeft weet zich dle reaktÍe van d.e jeugdkbhmlssle n;g
te herinneren op de kritische noot van de leider van lens st nót -íet Jansen en T
shtrt. Í'Iii gaven toen aan dat we hest over.wllden .schakeien op het shlrt waaÍ on
en A2 in haalden gespeeld, maar aarschu\.rden tegeltjkertijd dai dle moderne shirts
slechts L 6.2 Jaax in de handàl zijn. Daaï we wat sponsers hailalen'dle shirts bes
baar wirden stelren dachten we,dus om de Àl en a2 shirts ook aan te schaffen voor
81 , Cl , C2 en Dl . IIeIaas de shirts r+orden na 1 Jaar at niet meer vcrkocht. . | .'
Dit geeft nogmaals aan dat het niet haalbaar is om een ander Lensshlrt in te voeren j.

De elftallen aie via een sDonsor wel de beschikking hèbbèn over een lnódern shÍrt (meest-
al Àreg, 81 , C1 en Dl) hoèben dus geluk. ,..r .': ; l"
Deze spelers zullen wel zèlf voor een geheel leit Lensbroekje en geheel korenblauwe-. .

kousen moeten zorgen.
Vanaf de eerstè oefenwealstrijd zul1en jullie dit moeten hebben. ' ' 1l
De shirts krijgen Jullie via de trainer die zelf of. vi.a de ouders (Der toer béuatj r,.''
voor het wassen moeten zoÍgen. Het ls nlet te doen on zoveel wassen zeker iÍi de drukke
augustus Daand op Lens te draaièn. Dus trainers regel dlit zelf even. , ,.., ..1;
voor de andere elftallen geldt dus Aat iedere speler het originele Lenstenue aan moet
h9bbe1 f tw.,z. q.e!g+ korenblauwe kousen, een geheel Lwit broekje.en een kóiènblauréEtrt
met rond€ witte . kraag, en met witte manchette Eéb J.e deze kleiling ntet biJ ie ilan' '

zal de leider Je niet op Eogen .stellen.. ook snerers dte via dé trainei te horen I '

k-rijge4 in auqrdstus dat ze in het. tr,reede. elftal moetqn spelen..àuIlen alus hef orijtnelè
Lènstènuè íoeten dragen. r. |'.,,
Het is toch zeker geen gezicht een Lenselftal met drle of vLer verschlllende soorÈen
shirts. .. i - ...: -I ':

-'l

I

rl
.,- : ,l.

i

l

-i i
I
I
I

,1,
i

I
enue v.J

weI
ilanus-
s rll
meestal

èhik-

an .,

iJden

PasfoÈors inleveren.

I,ENSSPUEI.EN TNIJEVEREN

Nog steetls zijn. er ..spelers .die een voetbaltasr'
vorig.seizoen in hun bezit hebben.
I.Ie verwachten dit op cle eeïste traLnLn§ terug:v
alles weer kompleet hebben.

een trainingspak en/of Lenst
,.í

an JUlIie zodat we de eerste wedstr,.i
i
I

I,iiJ verzoeken onderstaande spelers om z.s.m. èèn paàfoio oli te sture;'naaï paul v.d.steen,
ChoDinstraat 103, 2551 SV Den Haaq. :f.,.r;

-Zonder '-rasfotor geen kompetltiekaartj e, zondeï konDetltiekaartj e geen kom.petitieVoetbal.
Zo si:npel ligt daL.
Het aanvïagen van zo,n kaartje duurt zo'n 2 weken.
De kompetitie bègint.op 3 septeurber. Reken- maàr uit.
A-klassers: R.Jordan en M.Brunings

B-klassers: W.N.Yeng en H.Àchalhi
C-klassers: T.Schippers

F-klassers: Y. v. SDronsen

.rll -
I

-:i',.;
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I

I

i
I

I
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I
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WEERËIIID' VAN'DE.ÏOETBÀEVERENIGING LENS'' "
62ste jaargang nummer 2, 11 augusÈus 1988.

ua de mëae:weikèisavohd van 11 junl;'j.l. brak het zgn. ',gesloten seÍzoen', aan. Op voet-
balgebied kon ledereen eVén biikomen van eèn vermoeiend seizoen. I.raai a'chtef de 'scher:
men uegi:n het weïk rnet hèt schoonmaken, verven, repareren van ctubgebouw, kléèalkaEers,
afrastèrÍngen, speeltuin e.d.
Iedere..dag zijn/waren,onze vrijwilltgers hlermbe.hezig. Dat,alit een.. g-el:re ldlSe klHs waS.. ,-
daar kunt U van verzekerd zljn. . .t, .,
Na$en van deze.Í,ENS-ers nqemen ue nieti ze iylllen alít g_ak n-ieq. qèw"oan .Ípdere...alag_rlrstig. .

werken ln de anonlmiteit dat doen ze het liefst.
Toch $rlllen r.Je deze mensen bÍjzonder bedanken voor aI d.it werk. ......,.."._ .'_... . '....:.,
Iranneer iJ weer naar Lens komt, moet U maar eens goed lpndkijken, dan kunt U. zien, waafl:
om veel verenlgingen LENS compllmenteren met zorn keurige accomodatle.
Nogmaals.onze gev.reldige dank voor aI dit belangeloze $rerk.

ir
. . Het Bestuur.

De Jeuqdkóirlmissie zoel:t kader

De nobalkreet van de Jong Lensl de laatste Lensrevue vàn het vorig: seizoèn, heeft wei-
nig resulÈdàt opgeleverËI. Nog steeds zijn wij op zóek naar.anbltieuze A-kla3.sersl s€- :

nioren of ouders die ons bij de jeuqd van het kaderprobleem af kunnen en willen helpèn.
op dtt mànenè zoeken wlj naast uitbreidlng van Ële' Jèufdkonmissie ( 2 à 3 personen)':öok- ..'
iogleldersvoorLensA2.LensB2'!ensc3,LensD2en!ens'E3.
Zonder leider kan en íIag een jeugdelftal nieè spelen. zoals.het er nu uitziet zullen
ge de oefenwedstrijden voor bovenstaanale elftallen !:loeten afzeggen. zal het echt zover
komen??? Of zijn er toch nog mensen die ons willen helpen. Bel-dan snel naar PauI
v.d.Steen (970754) of Gerard v.Reijsen (5532441. ook zoeken we nog 1 6 2 trainers voor de
woensdagmiddag om onze F-klassers (t/n B jaar) van 15.30 L/fr L6.45 uur te traineD;-._ r

De Jeugdkom$l-sËle.'---

BEI edernlemee.

- Nadat M vertrokken j-s naar Portugal, heeft ook o. het laten afweten om m1J (R)
grondbeginselen blj te brengen van deze zware taak als nLeuw' ietiaktie-Ild; '--

- Iisschien krijgt U de Lens-revue blnnenkort vrel in pocket-vorm.

- Dhr. Hoppenbrouwer sr., één van de vele vrijwillige Lensmedewerkers, heeft deze

de

week
de zitbanken largs het hoofdveld voorzien van een nieuw kleurtje.

-voIbe\,íonderingvanzijnschi1derl,erkdeedhijt/atpasj.eSnaarachteren.....
Ja, U raadt het aI. Dhr" Hoppenbrouwer sr. hield geen rekening meÈ het "it.inA" "à"het bankje.

Hoe het nu met hem is weten vre niet, maar gelukkig is ef'qéën verf. vèrlofen.gegaan -
Evert en Yvonne GÍphart (zaal lens 5) zíjn !6 juni j.I. de trotse ouders geworden

van Xander Denni-s. Een zoon dus. Gefeliciteerd.

TJNICOR}I UNICOR}I U}JICORN . UNICORN

vrijdagavond 12 aug. l98B begint het 3e Esóirmp Toernooi. Het piogra''nma van dit toèrnoöi:r ''
zÍet er ats votgt uit3 ;'

vrijdlag L2 aug. aanvang 18,30 HMSH ;- VIoSÍ 20.30 VCS - r,ENS
zondag 14 aug. aanvang 12.00 Verliezers.

14.00 Finale.

UNICORN

1

UNICORN TJNICORNT'NICORN



VACATURE VACATURE VACATURE VACATURE

NoodoDroeD.

Vanwege- zijn stualÍe.ls ltene Keus genoqflzaakt zijn werk irls secreÈaris zaalvoetbal oP. -.

te geven. Ig er misschien ngg iemanil dle $ene Keus vrll opyoigen??? , - ; -ip"rrt t u daar: ëe julste'persoon voor te ziJnr. neem tlan kontakt o? meÈ Rene Keus tel,i
601541. of bij mensen van het bestuur. . -. ,, ,. |,

VACATURE VACÀTT'RE .: v-qcÀTURE . VACATURE .

.., I : '.- i .' i.'-., 1,"
Zlet U, het ook zo---É????..,1 -r 1.,. ..t; ', .-, 

I

,a ,arnr""r ,a* ,.** **Pelen de laatste vakantlegangers. rrleer blnnen' GezeIIIg, 9.. :. .'

we straks r.reer comflleet 
"pt 

àn io"a de véldeir- verioev;n. Eet nieur'Ie seizàen staaÈ vo'oi, :'

de deur. vrijwel alle selekties zijn aI de nodlge dagen bezig cm d€ condÍtie oP peIl '

te brengen. Er is keihard gewerkt.. Vèrheugend is ale bilzonder goede tralnlngsopkomst.
Met gretigheid zou je haast zeogen zljn er ook aI de nocige oefc:r"Iedstri j alen afge-
werkt. Vooral het afgelopen vreekend zijn eï de nodige pontljes afgegaan in de bloedhitte.
Ultslagen zeggen in fèite nog helemaal nleÈs. De tralners tast'.en het nieuwe "materiaal"
af en ztJn op zoek naar een efficiënte en evenwlchtige opstelJ-ing,...,Niqt eenvogdlgr.ir ... .'

naar ja ze hebben voor dat vak gekozen en daar hoort dat bij. He::en succes. ^-'

Ook de noallge nieuwe ..gezl,chten. . Jongens van haÍte weJ.kom c:j LenG en-naak er wat mocls -

van. ZiJn er vragen of problenen, schrqom nlet om naaï betreffende bestuufsleden te 
'

stappen. , r.,:. .:. .i :1.

A.S. week-end wederon dle__ nodige oefenwealstrij den (o.a. Escaflp-toèrnooi) . Kom eens langs
om kennls te maken met onze nieur,Ie lens-ledeD. i : ,l
Ik wens een ieder een blJzondler succesvolle en plezierige oefer.canpagne.

' Í-. ,.,...
- .: t..' 'i-.,,. ,, i.;., ,.. .. . .,i : Ffans van DLjk.

t. - ..,,a':": r'': ' ;..
SENIOREN ZONDÀG. "

Uitslaqen dln 2 augustus 1988.

m{sH 1

EMSB 2

wPl
wP2
LETIS 3

I,ENS 4

2-3
0-4
3-3
0-6

.l r
I

I

,-t.

Í,ENS A comb.
LENS B coDb.

2-0
0-3

I

.l
I

I

I
,i

I,t

I
1

I

I
i.

i

I

i

Uitslagen zondaq

ai:ma dlbndera'aq 1 1 àusultus 1988.

7 auqustus 1988.

Progr

20.30 uur vIOs 2 - IINS 2

Progranma vrljdag 12 augustus 1988.

' (EscaEO toernooi)

20.30 uur . VCS -' 
ji,ENs 

1 (Escamp toernooj.)

Pro amma za 13 a stus 1988.

Eskanptoernooi. - ' lens 2. bIJ .Vios - om 16.0.0 uur.
proqiàirià àónciàs 14.'àuciusttis- 1988.'

EscaEptoetnooi Lens 1 bij vcs 12.00 uur 3e - 4e plaats
14.00 uuÍ le - 2e plaats

11 .00 uurDso 3'
1 I . OO iiurDsÖ -4 '
11.00'uurLehs 6
13.00 uurlens 7

-Lens3'
- Lèns 4'
- Qulck._steps
- Qulgk steps

.1 .- Burg. v. Tuylsportparií zoÉtsrlEeer
.:l-. .., Burg . v . Tuylsportpa{k zoete;meer
3 Veld3: . C.DEmer
a .,".. 

. 
verà s ,.- ...+;Aé:- . .

2

OJs!
Cost.

:r-
1:r
I

Il

LENS A conb.
LENS B ' conb.
Spartaan 20.3
spartaan 20.4



Pïograama dinsdag -.16 augustus 1988.

t9.00 uur íens 3 - cDA 3" i'
19.00 uur r,ens 4 - GDA 4

proàràuna 'atinàó'idag 18 auquitus 1988.-

19.00 uur Lens I - Rava I
19.00 uur Lens 2 - Rava 2

ProgranrDa vrijdag 19 augustus 1988.

- LenS 5
- vlos 5 v3

Progranma zondag 21 augllsJus 1988.

14.oo uur Lens I -- Wilhelmus 1 v'1
fa.OO uirr"Àfplerisetioys 2 - Lens 2

Lens 3

Lens 4
Lèns 5
Delft 8
Lens 7
Lens 8

Blauw zwaït 3

Blauvr Zwart 4

wc 8.-' ,'
r,enà 6
De1ft.7
wc7

" -. L".EeIler
J.Waa1berg

N.N,'

J.de Niet
J.Gootjes
N. N.

v2
v3

v2
v3

19.00 uur vlos 4
19.00 uur Lens 9

11.00
13.00
11.00
14.3 0
13.00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

1

2

2

3

4

v

v
v

M.v.Diggele
R.J. Stap

Progr

ProgïaEma iondaq 28 .auqustus 1988.

al[na dinsdag 23 augustus 1988.
.,.,.Í.

19.00 uur 'Ëlaririirgo' s 1. r,ens 1 ( KNUB beker).
19.00 uur I,ens 2 " ' - veibu;ih 2 v2
19.00 uur Verburch3 - Lens 3

19.00 uur verburch 4 - Lens 4

11.00
13.00
12.00

uur
uur
uur
udr
uur

12.00 uur
14. 30 uur
14.00 uur

Docos 1

Docos 2 ".

Lens 3

r,Lns 
-a

spartaan 20 5-
Lens 6
Lens 7

spartaan2o 6 -
Lens 9

lens 1

Lens 2
Rijswijk 3 V2 A.Ratsna
Rljswijk 4 .VZ L.sleurink
Lens 5

Veteranentoernooi bij Vios '

spartaan 20 Bv 3 F.J.Tiemensen
Lens I
§par,taa.n 20 7 v, 3 van As.

9ró auma dln 30 au stus 1988.

uur ADO 3

uur ADo 4
19.
20.

00
00

- Lens 3

- Lens 4

zondag 4 september 19BB le 'competi.tieïonde.

OPSTELI,INGEN:

Lens

Í,ens

Lens

5:

6:

1.

M.de Groot- M.v.d.Mèulen- À.oveïgauw- R.Duijndar- H. HoPpenbrouvrer- o.HuÍs-
o.K-oneman- T.vierllng- P.Perreyn- À.schijf- K. Oilenkirschen- R.versÈeeg- T.v. l

Luxenburg.

F.Schuurman- !T.Colf-ra- !r. Kouwenhoven-F.. Disseldorp-C. Spoelstra- G.Kemperman- H.Ber-
tens- P.Schulte- P.v.d,steen- Í'l.Heijnen- H'Dletz- A.Enze- R. Rooalbol- T.GIaude-
mans

À.Ku1jpexs-R.KeuS-F.Peters-E.TrommeIén-J.wi'tt1ng-t.verkijk-s.deNennie-
J.Kul,jpers- R.zijIstïa- .T.wasserman- o.witteman- J.Mombarg- M.l'rc.Fadden- T- Í{lt-.
teman.

È

3



Lens B: T. Suikerbuik- J. v. d. sand.e- L.v. Boxtel- É. Endllch- !i. ale-, xnegt:, I
Rifltrelzvraan- D, Eolt- P. Honsela.-aIï- B. v.Es- E.BuiJ telaar- M.v.Was
A.Bal.

av.Nqgft: H?,: :
sen- T.v.d.l4eulen-

Lens 9: A.Bllalerbeek- G.Du)rvestein- G.Goo9en- P.HelJnen- S'Rozema- J'Eeljtn*-
s.Btank- I,.v.d.velde- R.v.Cl. Bogaardlt- R.scholte- P.deÍr Hertog-.c.v;.l.
M.BhagÉranalien - H.Notten.

Àfschrijven bij :

Lens 5: M.v.d.MeuLen 02522'3OgAg
Lens 6: W.Kouwenhoven 070-91247
Lens 7: E.Trounelen 070-86793
Lens B: E.Riímetzwaan 01742-7134
Lens 9: G.Dulruestein 01891-17943

U wordt verzocht inallen U onverhoopt v
rnelden. Eeeft U nog vakantleplannen vo

Pasfoto' s .

Àanvoerderbi j eenkomst.

4
4

I

erhindert bent.dit tijdig btJ Uw aanvoèrder te. -

or de komende wekenr.geef qi: 9.i ool( tljdtg 
'loor''' :l .

. c.v.d.velde-.
Bogaatdt- .: ,- , 1

,, ;,.1
:,1

q) het Doment dat wij tlit schrlJven zijn, nog lang nlet alle pasfoto's 
- 
l-ngeleverd'

»óe dit nu wel snel want anders kunt U niet voetballen in ale ko6petltie.

,l

op 22 augustus a.s. is er een bljeenkombt VOOr. aIle aanvoerdlers van onze seniorenelf
tallen, aanvang is 20.30 uur.
Inalen U veïhindert nocht zljn stuur dan ln iedgr geval een pI
auond zu1len wlJ een aantal belangrijke zalen voor.het k*9"+

kennis te mal(e:r met de seniorenkornmissie van Lens.
T. claudemans- T. tíltteman- c.v. d. Boogaardt- M. BhaqÍ{andÍen-
T.v.d.Meulen- À.BaI- M.Mc.Fadden. -''
op deze avond hopen lrij U wat neer Íte'veïtellen over onze
vragen te beantwoorden.
Uw aanwezigheid woralt oP PriJsgesteld. --

; ' 1. .
BÀRGEBEUREN.

hebben gedaan.
u begrijpt het al. Ííij
Belt U even naar 45870? en wij zu1len Uw naam met Plezler noteren.

. :^ . . .. . --,,,.'.. .--,l.
aatsvervanger. . OP de-ze
seizoen cloorspreken.'

óm 20.30 uur

H.Notten- M.v.Eassur-

verenlglng en Uw eventu e

U$, komst is dus absoluut noodzakelijk..

Ni€ut e leden.

De volgende nieuwe leden nodigen wij ult on opl naandag 15 èugftrslus a's'-

t{ijhebbenalweereenpaartÍainingsweekendenachterde.rug'.wàarbij\ÍUvoorhet,
barvrerk een beroep op een paar vaste medewerkers hebben gedaan'
a,s.tdeekend g."n ,iJ wat dó zaterilag betreft volop van start..Ilelaas hebben wi1 

-mo
stateren alat het aantal barmedewerkers flink ls geslonken en alat ltij zelfs voor a.
zaterdag niet eens een volletllge bezetting achter de bar kunnen opstellen'
Tenzij ;ij vreer een beroep doei op de nenien, clle in cle aftjeiópen pèrloale aI zovee

' i'. I : ''l -'
moeten nieuwe barmedewerieis erbij hebben en.wel zo snel Inogelljk'

eten .kon

s.
t-

r', .. .

BAROPSTEI,LING

zaterdagochtend: Anja Veïaaï. Jan Heins
zaterdagmiddag. : Nans coret, Annie en Gerard Y:1:.9!t""
slulten .., \.,- ' ! Rène Keus : .,. : ;.. _,..-:_. -...

zonclagochtend : Tinus van zilfhout, cor Eop. Penbrouwers
zonalagTniddag ...i Annie en Gerard. v.d.Steen 

,

sluiten -... .', Annie en Gerard v-d.steen 
.

afbellen: tef. aSgZOz 
' :

4

I

I

I

1.

I
i

I

1

t

I

I

I

t



Op zaterdag 27 augustus worden binnen de KNVB afaleling
weaeràó':àwaiuïen:jeïàdtödrïdbién gediganiseerd.' t.

Zwa:-uwenj eugd actie , vrat lletekent dat??

mensente veraangenamen. Leuke
niet zouden kunnen.

zÀALVoEE4.r

Allereerst een felicitatie.
16 juni j . I. hebben Yvonne en Eve.rJ Gipha.rt (Le
en de andere teams en de zaalcorunissie hartelij
!íe starten dit seÍzoen met 5 zaal-teams.

De opstelling van de teams is als volgt:

--.,íí:-"'
's-Gravenhage op tal van veltleil

Teneinde in brede kring hidrvöbr aaàdàcht tè vragen íen rDede ter i.nfornatie van degenen '

dieer; wellicht: voor .het,rgerst, o-ver.vernemen, v-o1g,t hierna een toellchttng op heÈ,.hggrip
Zwaluwen Jeigd .Actle... -i ,. . . .:. .; _:

De Zwalu$ren Jeugd Actie is landelijk ontstaan op inÍtlatief;van enkele voetbalclubs
als gevo-I9.valrr.q_e.polie:_qp,idemie Ín 1956.,- . .:
Daarin.gaat. he.! erom dat junioren in toernooiverband voetballen ten bate van gehaàd1-
caPte leeftijdsgenoÈen. Vandaar dat voor het deelnemen aah zo'n zwaluwentoernooi ln-
schrljfgeld wordt geheven.
ook is"het aan ae b'eOöèiing clàt'zciwèI de Jeugdige voetballers als d.e be,zóèkersrjvàn deze,
wedstrljtlen toegaàgégË'Íà: bàtalen:'órn de opÈrengsi È<i groot mogelijk te dcien zijn. sinds
de vljftigeq j ar-en, hebbe,n,.honderdduizenden jongens en meisjes landeliJk cllk. 2t mltjoen _ .

gulden bljeen gevoetba-ld, L{e! eandeel _daarirf Vanriit de'Haqgse, Voetbalbond beclraagt -' .., .

ongeveerf. 150.000,--, dank zij aI die cluizenden jongeh.i die sinds nei 1962 in de
Haagse zwaluwentoernooien hebben qesPeeld. En dat van vader op zoon, of dochter.

tÍat gebeurt er net het qeld??? ,.|,,'.
sedert de zÍekte polio nin of meer is bedwongen komen de baten -van de_ zrdaluwenÈoer;;.1;';i
ten goede aan vooral jongeren die lljden aan een vorrr van spierziekte, màar obk dan -..i'l
geestelijk gehand.icapten. De bestedingen hebben altijd tot doet het leven van de?e -.1'

Enkele voorbeelden daarvan zijn de aanschaf'van sportrolsÈoelen? video-àpparatrii:t, .'- l l.
'speel-otheken, aankoop rolstoelbus, uitbreidtng manage, vacantle-dagopvang en een

l!,ngen vooï de mens clts, die zonder de zwaluwen,.feugq ,A..§i.

h.t,ij gdËél"ii:x -.: ::r:
vacantiebijdrage voor 170 kinderen van,6r-tot 12 jaar. i
De jongeren over v;ie ve het hier hebbgn. zijn alle_n lichanelijk,
'gehandlcapt en hebben met etkaar gemeen dat ziJ voór vele leuke èn ontspannenale moroenten
in hun leven afhankeujk zijn van de v'oetballende jeirgd vaà Nederland. " '.- 

..- +.rr'.- ,'
..:

DE ZWÀ].T.I9JEN ÍEUGD ÀCTIE KUNNEN ZE DÀAROM NIET MISSEN..

. 1,..' -' _ .1 .':,'- :., ,\
ns 5) een zoon gekregen. NaIDens Lens 5, -

rens 1 J,c.Hoernig (A) (22391- F-eI Haddioui ( 2208 ) -. B.Brunings(2230)- M.gl Assroutle-
(2082) - D.Bljlsma (1255)- Murly.
cóach: R.Boqii.Ëi" " t- i I '|r'

coach: À.À.Kulpers. ,-,., ' , jji-
rens 3. A.de Pag.ter (^),(1551)-,i.Pieteirnan (1832)- T.Booms (0067)- B:v.HÍjkooP 'Q37'3) " .

^ E. Landr:ndn (0324)- J"zóutendijt (2255) - B.ÀalÍners (21281 r' r '-:
'cbach:'J.trillàmd - ''' :.Í

Lens 2 ..1. Kuyper§r'(A)' (03 I 7 ) -i. 
^. 

Ku)per"s ( 1736) - E.TroEmelen ( 1 745) - R. Bergenhenegoor.,r l. a.(0700)- !,t.v.d.Kley(1733)- S.dei,;Nennie (1664).

I,ens 4:,c.,v.d,KIey.(À) (0283): À.-§chijf.(1238)- E. Hoppenbrout,ers (0239)- J.Rienen
.. P.schiilten.(0491)-'r.EbIe(1950)- G:Halleen (0194)- F.v.d.Berg (0033). . "

- ,, (ggS!:'r.v.pijt, en B.sm;Iders., Í'

'=Lèhs:5 !^r. v. Mersb€lrgen (À) (1756)-!.t.JiVerboom (?3791- tl.Keus .(2213)-- E.Giphart (i23

- 

J.lt.Itens. (2168)-. o,witte$an (2404) - A.de Ruyter (17521- R.F.xoppe' (2499)
--.'Coach: F.Flumans. í : .t., ., r.

(0443)

1)

5

i r._r Li,_i
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De indelingen cler .tea$e zljn als volt! . , 
- 

:' '.

':i., , :'. \:,: .'ji. '',

3e klasse a. @- E,<fres;:9DA- Haagsche Metaal- .sv KtJk$u!.n-, I't"asctUk- Real EoISUr':i r

i

Res.HöfdklasË'e í"ns"A. FC ihe. Bombers, 2J D!ÍO 2-- gy6noiia 2- Kogel Shoe§ 2- Paraatz- "

pfroànix/oataraal 2- RKAW 2- RxDó 2- Shaktl 2- stlva Bciys 2 t '
: :i. ' .1.'r':::. .-:, !ÍilhelÍoqs .2. 'i.. .. .rr, i. , '.'... 'ï.. :.

Res.le klalse'D. Lens b Fc ti,e BoDbels 5- BuiterÈrof 2- rhe Charopions 2-.Conéordia,2-
.'-. ,":,' . 

-. ", ---E-"fft 2- occ 3- Rava 4- Sigo. 2- FV snoekie,3' Eaurus 
'- .. Uï- 

':' " denburch 5.-, " ' :, ,I i

Res;.2e,klasse.C.Lens,- . Cronvllet 3- de }alve maan 4- HMSE 3- ornas.2- RÀVÀ 7i 
-RYc- 

2-
',,.r.. -:rií;' , i .-, F1r Snoekie 7- sijthö.fpers ,2-,Taurus 4- Te werve 2' ,, i,.

Reé. '3e k1.àé É. ïbs rr. 3-tens 5. cromvliet 3j'-Glmnova ?- KsD 2. oranJè Blauw 3j
guintusffiva 9-' vcs 2! -Venlbo 7- westlandid 3.'" t.. ,

LANGS DE SPORTEN VAN DB ZM IAdCIET.#
UltsI oefenwèdstrl d6 tus 1988-

PDK - Lens 1 .3-1 rj i

PDK - Lens 2- 2:2.''.
'oterzlcht'.oef aEna.

i
Í{oensclag 10 ^aqgus't,us Lens 1..- ADO

Lens 2. - ÀDO

21 .00 uur'
19.00 uuri. r. r .1 ,.,

Zaterelag

woensdao

14.00
72.15

29.30
18. 30

luur
uur.
uur
uur

13 auqustus Lens t-- Rtjswijk"
' : r' -' . '" r,éns 2 - - Rtjswijk )

.h:Í1 r.1 . r-: .1.,,- .

17 augustus "Nat: Nederl. Lens 1.'
Nat.Neaterl'. -Jeis 2

Zaterdlas 20 auqrustus PGS

PGS

woensdag
Zaterdaq
Dlnsdlaí

VAN HET.JEUGDFRONX,

- Lens,r':ra.oÓ uír
- Lens 2 12.00 uur

2
2

30

à augrustus Lens 3 - Dorr 20.30 uur
7 augustus sev - Lens 3-4 11.00 uur
aujo=tos Lens 2 (zo- I.ens 1 (zA) 19.00 uur

.ri " ; '-r. ' -' ':

»e eersià weàstrrjd' eà wat noq vàtgt. ' . ., .,- . . ".' i .

ZoaI!'iuffiÉ zien speelt lens A-regionaàI de, eerste weilstrljit van dle Jeugcl 1à dlÍt
selzoeir. À-regionaal is de. officiëie benaroingr. Itet tweede A-èLftaI worËlt daÍr Lens A1'.".

;;i-i;;i-;; íennen wordén íraar alar-moet.dan rnaar. Na deze vredseuil volgen er op

zaterd.ag 13 august-us wetlstrljden van A-reg. B1-C1-D1-E1 en F1' ' ' | -r

De weken daarop volgt ."n """t 
alruk wedstrljdlprograÍma. i

Lees'dus. iedere we-ek hee,I. goed het .vredstrijalPrograrna door. . ' 'l i - 
--

De tweede en deïde efttaliei beginnén voor?lcÉtlg op,2O. augustus Bet voetballen o'dat
cle vakanties dit keer lang dooriopen. Voor deze elftallen 1s er een druk piogi:nna
in ale taatste week van augustuè, àodat.alte elftallen goed voorberei'l de koDt'etlll" 

I

in kunnen gaan op 3 sePtembèr. ..
DeÀ-Beng-lgugdselektlezijnbegonnenmettralnen.MenlgzweetdruppelszÍJneral.
gàraff.rr. pele íeef zijn ooi de:u en E-lelektle begonnen met hun tralningèn. Voor de

ooede orde vermeldeÍl wij nieiönaer nogmaals dè nar6en vari de spelers d1e hlèrvoor ult--
Ë.iààigà-ri:"; "i.J 

a" olserettie hebbón we een keus semaakt uit de 36 bestshlkbale. D-klas-
;;;;:-Ë4"-i; à" ,,í.t bu dah sa Je op de woen'dagmÍdàas tralnen blJ Joop pronk. 1' - -

l4eer nleuwi volgt hieronder. Bl-J dle E-selèktLe hebben we voorlopig aIIe beschlkbare
E-spelers ultgenodigd.

6

1, ' ',i

t.-



Gilbeït steenwijk zal jultie kwariteiten in augustus proberen zo goed mogeliJk te
beoordelen. Kotu daaÍom veèl trainen anders is het voor hen onnogelijk. -- .'.1 ..
zowel..voor cle D-selektie .ars 1de_ E-sFre\tle-;getËl!:, d"at dlt voorlopige lerekties 2ijn.
EíiiàiàirsÈ§lds ràbrien'é'i waarsctrii niiir .'riJ .a" E-selekrie ze]Íer) .nog wat Jongens rerug
va1len naar de niet geselekteerale gfoepeni Tot zaterdag. Verzamelen voor 10.45 uur.

TlaLner: Rob v.Schaik, telefoon 884694
Trainingsdagen diísdiig le.Oo,'uui : ilg,CO riirr*i .r, ' ')'aonaèlaag. 17.00 uuïr'18ibb'i:u
ner'sté tiaining:i'zàtè;daó 5 .àuqustUà,aà'nVang

D-selektle

P.Carlpos Ponce, tJ.Daame
cel j-k, L.Peekr P.Roos r
F.KaÉpËfaàÈ R,.r,lar€éh,
A.Notten (ríMsÉ).

'r 1.,.

' 11i.00 riur. -'

De ond,erstaantle spelers zittën in de voorloplge séIektie:
,....t .1,... ,r.!. ' - .' i

'-J.vïDte[Íenr-R.Geerman, T.Heid§r''J.Hoefnagel, SrEoefhagel, M.Janse_n, R.Kloorr.,].Koppen-
clraaiei, .M.Pronk, p.sihkdi;" arzalagh, y Basttosàí, R.cheryi'À.eI il"Íqaioui, r.éi nadatouir.
Rl?:tei.iP.ri.Rijn, J.sq.ndifoiti n.stap, P'.v.drsteen,. ».lgrhe.iJ r G.ï.verseveld. ,,, :, .

E-selektie
Tralner: Gilbert Steenrrljk lelefooà 972427,
trainidósdrjgen dtnsdàg 17t0O-- 16r00 uur l

' dontleiàag 16J00 - 17.00 uur...
Eerste . training: zaterdai 6 àugustus .urrt uig-I

n, R.v.d.ceest, F. eI daddioul, R.v.d.Heljden, Aii4Ega r-4.O?-i,'-.:". ^

U.Fidan, E.Akaf , a,iAkabl,, j.auis, V.de-croot; e.vlàtgeuÍ.ir., ,,1.-,
n;ir.a.nostj's.Ramhtet, í'. sbhl N.ozdimir en het niéuwe lld

.!.r-.' -; .,.';;
.. i ^ -.,..,,i1lï;'

I
F,,|-.:

i,
1 :00 uUrj

Afbellen voor de" trainlngen. ..

We vragen de spelers van de selektles om af te bellen lr_ogr.de traÍning v66r aanvang
-van de training bij de.trainer thuis. Dus niet.op*tens,óf via éen. vriendJe. Is de.,
tralner ntet thuiíÍÉioËéei- Ëét dan'is'avonds'n"d'Ëà" keàr. Noteer'hét telefoonnuorner
jetra1neI,.ln,.deJJteJefoo,n]rl?pps....rl,.:,.,,.];íl.

. q " s...: --i :'.: :,. .';' it '')'-! - ') ' : ' i
Star! oqerige tlallin-gen. .. ..'..: . ..' r" :i
o.p:.toe.qqq.gsnlddag 17 auggslqs- start de Èraining voor alle F-klassers. I{e.bègl,nnen dm 14.30

' uur.- nanri;,?if vóór 14.15 urÍi"."t+e " trainen dooi t/n 15.45, uur. De onde-rstaande spelgrs l

wordénïèiri'àch€: N.Akkabi,'-À.stori, S.Buitenhek, M.pi jli.giàaf , r.t.v.q.o{ncX, D.de Haas,
M.HaÉé, J-lïod, ,r,ae ilong, E. MbI, À.oosterveer, e.namhiet;. c.tle no"y, p..u.a..9teen,, . ..
n. Í,lolshei'met'f R.t4eeuwisse, I't.;.d.voort en de nieuwe'feaeri, n. sif i.a'kui, n.liolten, v.de
Boer en y.v.Spronsen. ook oD woensdagrnidilag 17 augístus start de training voor- aIIe nieÈ
.geselecteerden D-kLassers om 15.45 uur. Aanwezig vóór 15.30 uur. Í,le traLnen dooï tot eí ''
met.17.00 yyf. De onderstaande spelers'worden verwacht: M.Koca;r'R.vjllnt, D.Mabaljojer '
T. Ozdeml.f f:A.Turkoglu, M.llatefreus, M.Welbergen, ,J.v.d.Zande, U.v.Zandwijk, P.Zee-
rneijer- c.zeller rD.Beijersbe;gen v. I{ene gourven, À.Souaré, R.v.d.Ve1de,

M.Guenoun en I.1. de Boer.
Op vr+jdag+vond 19 augustus beginnen ook de niet geeele c te <irden ' A-B en C-juni-
oren met hun trainingen. In Augustus trainen juJ-3.ie nog op èèn tijdstip d.r,r.2...... .'
van 17.3O t/Í0 19 uur. Aanwezig vöör 17.15 uur. De onderstaande spelers verwachten ,-,'
wi j dan:1'A.klasse{s: M.v.d.Berg, S.v.d.Bexg, N..ragè§:ií;'E.v.Kriijff , É.Ilneei; ;" :tu.froort,,a]Éffijïë* i':, : "- i -:'
B.hlaseers: D.de Kok, S.Vink, E.Boldewijn.
C.kLassers: I.AlLadin , rvl. d.e Bru]. Jn , f.l . e1- Fourgui, E.Lau, M.l,lahieu, R.Mezianir'" '

ncia, S.MoI, T. v. Ro-sÉum,1 J.v.Seijp.I,l.Buyte]aar, V.Gobind, R.Jag6a, S . Mere
Zo a!!e jeugilleden:vretén nu,i; aan de hànd. van deze'-en de vori6e Lensreuuè bij
lre Lk'e groep ze moeten trainen. Kun je er geen vJij6 uit of heb je vragen dan
nogen de selel<t i e spelers belIen naar hun trainer. De overige spelers kunnen met
hun vragen terecht bij de kontaktpersoon van de jeugdkommissie. Dit is tot
'lJ au8uEtuB Ered. crens tet; 615418 of Peter Perreyn teL: 9?16?4. vanaf heden wordt er
dus weer iedere week getraind of gevoetbald,

-Í. .

van

:.t-



Van_ het eu dfront
a1g. kontakt per6oolI-.

:- 1, -i- -1.',1:r -,- al:

P,auJ. ..vJd. Steen, .CEopiirdtraai 1O],
b 
"e,8:; 9716?.4 Peter .Perreyn. '

l'i- '' i ' ':

2551 9?O154,

I:I
te1.

eara.konet tene

I

l'
'l

l.'
1

1,1e dstliSdpr: anm -c- un1olen..'Í -

Kontaktpersoon
Afbellen voor d
uiterote aood n
661114. voor av

Zaterdae 13-8-1
t4:OO uur'LenÀ A 

:rè
12.00,Íirr,-.Ienb ts1' .

'l Or 5O iiur' Lene i1 t:'

Maanda I 15-8-1988
19; OO uur Len6
19. OO uur ïjen6
19. OO uur Lens

VrÍ da t 9-B-r 988

17.10: ulT traa

Paul- v.d.Steen teL 9?O1
e wedstrijden bij paul
og op zaterdagnorgen op
ondwedetrijden tel: 9ZO

9EB i' -'"

.'r '-.' "'.J ,. "'!r
9?16?4 Peter Pemeyr; , . .:
voor vrl jdagavon.tl 1p,Op uur.

' ieoand . van'de. Jeuglkonnisole
. -. ,, ;.;.' : r 1"'.

54 b,s.s.
vta.st.egl
rJen6 OLJ

154j

[,.i- pie Èasrè:
.. : Die.Haàhe

,.'.:-:'1': ,'eqo'u

Aí
E1
c1

VeId
--= "...

. Iiel-d 5
' Z

,t-'t,

echeider.
. P.Mulde:r....
,*. A.Priis

. J.'den ' DuLk .

.. : ,'. 1Jil15 . uur I ,

. .' '.. .11:OO uur.'9'45 uur

i,l

H

P

,"?

._r ."--1.1' '1A-reg.
B1
c1

- RVC Laadelljk
- RKAW B-reg.
- RKAVV C 1. ,i

v1
v2
v.t

.Piotere.

.HoiLtkanp

.IIulder

18.15 uur'18: oo uur
í B. i.5 .uur

| .:

uur. -ildF ",1P 
nr-!! 'É9.3ir

.,.:,.
vià de trainers

etcteeiaàn'a-s-C jualorea op teBB .17.15
Bi zonderhà deu

opstel-1r-ngen
- Lee6 de noodkreet on jeugdkader op de eorste brz. van dezó Í,ensrernre.
t^Jedstri j dprogramllla .D.,'E=F ' junioren ,. , I ..:
I(ontaktpéreciàn:pàïI .v.alsteeí' tcl 92.a1!i t.s:e.
AfbeLLen '.Voöi.'du r,redstri j.den bi j, paut y d.Steen
))l:Tt" rrooà nog op zaterdagmorger op Len6 bij66131+ . Voor de avondwedetriSaen tef. g?O154.-
Zat erda 11-8.1 98B . , ., .: 'r'. ,vgld

g? 1 q? 4 rqiur:' reqr"yrr.
voor .ÍriJdagaíc;na f 9.

Lenand van de jeugdk
'..,.."'-

scheidr.
R.Doore- .. .lo'

10;45
10. oo
11.00

0O uur.
onmiesÍe
' i.'-,

aa4kom6

- -r:

1?i10
17.10

1?.15

[n' ' '^:
tel .
I*, "-'

t LenË

1'
I

uur
uur
I'j i.'
I

uur .i't ':''
.ti

6

uur
uur
uuI| '.:..

Lohs D 1. 'i'Die fuaeià o r '
l,en6. E . 1 .'' -' nie Hafhe E 

'i - .l,cns F iomb.- BTC F-comb. . .

2
.1'i

-..:---ï-:--1O;OO uur . ,.

9.rO.uqr' .

1O.]O uui'. ':.'i
I{aaidag 'l j-B-198B

14.f0 uux
15.45 ulir

Bijzonderheden:

r8.ro uír, cDs D 1
rB jlO uur ..gD-S E 1

Eraoorísweg
..- Ela6muswe8

Dinsdas 16-8-1 988.
1B"OO uur Toafao r) 11- T,ens D-comb. Ockenburgh ,

Woensdae.í?-B-1 988 ,

IenE D 1,
Le",o E 1

training allà*F-speJ-e"u op í.n" 
.training riiet geselekteerrgn D-klassere op LenB

t4.r! uui
15.50 tiur,

li"';

- opetclJ-ingen 'iia'de trainer-. ' '
- ï,ees de,-nood.kreet om. Jeusdkader ciI

i
I

I

I

t
I

ll
i,I
I

I

I
I

i

eerete bLz. van deze Í,ensrevue.de

I



DE LENSREVT'E

ïEEIALAD VAN DE VOETtsALVERENIGING IJENS .,
62ete. Jasrgalg ptenbr 3,.18 aryuatus 198g.

Ébig"L"urào' 't'
,a

gelBeE ls onze oproep vorr.Be seek op een noBal olgebrulkellJke.plaatE iÀ, dè .LéEirièvÉe.'
rgere..ght gekoEeE'zodat deze nlet door led6ree[ ls. gelezen..1Va.DdEar dat 6r geéó éntéle.'teaktl€ op het verEelde teleÍoo,.E-'e,er 458?o? ls. bl'nergekoneDr en.wÍJ auà,n06:steeirs
Eet óeD- hel€boe1 yatatures sultelend .^ r:. ri,: - . .i. j.i 1i, ',,.
Ïíllt- u ols !r!.t :de brand helpen eÀ. nerdt u zlch even voor--het vei.liullbn vari'éen'ö'f : ,,

aadsr€ bardlenst. :. . . -. ... ..':.i

Baropatelllpp
zaterdagochtoEd 3

" nlddag :
alulteD :

Zondagochtend
'r nlddeg

slulten .. r

jr,!"

Laura van DlJk- Altlle eD

WlIt U eed van boy€nbedoelde N.N.,s z1J! Eeldt U dan op telnr. 4S..g?.02.

HerEaD Lentlng- JaD Helns
Cor Peetera- Fr8uke Rlenen- Annie en cerard v.d.steen- N.tt... eu..tf.t.
AnJa Veraar. : ..;- .

Thus v.ztUhout- Cor Eoppenbrouwers .. : 
.':1

Rene Keus.

I NTERVI B'!Í INTERVIEIY INTEEVIEY'.:;' , I ," INTERVIEIÍ .:.

Ila.1FlfgraiEg van de .veertllete vèrJaardèg van Jan corrirzen (afgolopeD_ dilsdag) . ,
kunt u vorgende week vao us redactle een lntervre\v verpachten net àeze, oeiaegetrSÍe ,

lsatÉte mau vÉn LenB 2 ?,ondag

INTERVIEW INTERV,II{IYINTERVIET INTERVIEIï

ztàt U bet óók zo----??? è,

IIÍit qas ne) bet weekendJe weI... . . - : ,.. , ,í'. ,i
zor[ 650 tllaute! voetbal achter de klezen. ; , -:, í^.'"

,Datr Eag J€ toch óók we1 eokele coóciusles trekken. Éct doc ik ds:: ook.'rn'h€È 
dltnàar *at nrader Eeslaasde Eocane roe;;;àrlrrà-i..] iÏr";oi" ..í'l"r;u'-.ïrl

riiedetrlJd ."ril",,rt oe verfl p. iíàoà-iJi, ;;;;-v.ö:s. ;;;;r;ö,;,iia,*-;ï"-i."";!.
het beste wBt er het hele toernool te zlen was van aIle deelnoacnde n1ocgcl." Íetàer was
het" een -",1 terd€ toatlge eD afeerloze vertonlng.. Dlode l(loóï het ortstë-r-tenaf , stechtèi'Zè t'èld
er hot warEe qeer . -;t .. ' t . ' !

Lens BoEt noelltJk tot scoren, dat ls ne1 duldeltjk.
lllElco van lle1de!'is lErlddels t'te duur" gewordcn vocr Less. WtJ doot-het bfJ FC Utrdèhil
blJzonder Eded;'rPrlna Narco. L I -; i .i : -. ':: ',í:r-'

-:fföt zal 'voor trainor Plot v.d.Valk nl€t eetrvoudlg zlJn daa! de beste,.errlosslng voor te.-'
bede[ken.- llJ_ O"_I::.rye teaos wag Lens" verrevcg de beste ploeg. -!et"zéér JeugsLge.ge-.-.,.?I:"h.p l}?ql" Htstt la_ d€_fleale poeiï,èloos. Dat.z-1et,èr zori;eIóts u{t. -,..' .:,:". ;,,Dë" B-solektle'g.r..v. Theo floeÍnage-r kaD. eeD stert( 3e è-rttar (4èklas uNvg). o'p, aeitèn .'
breliren. DaÍii. Eog€n we best hoge verwachtlngeD và trclnclr. Goed 

"oor 
de d:oràtrcnlDà". --Atleen roet kethàd werken eIr een góede lnoielltng kuaneÀ'er resultateq uetraara- wórEea.-.-

Voor L€na en voor Jezelf.....Bí:, Éens Zaterdag zlet het er allet[aal véél Ueter=uÍt dBn het afFelopen Jaar. -
Earnle vsn §pro'neeu ls hsrd op vefi'liier een .letk] i'oetball-end ,gehiól 'van te saken. 'ii:.,; ' -
tbg -geen 'overrlnnln8, naar wel respect afdrylnEoDd, "Ook hler hoofdbrekeDs over het beiut-
t€D ven do ,zèker tegelt RtJswlJkl . talloze .doelrtJpè, kansen. Er Írordt gced gsvo€tbÈIii,+ '..

'en-zeker hard gewerkt. 'Mogen se best ho8e vern achtlrgen 'va! hebbe!'als eeu"leder.zlch -
op ,het spellotJe bllJtt .concentreren.

1

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



Tot 81ot ook nog A-reglonast aan het verk gezlen'. Volop taleut. Dat ls Zeker, . .

AaD Ton rs-GravendlJk de eer daar een nool geheel van te Daken. Geen vedette lelgltrgen
Jougens. I{et een goede Eentallteit kurneu se vele goede potten ln de reBloíale klaeee;
tegemoet zl€n. Er kunnen er nÉar elf teBellJk linelen. De trslner beDaalt wte dBt zlJn.'"

cioed. w€ zl€n'\'rel, Ëoe ihet allenaal àaat topeu.'.'llet is nu a!.lenaal nog'zoekeàíen afwègèà.
I{e zlen-: strgaks écht:d€ sterkste elftallen..ln hèt veld, .: r. *:;i -'.rt I :r": ,''
i4ocht U er atrdera over denken en een betere opro""iil-i.ub"o ooo..uw ra.,óÏiete tean. '-,-

Fantastiqct---,-- 'Stap 'èvèn- naar ale beareÍfendl tïatonr relr.het koEt dik ïooreikaar---" íivar
bedaukt voor het EeedeDkeE. ' - ;"'
Ook dàt lg Lens. . . .

. 
: L'., -

Frans van DIJ k.

BEfiOe3eadr4Íenee: "'

- NoB 16 dagen ell eelr neur. ._. i . .

- Dat.Lers geen geldverspl l1ènde veretrlglDg ls, dat was bll'one (red)

jx Í ii'' r

lJr 'i
-iiat teÈeiha

- lIaar dat de tralner van ons eerste zondag nlet eens geld heàtt o!0 een t-shirt of
overhend te kop€n wordt:tóch wel'een beetj€ te,erg.', - '-:" .t: !; t .t

- U begriJpt het waarschljDuJk aI, afgelopen zondag tiJdens Lene 1-VIOS 1 was de teE-
. peratuu-r. zoda[lg dat veel flëtr9€Dr en ook onze - tralner- van zondag 1en 2, ln,een '_

uitergt zoEerse outfit roudlÍepeD. ' ; .; il

- OpgeVÀngeu aan de Lar.

- Na hèt flultslgnaal voo! de rust vàr.Lens
dag, kÍan Ad Coret do kantlne blnnea.

''' ' - : r:1: "! '._,.:r. '
1 tegen ADg'(za)1 verleden seek soeDa-,-(za)

- Tot zlJE grootte verbazinF wag er door het barperEoneel
'AgnËs- flsq, slechts één nandJe net thee klÀar Eeze-t.

- Gelukkl8 kau onze voorzitter corriBereud optroden ell onze
- Lens ook de teBeDstander thee krlJBt itr de rust.
- llJaar een voorzitter al niet goed voor ls;

(of Eedewerkers) , I,sEnl€ eD

"Lamnle" medsdelen dat btJ

Llor.et da ro3r) en L"fatls; Ina,

À*

M iL.-- Vsksrtlegroete! oBtvlngen wlJ van Rob vaD §chaik(uÍt
rellle, §htrley v.d.Berg eD JeloeB ultBBlanes.. .-.

- zo vroeg ln het seizoen ls de zlekenboeg a1 rreer gevuldJ Ruud versteei, .de'. ongriJpbar
splts vari tens 5 1s geopereerd aan ziJn enkel.'Buud ii.gï in Antcnlua Hove.' Bezoek 1g
niet gewensti??????? r' ' ' r' -- '- i 'r

,:,,f ,].' . '. .:.. I , "L | ,.'s. r, l-, ,

-- De fellcltatÍea gaan deze week naar Fred v.EnlJff c.r:-Estllor v.d.Berg. ziJ :zlJD iia, bet
huuellJk getreden. , ..:; ' Ír.,, .i -.: 1i

, ,t r' '.' :, .ri í ,'.r ')..

e

OPROEP OPROEP OPROEP OPBOEP 'OPROEP 'r., '.. . ;. i"r

r,enà'È,ilËet tdior''vaa àe''toetonst, ij op-ioex naar' dLn' letaàr.' c."i*à!à,ïïíA rtaq".g,:" 
_

met..ye€I. zwart Eeld, geen inbr€lg, geen verantwoordell Jkhàidsgeiroel , nl,et'deDkeBd., geelr"
gevóri-I. v.oor hrmor en geen toetbalkennis. Degcne d1e aan,deze.elsen volaoet en lelder wIl
zU-D:yg+ eàn e1ftal dat ls s anenees teld ,ui t,, oud seleÈt:àsier9rs., (1:;ndau) Lt" ro"tifut',i,]
ophéEèn iidt Arthur de Groot of llenk ,IoppeDbrouwer. - ". - ..," ,r . . f -r,: - .,;1,

-oPp.oEP OPROEP . ) : j OPnOEP '.:È 

" 
'liOPR0EP .-:' - OPBOEP .-t tt.ti

s.o.'§. s,o,s s.o.s.., : -...i.s.o.si.tf S.O.S: r,'; ,.,'. :,.. '

NB de vel€ reaktles op de ofrroep vaÀ Uw redaktie, vóoi eéh'eventuelè l!!vu11lilg vani.de i'r
vahÀture van redaktiejDedeuerker vragen wÍJ nu oE reakties van andere gegadlgden.
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De Eensen dLe tot nu toe hebb€n geÍeeBeerd zlJ! lt€t door-de strenge Eelektl€proce-
dule vq.n .de . \uidiEe. .redaktleleden gekonen. AIB U denkt dezp vakatureln. te.kuln€h vullen
kunt U. kontakt.,opqeusP.,ue!:oec8l, I(öueqa,nn. (pqty-é 912395' 26cB 4823?0' .',. ri

S'o'§ ' s.o,§. s.o.§.. BI,IJB BLUE

§ENIOREN TZONDAC 
^

UltdlagèD doordeweekÉe rredstrl Jden.

VCS 1 .-. . 
"j:r lLens 1 2-L . .

VIos 1' - Lens 1 O-1
,:1 .',. r..'.'.

Ultslagen Zondag 14 augustuE 1988,

oE
D80

n
u

IE
lE

a.
.4.
s6
s7

' ,.f . +enq .3 ,.
:r...i. : Letrg;4....- .r."1

- '. -. .- etrtcE Steps. 3
- quÍck Steps 4

1-1
l1:4. ^r !
3:5
4-4

Eograrma donderda,z 18 auqustus 1988,

19.00 uur Lens 1 - Rava 1
1Ír.00 uur LetrB 2 - Rava 2

v
v

2

Pro8ra.ma vrljdaa
lÍt.00 uur Vios 4
19. 00 'irui Leru g'i

i:'r..:,,',.:

PrdÉ"-rd ,öiare -àr auÈusttd lsaà.'
14.00 uur Lens 1 - gllhelÍlus 1

14.00 uur Alphenseboys 2 - Ler€ 2

11.08 uur Leus 3 - Blauv, zwert 3
13.00-uur.Lens 4 :. ,.;: - Dls.uw.Zwart,
11. 00 uur Leng 5 .,' r.. i ; 1ïgc 5 : . .

14.30 uur Delft I - Lens 6
13.00 uur LeDs 7 - DelÍt 7
'11.00 uur Lens.g - vuc ?
. .i Í"ri, _,!,t.:., iqa ,i .. . , .,,.. .-^!.i, .*r.

Progra:f,nB dlnsCa§ 23 ausustus 1988.

rs. bol uui rr'À;ingo i s 1

v1
Sportpark "de Bl.'f len"

1'1 J
..v2 " J
y2 ..N

I{erkepolderateg D,B

i - Lens 1 (l${VB bekér) . ír 'r ischaapïreg

- Lens 3
- Lens 4

v.ArckelweE Poelduk

19 ausustus 1988.

- Lens 5
': Vlos 5, "v 3" N.N

,.5

l: f

I
v
f.

J

Alph€n B. d. BIJD.
,de Nlet
. GootJes '

t
. Dlggele
. St-ap 

'

RlJswuk

td.
R.

v3
v3

19.00 uur tens 2
19.O0 uur Verburch 3
19.00 uur Verburcb 4

Èog ranBa zotrdag 28 Èusustus 198s.

14 .00
11.00
11. O0

13. 00
12 .00

uu,
uur
uur
urir
uur

Docos 1
Docos 2
Lens 3 '". .

.I,ens 4
rspartaan 20

- Lens 1
- Lens 2
-..RlJswtJk 3

- Rl.Jswllk-4
v2
v2

A. Ratsna
L. Sleurtnk

12 .00 .uur Lens 7
14.30 uur Spartaan 20 6
14.00 uur l,ens I

LelB 5
Lens 6 Veter
Spartaan 20
Lens I
spartaan 20 7

anetrtoernool blJ Vlos
8 V 3 F. J.Tlenensen

v3

Prog ranlna dlnsd 30 augus tus 1988.

19.00 uur ADO 3 - Lens 3

2O.00 uur ADO 4 - Letrs 4
19,00 uur Lens 2 (zo) - Lens 1 (zat).

etltteronde.ZondaB 4 septenber 1988 le coED

v.As.

it



':"-j'..

- 'lt. v. d. Meulén- À.Lens 5: ll,de Groot
6.Ppqtellr,ngen.

- .. O. Fönenann- Í.Vlerling- .P.Pe
- T,v.luxenburg.;; .' '

LeDs 6:

Lens ?3

LeDs 8:

LeDs 9:

AfschrlJveD blJ:

, :. Lj,, : . .1,,1r.. r,; 1 .:?'.

btZllSuï- R. Dirt J ndan_-. E ; Eoppenb rouwe i- o ;hrte-,
rretn- A,SchlJf- K.OdenkiracheD- R.Vgrste.qg-' ..

F. söuirt:mao:" J . Coipa-' W. Kóuwenbóï6ri'- Ir.Dlsséldoip- C.§poeletrs- G.KpEpetEa!- "
E,Bertens-. P.Schulte- P.v.d.Steen- w.HelJnen- H.Dletz- A.Enz€- n.'n{gOUofi'' ,:
T.Glaudenirn§'. - . , ... .'. ,..,
A.EulJpers-Rrllous- F.Petera- E.TroEueleo- i.ivfttí"e- i.vetklJE- s.de NeDíle'"
J.BulJpers- n.2tJrgtra- J.WasaerËan- J.tíombarg- !,i'Uc. FadóeÀ-:T jÏítttsuan.' '::

T.sutkerbulk- J.v.d.sande- L.v.Boxter- L.Erduab; w.de EDegt-:O ,.noà]i- 'i:l:/
E. Illnnelzwaen- D.Holt- P.Eoueelaar- B. v. Es: E. ÈulJtelaar- H.v.WaisËli: t:v. A. 

-1

Ueuleu- A. Bal. ;- :.. + ...... : .:;

A. Bllderbeek- G. Duyv€stein- G.Goosen- P.HetJueri-'S. RozeEB- J i Eel JtnE- G.v. d.''
Velde- S.Blank- L.v:.d.Velde- n.v.-à. Boogaardt- R.§cho-lte-)'P.dea Hertog- '1 :,- :

C. v. d. Bogaaralt- tI. Bhagyaadlen- H.Notten '\';

.-t i

LenB 5: Dl.
Lens 6; W.
Lens 7i E.
LeDB 8: H.
L€ns 9: G.

U wordt ve
te nelden.
door.

v.d.lleulen 02522-30989 ' . 1 '1 n:' i ' ':'':
Kouwenhoven O7O-g72474 : ' .,., . i =-.-.i.
TroDroelen 0?0-86?934 . . .,.' . .

RlEmelzwaan 01742-7134 - .,. ,: r '-.
'.rzocht lndleD U orverhoopt vorblndert bent dit tlJdlg btJ lrs aanvoeider

Eeeft U nog vakautleplanneE voor de komedde YekeE, geef dlt dÍÍD'.o9k ttJdlg

Pastotó i À

op het nonert aai'rir3'dli schrlJven z11n nàg.Iang Dlet alle pasfoto's lngeteíerd.
-Doe d1t Du weI anel want ^alders kunt U nlet voetballen lE'ds kor0Detltl6.

AanvoerderbiJeerkonst i

Op 22 augustus a..s. l.§ er.een blJeenkolrst voor alle aanvoerdera van oÍrze aenioreDelf-

Iadlen U verhildert mocht zlJa stuur dall.ln. ieder Bev4l eeu Dl aatBvenrangsr. Op o€ze '
avotrd zu1Ien viJ een aal]tal belangrr.'lke zaken voor het konende sel zoeri' doorsprek!.4; . ..

:r ti. i r- j . ::,-;... i ,. -.;.,, 1, ,.,,1...

ZAALVOETBAI,

WedstrtJd programra 29-8-1988 t,/m 2-0-1988.

PiE6dBg 30-8-1988

21.40 uur Lens 3

22.20 uur Lens 4

Opstelllngen zle

- Buitenhof 2

- Halve !íaan 4
, - .i. _ lt

Lens:-révue vorige

wedstriJdnr.9S4
wedstrlJdnr. g63

Scheidsr. :Lens 4.
I' Lens 3. - '..,,

Zuldhagbe.

Zuldhaghe1 ,r:, .

week.

J
LANGS DE SPOBTEN VAN DE ZI'I LADDER.

Ultslaeen oefenwedstrl J den.

Lens 1
Lels 2
Lens 1
Leus 2

- ADO 1 0-5
- ADO 2 2-2
- BiJswiJk 1
- RijswiJk 2

t-2 - ..i
RtJswlJk nlet opgekonèn.

4

j.

í

t,i!, ,

' i-j;



Oefenprograma :

17 augustus, woengdag Nat. Nedorl.
Nat. Nederl.

20 augustus zaterdÈg ' PGS 
.' '

PG§

24 augustus .woensdag l€ns 2-3
27 auguEtus - zaterdag SEV

- I4ns
- Lena

- LeEE
- LeDs

- Dörr

- Lens

'1

2

1
2

20,30
18..39

14.30
12.30

uur
uur

uur
uur

20.30 uur

3-4 11. 0C "_uuT.

1 (ZA)19.00 uur.30 augugtus dln8dag L€ns, 2 (zo) LeoBl

lbt epoed gevraagd voo! de senroren van de;zaterdag voor het eerste elftal: oen 6rena-
rechter. ROGE BELONING. BestaaDde ult: een'elgen grensrechtersvlag, olke wed"EtrfJd.:j.
2 drankJes eD dÍverse fiJn€ uurtJes Eet de zatordag 6eloktle, en bogeleldug. .

anrneldeD b.lJ Hent Gabél Sr. tel . 646554-.;
T€v€ne net 6poed gevraagd een verzorBer/verzorgstgr uedlctJD koffer wordt Eratls. be-

achiEbaar ge8t6ld. vergoedlng;Daa h€t astrtd1 :meters tape per selzoen veiËrulkt. Voor
aanEeldlng zle boveDstaand tel.nr. Herk Gabel Sr. .f. i]

ATTENTIE . LENS 3 +.,4..

D

J
B
.Pronk. ItÍ.Verboon- D.de Bu:ter- L.Stnkg- T.Spa- J..v.d.Stee- W. Stulfbérgea- l[.Ali-
. Batelaan- F.v.d.Heiden- lI. v. ![ersbereen- G.S.SaroleQ; ,r .r ,:. , ,,.:.

BiJ veràlnderlng gasrne even afbellen voor. zatordas" bfJ nob. PllgD tel 0?0-820311 ' '
D.de Rultei tel. O7O- 5A4422. 1 r..

,.:t !.- ' 1 
' 

.. 'L :i' i '

.v.Eseeu- !,l.Frj.s- E.Eou$,enhoven- G.[ulper- C.!lpnar- L,lrantel- F,Uulder- ll. Oaiulo- : ]'

Op 22 augustus a.s. ig er een b I Jeenloqs! vqgr all€ .aaDvoerderB van' de "aenloren,.ql.f-tet-
Len, dua cok Toor do vLer zaterdageLftallen , aanvan8 1s 20.30 uur.
IBdlen U verbtDdert mocht zlJtr, stuur dan ln leder,tíeval €eD plaatavervaEger. ,. , rl -

VÀ\ NET JEUGDFRONT.

a.s.zateraËg 2o'augustuà "àïàJiz.oo''rr", L"i. é" ,oor- ae vorgeua;, spelers eàn
traltrlDgsÍredstriJd Èeorgaulseeid iorden :

Algenèeii kontdktpeisóon: Paur v.d.§teeu., 'cnopríliïàat Íoi,zssf sV Den uaas.
te1. 970154(b.8,.g. 971:674 Peter PerreyB. ) '

tel :

Uedstrl., dD!'ogramEn A-D;C -.lL.n1oren.

f,ontaktpersoo+ PauI v,d.Steei.tet: 9?0154(b,E.E. 9716?4 Petei Perreyo).
Afbellen voor.de vedstriJdeD blJ Paul v.d.Steen voor vrlJdagavoDd 19.00 uur.
fn uiterste. nood log oD zaterdag norgen op LetrB biJ lenand van de JeuBdkontrlssl€
661314.-,Voor. avondwedetriJdeu te1.970154

ZetorÍlBg.20:8-1988 veld scheld8rechter aaa.koueÈ' L€ns "

14.G0 uur Lens A-reg.
12.00 uur Lens B 1

12.00uurr.LelBC1
14.00 uur Leas C2

llaandag 22-8-1988.

19,00 uir Lend'À-reg.
19.00 uur cDs B 1

19.00 uur "' LèusC 2

- Ouick Land. 2
-GonaBl 2
- qulck Cl 3
- Gona C1 3

- RKAVV Land. 1

-LensBl
- §psrta C2 3

Erasqugweg

H.Jordenae
J.den Dulk
A. Prlns

A.Rlep

J.de! DuIk

13. 15 uur
11.00 uu!
L1.15 urir
13. 15 uur

18. 15 uur
18.OO uur
18.15 uur

r ii , '

5



Woensdae 24-B-1 9BB. veld scheidsrechtel Eam . kom6t .'I;enE
19. O0 uur Lens Areg"
19. OO uur Len6 81
19.00 uur lens C1

-.,Spa"ta . Af-reg. , lVeld ,l r..
-.Fparta..B 1 ;, - ,,1 .._- Sparta C 1 z

tJ..Pieters
P.Mu1dèr
c. r.4..Tpc!

". " í8.i
18.1

. 18.1

5
5
5

''uur': i-
uur
tlUI ":,donderda -B-1 BB

19.00 uur GDA A2 -....LenB. A 1 Madeeteijn - . ?.. . ..-

Vriida 26-B-19

I

tï

. ': ... ie;-' lr

; , ..,'.'r i,r.,,;'l '.., l,i : _! . ,.. .' .r.

17.45 .mti start vierr<amp"op Í.,ènsi.irièt ,ia Àr, -Br éii;ir àrttarren ï.i, r,.oà.-vËro_HBS en cDA.

o stellin en.

s ers.f,ens

{ -r. -. ., ,1"_: .._: . 'ii.ii}ííli::j,

j ',, ti . -

Lens A-rc ionaal-: (voor 2o/8, 22/B ed 24/B wordt d.oor de trai.ner.,lekéirai g-erila.À-kt.

Lens A1 : (toor 2J/B) n.u"i.gio_Lr y.r:.4:ngle- N..{?s.?g".r:" .E.v,K"ni jrf_B,r_+}s,e.1-_.=,, 
,iJlMiNoolt,l.+.aànvurlin§'.vàduit,aaq;191!i.Ë.la=..;.-,...,.t";,^.-,.,. 

1ir:È:;
.A J ,O elet:

Lenëtl\-re5ionaat_..iif.cie.benàmins"voriinoiu"nào[u!" 
{_:ili:li.. 

,. 
;-:,-"-,'r;;,ï,,Het twoedc elftar heet aan lcnJ'f B'r.'.Hei i6';aàr aat juliie: L"t weton.

Lens;B;,ií:'-(,íöar zo/$.;."zz/g ,efi 24,/g).1rabiat ai6r:ae trainer r;95;"a c;;*il;;r,.,:.;lens C l;(voo: 2o/B cn z4/B ) rnordt d.oor de trainer bekend genaakt.
"I@-.,lii?,.,(,,""r'ro./,.,1,,.:ï;'.1rl8,];r.:ldi,,gdqi 

$.c"'r,+ruer bekend' semaart.'. 
' 

,:' 
,'.,.;ï

BEDSTRI JDPROGRIII,lI''À u-J\-P-ni1 16p95. :.' ;'.':;r

I(ontaktpersoon Paul v.d.Steen, tet. 9?0154 (b.e.C.9?,16?4 peter perreyn);,.,1..i..:,-afbeLlen voor de wedstrijden bij paul-v.dlSto"r, voor vrijdagavond 19.00 uu$;. .*In uiterstc nood noe "ï ,itgfgiàg.9"r6en.op Lene bij iemanà vàn de . j eugdkommissLe.tel. 661r14.:Voor àió:raredsrri j den" teir. g?o154. " ,- .. .,. . i.
Z-,aterdae 2O-8- 19BB scheidsrechter. sam.konst lens
1 O'o 5O uur
1'1 .OO uur
19:,oo,uur ltircoïui'
10"00 uur
l.l-:l?,.Pt"-

Lens
Gona,.
f,ens.
Lens
f,ens
l,ens

.,D, 1

P,?Ít4
Eè
F,1
,D2

. " 9:45 ririri; 10. OO 'uÍr
p.fO)rii»

' - 1O;JO irur
9.JO uur

-" '.to'lo'uur

I {.,C1
.t

"Í[r;r

Maandag 22-B-a1gBB.

19,00 uur., L,ons D í
,:.',' É i.

Woensdan 24-8,-1 988

,.,. Quipk,.tr'- 2.1

,i :n :t ,,, i-

i'1. ":-r,t,- Sparta rD. 1. \

2.-.::..,-'

2 - l,ens
J - lens
1 - Lens2 - vcsr,'É
f -vcsE

2

Noordweg ,,
...ll9.o.rdq,teg

NoordÈd 6
veld 2ï2

-t

B. oo
B; oo
B:oo
3.50
4.lo

uurvelo D

urifvbio;L,;
uurveJ-o,-E;
uurliedé -nj
uurlens E

D2_
D3'
E 1.

1

7
1

.1
1

1

6

1 9:00
19.00
19.00
t lr'" oo
15.OO

uur,
uqr
uur
uur
uur

ca

BB zLe k )

veld



14.00 uur Lens F
t.?'!9, uI.," l"ï.";I
Bljzonderheden "

1.-VCSFl
2 : vc§ I'2

veld 2
vel-d 2

sam,komet .l,eno

.J0 uur

.lo.uu1---------------'

3
4

I

1

- Lees de_ jeugdkopy eeus aandachtig doOr. Deze is te vinden achterÍn deze. r '

len6rerrue.-' 't:;;;;;à"e-à,* u" )1 au6ustus gpen dagen op !ens. Aanvan g 14.00 uur.-Neem vriend-jee me e.

Opotellingen:
Íenir_D 1 : ( voor 2o/B et ZZ/B)

, Lens D' 2:r'',.(vöör 2Ol8. én 24/8)

Lens D J:
.t, r ..1 i-

'il l.'.:

Lene E 1:

wordt door de trainer bekend 6emaakt.
wordt'door de trainer bekend gelnaakt. "

:,

(uoor 24/B) 
- 
D. Beij ersËer6on vJHànegouwen- M. Koca-n. v. i,int-D. Mabayoje-

T.Ozdenir- A.Turkogl"u- R.v. d.Velde- M.t'taterleu6- I.Í.lle1ber6eh-' .J.v.d.Zdíàe- M.v.Zand.rtri jk- p.Zeemeijer- C.Zellerr ' -, .".i;i,i-,';., '' ''-.
(voor 2O/B en 24/B) .P.Campos ponce- t{.Daa_men- R.v.d.Heijden-l,.peek.
P:Rodè- A.Nolten- J.Bíi6. A.v.d.Heuvel- A."Àkkabi.

!do'j E"3r' (ioor"ZA/B eí -24/8) E.Akar-A.Akkabi- J.Buis- A.v.d.Ileuvel- r.rampfiaàt-
. R.Marten- R.v.d.poet- S.Ítantriet. A.Sen.*'.ii:' r' .j- ; -. ,,:,.. : - -'-;'--- ;,. : 1".

.E"s-rl:.(yoo.t'l!/_8 èn.2.4/B) N.Akhabi- S.Buitónhek- r,r.Hase- .I.rr.op- C.de'Rooyy.

-i--r-l-;y 
v;sp'ron6cn; D.v.d.Steen- D.WoLsheimer ' 

"

!""u n4(voor 2o/8) A.Blom- M.Dijkgraaf- l,Í.v.d.Donck- D.de Haao- n.ueeuwiese: -
,i]':.'.l1,'E.I.Io4...,iA.oosterrveer-M.v.'Voort;,:l'':

-,., !@.I-:(vooq'24/8).rr.de Boer- J.de .Jong1. RcN.qlteu- A. Rarnhiet-' N. sillakus-. . .

,.1:. .- .1.g.anvutrIi.ng Len_s F,2. I
, .]

AIGE}IENE . JH],GDKOPY. . BELANGRIJK.:VOOX ALLD JEUGD§PEI,ERS I I I

''oe :poe'itiev'e' invioeh riAn dé EK- 1988 (???)i'

Voor dà'Étrib't "vàie ae iílt .in juni j.l-.' sctrrévll; ,i5 in de JonB lend' we:-t_ ""r, ''' ., .

-_ 8cbrek v.*5 àa,1_ k"aer hadden Ëij àe jeu6d. AIe we iédei"or, ,àguo geloven hqef.t --" deze 'oubcesvo-ILc EK. voor Nederland het gevo16 4at er nieuvrc jàugdLeden bij'dd-clubs
gaah'-binícn stromen'en ilat de bereidhcià om iu.L in het voetbàfLË" t" a:r"""a"";-r"""
td!1éen!.. Voorlopig trekken. wij di-t irog in twijfcL. Voor het cerste gàan we ..'' èchteí àoàJ-a gebruikelijk wàer oni best 'doen." Dit zaf net als de voorgaande '

jareh'best-uèI lucer:l-ukkèí'met àe open da6cn op 24 en 71 augustus iir [e[ vooruit-
?i9Lt. Eol .6r9t_e1 llgbleem is het vinden van goed en voldoendc jeu6dkader. Zoàts'

- juJ-J.ie weten ís de'jeu6dkommissie onvoldoende bczet, zekér uu Gerard v.Rei.isenír h'oèft'laten ïeteu 2icn 'miídei"mct ï,'enp te kunnen/wilJ_cn .bezighouden. Hij "i"pi 
''

uit de jeu§ilkommissie màar zat'vrel- at<tief br.ijven in m.n. d;"i"À,n;;"i"Ëti" à" .:. wiL ook zijn kennis beochikbaar blijven stell-cn al-s we besl-uiten on tbch nog een-herfst c.q. paasweek op Lens te or6anieeren. Daarnaast is hij ook zaterdage .

nog weleeus iuzetbaar. Van dit soort rnensen zoeken wij eigenlijk meer. Vooral-. --
de-.assistentie op. de zgterdag voor Peter Pcrreyn, die er nu te vaak a11eeï voör-_-'

- stàat, iË-lecht hcèI ha;d nodís. tl't Het ontvaogen'vàn' schoiasrectricra en tegenstanders, het tà lroora staàn van'diverse
nenoe-nr'oën praatje màken'met 'de]íensle i ders, het brengen/haIen van ile theè, het
sjouwen; met dc 'nini-doél-i:n, het'kraàrmaken en komplaet-houdon van de talleni -'.
het fl-uiten van r+cdstrijden. Eöht dit is heus te vcel- voor één man. IIoe go"à'ni5
het ook bedoeld het ka,, niet goed blijven Baan. l{e zoeken kortom wat doeneré'. -i'
die b.v. om dc zatcrdag mèt dezé wórkzaamhÀden bezig gaan. rntereose, bcl- iiàn:
,:lfr l"?" P""|, "'.d:!!?ón teI. 9?0154. . :l
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Doet U lievór iets in de j eugdb egeleiding. lii tran natuurliji ook. , .. - 
] l

Lens A2,B2rcJrDZ en EJ zoeken nog ecn l-eider en ook een traine:Ë voor r.,ens E1 ,F2 en F
op de woensdagmiddag is nog niet gevonden.

sinds deze week zijn aIle trainingen gestart. De spclers van Lens. F1 .t/n F, kunnen
voorlopig iedere woenodagmiddag op Len6 terecht.
Aanwczig 14.'15 uur. De training ie om t5.45 uur af6eLbpeni .. 

..

l'le hopen een trainci ta viri§eb d.ic op de 
' woensdagmiaa"g l{an and.ers mdeten rio hefàae

naar.een avond gaan. oh ja, heb. je nieuvre vriendjes iri! de buurt. of op sctr oo1 (vol-
gende week) necm ze dan mee iraai de training. Op uoenËdag Z4 en jl mci zijn er
open dagen op Lens. j, , ,

Dc nict'6eselecteérdcn juniorcn (A-B-C)trainen ioorlopig op de'vrijdagavohd
vaíL 1?.ró uur t/n 19.00 uur.
Ver?amclen 17.15 u:ur. Een geluk voor jullie is heb dat., r+e Arno v.. Blitterswijk
vreer hebËen wcten td strÍlcken oni d.e trainingeà,to gàan.íerzorgep. ,

- Jullie r"reten dat hij dit heel leuk.doct en zelis hàe1 graa§ aÍs' juI1ie maar blij-
ven komen en niet zóa1s vorig scizoen halverwege.afhakéu. iot mor6en. '1!.auguetuÀ.
Dc spelers dic zijn'uitgenodigd stond.en vori6lc week in de Lousicvue vcrmbld.

Dus ouders, scnioren of A-junioren d.ie interesse
PauI v.d.§teen. l0p 2/ augustus moet'a1lUo--volop
vervult. De jeugdkommissíe (f personen waarvan 2
ken zijn) heeft geen tijd om al-Ie vakaturès zelf
kunncn begri jpen.

Trainingen:

De baL rolt t.reer.

hebben mogen direkt bellen riàài
draaièn en de funkties zijn '

personen aL bij een elftal- betrok-
te vervutlen. Dit moet iederëeri

I

O.ndanks enkel-e aanLoopprobl-emen zijn de.'eerote.wedetrijden"alwejr afgewerkt met
t+isselend succes. Via de trainingen en nu dan ook de ued.strijden krijgen de trainers
een aardig inzícht in het spelersuateriaaL: Dr vrordt weer heél vrat ! 6eshhoven ién ge-
praat alvorens de eLftallen vaste vormen beginnen te krijgeri. Dan''komen de teleur-
etellingen bij de spclers die niet in het eerste komen. Nogmaals ons advies knok_
;e 

-op eón spoitieve manier tcrug doór àeí pgsitieve inetelíing. in h'èt:twóede t ea'rn
en op de trainingen. Echt de trainer liet- je niet zakken ondat hij je niet mag maar
8e-woon ondat Elj je minder gocd vind dan de anderen. Dit hoort.bij "het voetbalLeru.
Bij de welpen en rnini-wel-pen kennen we dit probleem lekher nog niet, Bij óe welpèn
bestaat E 1 waarschijnlijk uit de betere lweede jaars welpen, E 2 waarschijnlijk
uit de betere eerste jaars r4elpen cn Lens E f 'uit.de rest van de ueIpen., All-e .

-epelers trainen twce keer in de r+eek en. krijgen dus dczclfde training. 'Bij 
do mini-

.,we1pen (F1 ,F2 cn FJ) hebbcn wc Ooprobcerd om do spelcrs die vorig seizoen-samon.
gcspeeld hebbcn z9vee1 mogelijh bij .e)-kaar.te 1aten. nii is ni'e[ helema,aI gclukt
maar daar ontkonèn we echt niet aan.' t{e'streven hóer naar eèn miniraaal .aànta.].,,spe'lers per team. l,,le, hebbcn liever 5ongend"die 2, x spelen dan àat 

-ze-" vaaL 'wissel ..,
mooten staan. .1.-ír.. , _'. i.. ' .1 :i..
l,le begrijpen best. dat er 6oÍns spelers bij de D7E en fr lievcr in ecn andcr elftal
spelcn rvààr hun vi'iendje zit.r pit is hel-àas niàt 'afti3a nro6c3-ijk.. zijà cr v.w.b. de
opsté1-lingen etó. ctc... vra6en-dan kunt ,U._altijd even'na_dr Paul- v.d.Steon belLe_n
tul-z 9?0154. :.,- : _ .í. ; i i ... ,r i. .,. .

.t

''1, - l, - ri -t ',De Vierkanp.
'' -- ',.; lIn navolging van het Escarnpt oeriróoi ' voor de senioien heeft do jergdkommissie van

Lcns besloten om ook zoigts te or6aniser.en op 26 àn 2f auguétus vooi Lens A:1- B
'en 01. De tegcnstandero zijn echtór.anders. iens A 1-'B 1".cn C 1 sp'élentegen .
GDA- V91-o en HBS spel-en ook steeds tègen elkaàr. Op zalerdafis ontnroóten de-win1
naars en de verliezer's elkaar. De resultatèn ( plaat sinàsci j fers ) r,rorden bijelkaar

rlàI= "i""ru oir", anr" vierkamp ..in àe volgen4a' i"risrev',rË. . ,,.''. . . .;
open d.agen op 24 en 3.1 augustus. ail-e 3öngens trsseí,'ide 5ï e;r-'lzzijn van hàrtc welkom. Neen Berust je vriendjes nee.
Aanvan6 14.00 uur op tens..

.B

OPEN DAGEN: jaar

;"
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oFI'ïCïEEL,

Nieuwe l-eden.

2506:D.MurIi, zaal, 220160,,' Amperestraat 26, 2563 ZT Den l{aag. .'. '
:.,

2507 A.Ettalhaoui, zaal, 150969 t Honthorststraal 24, 2525 GA De4-Haag.te1 : 8O6257.

lC.G.v.d.Boogaardt,Sezorl?0269, \lattltraat 14, 2561 XM Den HaaB, te]-. 641569.

2lop }I.Bhagwandien, Sezo rOlOJíJ,, Delftsel-aan 1OO, 2512 RJ Deu tiaag. tc] 18061 4e.

2510 M.Ouahhabi, Sezar0!0567,. Brandt otraat )), 25?2 CA Den Haa6rtel 45o591 : :,

2511 L.r.Neijs, F jun. 2?0382, v.MerLenstraat 18.251B TE Den lIaag,teJ-. $8685,
2512-I.Àcer, Ajuni 

,010472,, 
Vinkenstei j nstraat 3?t 2562 GH Den Haae tell65O5rg. ,

2511 J.H.Fíets,. Ejun. 01088?,.H.engelolaan 3o5, ?545 JC Den gaag.te]: 295346.- '.i

ADNEStt'IJZIGINGEN .

1951 R.P.v.d.ToornrSeza, Starin8k.ade 22, 2273 RP Voorburg tea| 8?3216.

ofl7 J.ll.Kuiipers Sezo/zaa1, Cyclaamotraat 2f, 2565 PD Den Haa6, teLt272152
2297 R.J.Geerman, D5un. t.Dupuieotraat 29t 2552 SC Den Haa6',"'te1 : 91181?.

ïeIe roonwr J z16r-ng.

Riv-.§chaik, NS Bo4B42.

Wi j zi-eineen Lidmaatschap'
OOJJ.F.A.v.d.Ber6
0194 G.H.Haueen
2J79 M. J.Verboom
2426 R.E.BateLaan
2f65 L.L.Meeuwisse
2202 B. J. v. d. Nouland
1664 S.H. de Nennie

- zaal
- zaa]-
- Beza
-,. sezo
- 6eza
- seza .

- sezo/zaal
Opzeg nEen.

1885 P.Roschr'c '5rr.

219, G.W:Éosch, NS.

Verkeerd. ontvangen kontributic.

Begin augustue ontvin6en wij een accept6iro groot
alleen met het 6ironummer '28?r??6. !Ii1 degene van
opnemen met ï.v.d.Berf te1: 2979?8. ' "

I Het

f.160r-- zonder naam en adre6r
rvie dit girorrummer ie kontakt

Bestuur.

I

Het " riiassen.

De vborberei di.ngen van de kompetltie zijn biljna aÍ5e1open, du6 er .moe6t veetr en
vaak ger,rassen wordèn, zoals alle traincrs, wetqn de dames van.,de was nu ook r,laar.
de zwakke puntcn zitten-, daarom nu_enkele punten t.a.v. het r/assen van de kleding.
A11e kledingstukkon die gewassen r,rorden, moeten: .

lg. g'oed. gedraaid, dus s[irts niet binnenFE ïiten, mouwen goed, broekjes niet
binnonste buiten en ook de kousen goed doen.
2e. in de wasmanden vrorden gedaan, kou6en, shirts en broekjes aiartr mochten er
fret voldoende manden zijn, dan eerBt kousen dan broekjes en bovenop'de shirts.

'l
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Je. er. wordt 
. 
aLLeen gevraosèn al-s dc kLeding in'de.wasserettg "stàat,

adminietratiekaner.
le.kledine die verkeerd uordt neergezet word.t niet meer gevrassen,
leiders en konmiosieLeden denk hieraan.

i | : _'_1:.- 
'f i '

dus niet in de

dus trainers,

de menoen de rrgeJ-eenderr kleding
de wasserette neer1eg6en.". " ' r.i
willen he1-pen me.t ,hpt .Uqsse4, qaí:

a '1,';.
t.'

Er wordt ook ureleens kleding rrgelesnfltt. i,lill_en
schoongewassen terugbrengen en niet zo maar in
Tevens zijn ue op zoek naar dames en hereu die
melden kan bij! mevr. A.Coret tej-. 6?1096'.
. , ' ,='.;. ':' , . ;r., ,mèvr., I.v. d.Berg tet:. 29?9?8.

In Meiroriam Aad Bogisch.
- .:.-- :._--.

Een teLefoontjo'vàn bèvriónde Zíjde meldde mÍj
in de loop der- jaienr zich dooruijn- i;ver voor

.:
het overlijden vg.n cen onzer,
onze veretrr.Br-ng een naam opge

die

ALs voetballer .toonde hij karakter d.oor een niet aflatende aand.acht op de bal..en .
ae speipoeitie vàn'hei oienblik. ri:.j w:.raà "i1;. ;;;; à;;;.-;;-;;-"r"iuunu i"'à; '

e l-fta1c ommisèie en bij zijn zoigen voor het materiaal toond.er Aad eóhte interesÈej'1'r
te hcbben voor de belangen van de cLub. Hij schroomde ook niot kritiek te uiten,
als hij dat wenselijk vond. ' ,- , .i-1",., _'

.ílad was anbitieus r. rrrilde met d club-hogerop, .een íerlaíBen waalaan niet altiJd ' .l-je
voldaan kon worden.

Door zijn perso on3.i jkhei d en door zij-n ,optre-den i.n, LEN§ is hij het waard
vergeton to'worden.
Mo6e hij rusten in vreale! ':::-;.r.;
En dat allen die hen dierbaar r,tíaren, trooEt mogen vind.en in hun iàU'Oa en
vq,I.e mooie herinneringen aan zijn arbeidzaam leven.

4ie!, , '.

in' de ^:.d".,

P. J.
,

In Uemorian Aad Bogisch.

Met droevenis namen wij kennis van het overlijden vani ii.ad- Bogisch. l-.,-':. . ,,,:
Aad wa6 jarenlang een van de drijvende krachten v.rr. f,nWS en dit in divèrse'.,,
functies. .;,. - ." -- .. ' r') l,.f ,

Hoewel hij na zijn verhuizing naar Beuningen LENS niet meen zo
in de jaren daarvoor wisten wij dat LENS in zijn hart toch een

onze deelneming gaat uit naar zijn echtgenote Bep en de naastc

Het Beotuur; :

frequenteer:de a16 " -
ruime plgate ipnam. .

familieleden. ... ;.

SILLEN AI(TïE BALLEN AKTÏE BALIJEN AKTTE BALLEN ÀKT]E

De maar net Bestarte ballenaktic, heeft maar liefst 4 r+cdst ri j dballen opgeleverd.. ,

De ballenr'.idie beschikbaar gesteld word.en door diverse Eponsors, word.en 6ebruikt 'i'voor de-competitièwedstrÍjden van LENS '1.. .*.... . i ;.. ;r;+.' t-

Uiteràa}dzijnditdethuisvletlstrijdën..j,',.,-i
Ïn-het club6cbouw zul-Ieir op een attraktiete àanier de nanèn van dé. spon6ors ige-;. :..

annonceerd worden. ' . ' r - nr .., J. |. -.

VoorlopÍg kirnheir "vre ér al .4 bekentl óakenl' ' .' , .::. .'- . , -
1

2
3
4

e Glaqhandol. rrBlonir

e Cafe "tr'IillYtt ilobbemaplein
e Boekhandel trzwart6rr Diorenselaan en op T,eywe g.

I

2



AL deze sponoois uiteraard onze harteLÍjke dank.
Vie zijn de volgende ....?! ïndien U 6einteresseerd bent, kunt U zich wenden
tot..onze T.C. Dhr. John v.d.Lubbe of bij een van de beetuursleden. '. :

Het Bestuur.

BAILEN AKTIE . SALLEN AKTIE BALLEN AKTIE BALT,IIN AKTÏE

ÏNTERVÏEW INTËRVIE!,i TNTERVTE\,J INTERVIEW

Deze week Zetten wij iemand in het Licht vah de EchijnÈerpers die het presteert
om op zijn veertigste verjaaldag nog in de reserve eersto kLasse KNVI te voet-
ba11en. Voor velen ccn bekend pcrooon, voor .enkelen een onbclcende en voor ons
de man waar wij ons een voorbeel-d aan zouden rvil-Ien otellen. , ; .' i.
Deze man ís Jan Gcrritzen (af6elopen 16-8-88 40 3aar Belrordcn). De man dig na
een lanfe blessure de besfissin6 bracht in een wedstrijd om het karnpioenschàp
van NederLand (arnateuÍs) ín 19?8.
In deze wedi;trijd VIIC-Geldrop werd Jan inBebracht op ecn on8ewone plaats voor
hemr aanvullend.e middenvel-der. De stand was op dat moment 2-0 in het voordeol
van VUC. Jan was''net in hct veld en besl-iste dc wedetrijd door J:.0 te scoreí.
Een moment dat door zijn toenmalige trainer John v.d.Lublc nog steeds fiis"'iu
het 6eheu6en 1igt.
Red: Jan, wat doe jij zoal buiten het voetbal? -:

Jíid r

Red:

Jan:

EÍ6enlijk heb ik twee banen; Ten eerste werk ik 6amen met mijn vader in
cafei rii'lilIyï een familiebedrijf, op de markt aan de Hcrman Costerstraat.
Dit werk doe ik inmiddels 1J jaar met plezicr, dé naanda6, vriidag èn za-
terdag (marktdagen red.) zijn de da6en dat ons cafó geopènd is.
Téó tweeale werk ik bij de ?ostbank alE eport c oördinator. Deze baan was'tot'
voor kort ,oo, oo6"r"à1 2O uur in de weekr naar door cen meer commercieiiLe
instell.ing binnën deze organi.satie zijn de rnogelÍjkheden om te sporten
drastisch afgenomen. Door dit feit io hct aantaf uren van deze bdan inmid;
del-6 l.Iat" tereirg6elopen.
Kan jij in het kort vertellen hoe jouw vo etbalcarri Ërre

Mijn hele jeugdperiode heb ik bij IIolland §port gevoetbald, na mijn jeugd
uas het moment dat [IolLand Sport werd op6eheven. Er wa§ toen sprake van het
samengaan met Scheveuingen, dat trok mij niet erg aan.

is verlopen?

Ik ben toen bij VU
Zben actief gerrrees
het allcen het eer
ik o6k j cugdtraine

Cg
ti
ste
rb

aan voetbaflen en d:iàr ben ik tijdens het eerste sei-
n het eerstc en tr,Iöede elftal. De seizoenen daarna was
elftal vraar ik in 1.;espeeld hcb, in ,dezc pcriode i^ra6

ij VIIC. ïn deze perÍodc van e1f iaar ben ik ook een
aantal maal opgeroepen voor het Haagsche elftaf. Na deze euccesvolLe periode
brak er een jaar van ellende aan.'Ecn achillespeos bleseure en een daaruit.
voortvloeiende operatie waren de oorzaak van een verloren 6eizoen. Door
'dezc bfcssuro werd. ik tóen gerd.viseerd, om op een lager niveau te 6aan voct-
ballcn. Na wat roiidkijken"ben ik toen met John v.d,Lubbe (die op dat noment
aLs trainer tan VUC naar VIJLO gin6) meegegaan naaï VELO (toen derde klas
KNVB). Dat wa6 voor mij een grote veranderin6' de mentaliteit was daar
totaal ond.er6. Na tlree'seizoenen had ik het daar wel 6ezien. lla wat rond-
neuzen op de Haa6sche voetbalvcLden besfoot ik om bij LENS te Saan 6pe1en.
I'lijn keuze om bij LENS te gaan voctballen had tr.rcc rcdcnèn.

' Ten cerstc trók dc sfecr mij erg aan cn tcn tweede stond cr op dat moment
een.Iaatete man bij LrENS in het eexste'elfta1 waarvan ik de concurrentie-
stri5a moeet kunnei winnen. Na een succeavolle start (198o) in hct éerstel
kreeg il( weer fast van mijn achillespeco. Na het herstel van deze blossure
ten it< tot op heden uitlleliomen voor Éet tweede'en af en toe ingevallen in
het eerÉte.

1



Red: In zorn J.ange periode moet er we1 ecn hoogtepunt en eeri dioptepunt zijrr.gg: -
weeot?

Jan:

Red:

Jan l

Red:

Ja natuurli.jk, zOrn blessure vraagt toih vee). enèrgie om teru! te,komenrr gs
er zijn dan momenten waarop je door moet zetten. Maar t.o.v. ale hoogtopunten
die ik heb mee6cmaakt vaIIen dít soort kreine tegensla6en in het nièt. Maar
het mooiste moment wat ik heb neegemaakt ie het kampioenschap van VUC ÍO de
tweede'kl-ae IilVB (19?l)..Na een,aàntal jaren strijdàr, .rroo, aà tórugLeer naal
do eerste klas lras het.eindelijk zover. tÍij gingen weer terug naar d.e'op dat
moment zo fe]- be8eerde.eerste kfasse.
Zie jij grote veranderin6en in de voetbaJ.lerij t.o,v.'-.jouw voetbalperiode?

.Erg 6rote verschil-len zÍe ik nÍet. Hat vrcl opvalt is dat d.e begeJ-eiding nu'veeL beter Íe en dat de kinderen aI veel meer ueten. : ; . .

Heb jij no6 speciale dingen 61ed.aan of 6cl-aten om zorn 1an6e pcriodo op.6i1

Jan: ïk, rook niet cn drinkËn doe ik in uiterst beperkte mate, dat zijri zaken die
meetel-l-en; Maar het mcest belangrijke ie dat- ik aLtijd plezier in. het spelre-
tje.ben blijven houden. Zowel in de trainingàn als in de wedstrijdén speel :
ik nog steeds met plezier. Ik kan ied.ereen àanraden om zich bot ào op ie
stclIen, hicpdoor bLijft de prcstatie die je levert optimaal_.

Red: Dàt',ji;i oucter bent al-s d.e trainërr. geeft dat. geen ,problenen?.11 '"-i. . ..
Jan: Neer niet dat iÉ weet. rk ben voor een trainer een makkelijiià speier. 'Kiik,

ilt'ben het niet altijd eeno net éen tràiner naar ik. rèspekteer zijn be-
- sl-ieeingen, a1s ik het er dan niet mee eea6 ben dan ga ik in a1le redetrijk-

heid met zorn man praten. Hij bepaàIt wat er uiteindelijk gebeurd'en ddar
1eg ik mij dan bij neer. Verder is het zb dat de trainer oveilegt met een

.. .aantal- spelers. uit de.13-roej:, dat. hij daarbij yaak in zee gaat rct iat ervíre-
.- ner spelers is eeri duideLijke zaak, dit ben ik niet alleen, dit om mis-'verstanden te voörkomen.

R d i' l,rat zijn voor jout, de doeletelJ-ingen tijdens het voetbalfen?.:
Jan:

i

Red: '

Jan:

Red:

sali .

Red:

Jan:

Red:

P.S.

.r'- i
.l

Ilc heb een pure uinnaa.rsmentaliteit. Het eerste wat voor mij telt is'het
resultaat. Naast het reoul,taat is het natuurlijk belangrijk otr aàítrekkelijk
voetbal tc spelen, maar ik viíd dat dit nooit ten koete Van het rèèultaat
ma6.8aan. i . ^r. ; l

l{at zijn jouw p}annen voor de toekomst? .,' ) ;...
In ieder6qval ie dit nijn l-aatste'seizoen v.w.b. het oo1èc tí evo etbaL. Aan
het eind van dit sàizoen wil ik bverstappen naàr eén e1ftaI wàarin ik 6amen
met de mensen uaarmee'ik jaren heb sanengospeeld mijn voetballoopbaari b'p
een J-àger niveau voort kan zetten. Mijn [edàchtc 6aat daarbij uil naai iret
huidige Lens 6. .' .' . "--, -' ' -- 

. . '
Zou jij niet iets wíI1en doen als,trainer of begeLeider? . .

Vooi mij geldt al-s eerste dat ik'wil- blijven voetbal3-en, als ei naàst dit
àctief blijven opelen een funitié böschikbaar iË'zeg ik daar in'eerstei.in-
etantie geèn nce tefueir, a3-s dit om ecn functie gaat-waarbij prestàtic- .

Jan, tenslotte r,rill-en wij van jourv weten r,lat de verwachtingen zijn voor".
dit eeizoen? , . . .r i.

,Voor IENS 2 zíc ík rolL ruo, een plaate ti.5 au top vier. tiat Lene't betieft
iè hct afhankelijk van tuce zaken. Ten eerste wetcu vro nog nict r,lat de and.e-
re .ploegen. inhoudelijk kunnen bieden eri ten tweede is het afhankelijk,vàn het
.fcit hoe snel dc ploeg zijn dcfinitieve samenételling krijgt.
Jan, bij d.cze 6efeliciteerd en bcdankt dat jij ont te woord wild,e staan.
Janr r,ras het nou Gerritzen of Gerritse ?????

INTERVIEUII TNTEBVTEI.I fNTERVIEI{ ÏI'ITERVIE1,I
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ZÏ[ U HET OOK ZO t !??

16 augustus j.1. vierde Jan Gerritzen zi jn Veerti6ste verjaardag'
Nou. zij er wel mcer l,ens-ers die. jarig zijn en zelfs veertig worden natuurl-iik.r, '

Maar dit ie toch wel- iets om even bij ptil te staan. ., .. 'i r;.

Op je veertigste nog altijd op een hoog. plan voetballen is we1 bijzonder. Zeker
bij Lens, want ik kan me'hiet herinneren dat ceh Lensler op die lccftiid nog" - " :
in:de' A-selektié' meèdraaide. .. : i- '1 I 'rtl\ \"IrI'r:! H È -:-t!,,' l

Nou ziet de l-aatsté ,.rr-rài-l"ru 2 er weI'4§cr iegqqirt-'iifl]ifp.,nlzit er ook 8"ót .Ëi}!:i
Greiminetiè te veel aan, je moet hct toctr m(18$ 

"p,r*kËdflëi Ë[p'iià]É. jï,Eiiij'j
Jan doet.da-t-problecm_J-ooe. Is met zí;n.po§li1ievè iröiíte-f$ififrftin voortccfa vogr[[;]
velc voetballcrb'bi j Lou.s. Daaron is rrij ([]ons rcserVg*l[6S Z-o verschrt*gèifiÏàË
waaÍdcvoL. ;:ï ritï:jöI.. .iilijï
ïLtllrÍffi",#"Ëllffi ;ti:iÈ. "' " zi j n a*nv!'j zi"s:l 

: "?:^1:9r1H"II'l$iÏ1'ï1'ffi",q1{
Heí' àanstormendè tal-ent 'kan'van' h
die kanoen net beide irbenenirl

em verschrikkéIÍ GStBu'

Jan,.6efeliciteer:d en r+at mij.betreft ga jc 6ewoon no6 een tijdje door.
Jouw. mentàliteit al-s voetball-er is^woor. de modale ]-,ens-er. een genot en voor de
selektie en de technioche irstafir een zeíIen,

Frans van Di jk.

BEMOe j edernieme e .

- I\lo8 Ö en een meur '
- Bent U op zondaE r'rat huucuri 6?:- '
- I(àm dan ecns kijken naar Lens 2. , i . .,. : '! .,

- Marcel Jansen, oud redaktíe-Iid, schijnt daar nu de scepter te zrvaaicn

- cèlukkig nernen ze n'iet ièdèreen eerieus.

- piàt ae pagter, de man d.ie vcrantwo ordel-i jk is voor het scorcbord tijdens de 
- ' 

,

thui swe dstri j de.n ,v3n Lcns 1 (zo) heeft. een bankje gckregen onder het ecorebordr,,

- Nu-kan: hij' het aailkonencï seizoen wat 6emakkeli' j liör. :itc.: Airbliele cijfers hantcren.!-!??
, \í,i i i, '.: li,f i, -:l ,:,iU,l

, - Gelezcn in dc.,V.I. ec'n interview met Theg,.AallicrÉ.('Íporz'. EC -{Jtrecht ) . t àtia*

- 
",,aru ," ,oor'van T,oen geeo 'r"^,"r,grn* rffir, ir;a*et;6-1rgq1Ï*+""" met vaa +r:#$
Delden in dc spitsrr. {;ö à*;;;; ; ' Slrjlíq

- V.I. Íri.Met wíett...2?2 . i l-ï., .. § JtÍ'-( - , .-. § arÍeJ

- op de Íraag aan 
"ur, 

,ri.ou, l,"ns-tio, ".oJ# hii 'l?ich èïih,!L;" neeft aangéruii*":;q
' ; 'k-reccn wij ÀIs antwoord. : | ' ",, ., i3-q-1-crr-t;.;y:':rra: _qS-. j-,jp1r2s- -,:-i,r-ry.':A-Ig:i1,
-irfk zocht ecn voetbal-cLub waar Éecn KÀK cn ASo'E warcn'J ) ..
- lJij beloven lur' wi zullen ovcr een jaar dezc vraa51 l\'eer aan hem stellen' ' '

1 .- .,.. :.

- t,ledden t[!,....-.?? ; . 
r..r..

.i JàÍr. Cerri t zell-..he c f t voor zijn verjaardag van {'e eelektiespelers een tlenveloprr

gekre8cn. I - " ::
'",,.'

- I(an hij eindrelijk. zijn.bruidsschat betalen! !.

- yvonne en Jan MoÍnbarg (f,cns 7) zijn af8elopen zondaS 21 augustus dc trots-e ,.

ouders6cvrordenvanBrianenJeffrey.vanhartegcfe1iciteerd.
- Mocht U zich in viflen zetten voor Uw vercniging' de Juko zoekt no41 leiders voor

92 er C3. ..- .'. .

- Geínterrc sse erden kunnen kontakt opnemen met Pauf v.d.Steen. t ':--

5
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Lens 5 Kampioensel f tal???

Inle'iding vooraf,

SENTORNN ZONDAG

Uitslaaen doordcweekse wedetri j den.
Lens 1

l,ene 2
Lene 9

de reserve aanvoerder..

f ',

Te.r voorbèreiding op het seizoen' '88-'89 is Lcns J aI een tijdje bezÍg met contract
besprekingen, trainin6en en oeJenwe dstri j den. .' : - ' .r. -'-::,r, r" r",','i.
Af6e1openzaterdagwerdccntenue.bijoporthuisAJbeste1d.
Niet zomaàr een shirtje, br'oeÈie on touÀ"n maar speci.aal.;voor íit, t"ur. ontworpen ,

maat-kIcding. Het .tenu.e wo::dt gemaakt; naar: o-rz.e- cigen wens_en.,Hei gehee3. t<osl.-. 
",,.,natuurliik eep aardi8c duil en daarom is er dri.rk .fezocht. naar- een 6pon-6or, voor. Ideze op trtalíaanse l-eest gesneden k1edin6. Na aardíg wat aaruneldÍngea voor 6pon- -

sering bleek PRfNTSHOP RO-ODUIJN in.de SchooLstraat à2 hetmeest exciusieve 
"onbodte kunnen-geven. ne sponsórnoam wordt er nameJ-ijk niet zoars gutrriÈ"ii;r. ;;-;;:

drukt maar geborduurd.. tíaarschijplijk zijn wij,i"iermee hct eeiste te-am ir-r it"iu"-.
J3a aa! met een geborduurae epàn.oioaom-1oopt. ' .i.-,.r . ;..i.:.,. iDit excrusieve tciuo za] op,de cerste competitiedag, 4 septe,mbor, voor hct eeret
aan het àassale publïek. roràen getoond.. . .i | _r , ,r ; ,

En alsof dat íiet gunoeg is v.,erd. 6e1d 6e6even óil epeler! te èontiacteren zod.at
een cventuèer kampioenschap one niet kan ont6jaan. Íomehtóet dpeelt e!,tij ono eeh'

Dat deze manier van aanpa\ vruchten gaat afwerpen bJ-ijkt nu a1 uit het eersto
resurtaat, af6elopen zondagr tegen vuc !. Dit tearn voornamerijk bestaand.e uit oud
eerste el-ftaI spelers werd vrij gemakkelijk met 4-O versla6en. .:... .-., i. ....
onderhandert wordt momenteeö r:et een leider die zijn zvrarte geId kwijt uil. Ei'
kunpen zichr bij deze masseuses aanmeld.en, die tegen eon niet 8eringe onkosten:. -vergoeding na de wedstrijd onze wat stÍjve l_edematen ]<un1g,-n maE6ereD.

wil-t U in navol6ing van LeE6 ) kled.ing l-aten bord.uren aJn'ïoet U contactr opnertrer 
"

met- PRINTSHoP ROoDUIJN, Schoolstraat à2, te]-t 641032.
,,...'

Kree5 het verzoek uit het ii'upropa'6e1e6en'mooiste vacantieland vín enà Megsióur
Pierre om toch mijn pen niet te. J-aten opdrogen,roaari door .te 6aau met mijn kri-
tischc beschouwín6en cn oprn6rkin6-en uit do staart van onze c1ub, ilangs dc Maagd van Orleans de dieptc in te slingeien. Itisschien bchud .feanne Drarcr
wel met haar hoofd, maar Frankrijk'ig ee4 r,ron-derIijk l-anil clus aIleo. no6e1ijk..Piet, tevredcn? .r. , ii:
Nu nijn commentaar l
Soms'lijkt Lens vrel cen kr,reekvijver vol met Guppiete, d,io dionen,als aas voor d.e
Grote.visse.n.Hierovernict15etreur6,9nniet.kijkenoverd.eschuàtl.ngnaar'het
lotstuintje van buurman, terwijl de knoppen in onze eigen perkje op spríngen staan.
En straks een lust voor het oo6 ie om d.aar. tuescn door tc kunnen wandel,en, dat -kan bij Lcns. over het voetbar heb in nog niets te mcrden want ze hebbèn zo àrs
altijd de gebiuikelíjke oefenstof doorgenonen, dus p;een conme.ntaar.. l,/el .op_ ee§ .. ..
oprocp voor cen.leider. l,lat lras dat Middel-eeuwal i Een keurvoret .6eàocht. tempïa
dr-e te bernvJ-oeden is. zoicts noemen se tegcnwoordig een pro fiel.sch'ets". link§'
zowel- Rechts 5ebruikt:rdat stokpaardje'om hun eigen zin door te kunnon, druhken. - Jq ,.
het valt niet' mee dat eerst alles voor jullie gàdaan Ís en nu ineens nienand. is
dic daar intrapt. AIs edclknapen hebben ju11-ie je tijd 6ehad ,tegenwoordi 6 hoten
ze l-l'iE.erslt, en zie het verder maar te ràoien, à1dus-een nedeiieling uit nàt
Grafelijke'slot. .... : , ,,..-. i....,.i :. i,. ., i,,

- Xava 1

- Ravp 2
- Vios §

6
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3-o
4-o
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Uitslagen zondag 21 augustus 1988

Len6 1

Alphenseboge 2
Lene J
Lens 4
Lens 5
Delft B :

Lens / " l

Lens B

- Wilhelmus 1

- Lens 2
- Blauvr Z,oart 3
Blauw Zwart 4
-vuc5
- Lens 6
E De1ft 7.''- vuc 7

1-2
1-1
1-1
4-?
4-o
o-7
7-1
4-1|

Programma zondag 28 augustus 1 9BB.

14;OO. uur' Doc06 1

1'1 :JO uur :'Doco6 2
1 1 . OO uur Lene -1''

- Lens '1

. j L,ens 2
Haagsche Schouvrwe6 t.o.Hol1iday Inn r.eidàh"

fi It
'A. 

Ratsma
'

-n
...-.- ItaJ6waJK ) \e!o. è

)
2
o
2
4
4

I

1

1

1

1

1

.00

.oo

.oo

.oo

.ro

.oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lens 4*.-.. ;:
S!artaan20;r.1
Lens 6
Lens I
§partaan 20-6
Leno 9

RÍjswijk 4 ir L. Sleurink
Lens 5 -- OLde6aardc 251 rZuidruijk Rotterdam.
Ve t e ranent oe rno oi bij Vios
§partaan2O B ,veld 3 F.J.Íiemensen
- L.,ene B oldegaar.de 251 rZuidwiik, Rotterdam.
Spartaan 2O=7-. veLd 3 C.1r.AB.

augustus 1988.Pro6ramma dinsdae JO

19.00 uur ADO J - Lens 1
20.00 uur ADO 4 - Lens 4 -
19.Q0 uur Lens 2 (zo) - Lens 1 (zat)

Programma 4ondag 4 september fgBB (corirpqtitie )

14.
10.
11.
11.
11 .
10.
12.
11.;
14"

9O
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00

uur
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur

RKDEO - Lens 1

Papendrecht-Lens 2
l,ens J -ODB2
l,ens 4 - Velo 6
Lens 5 -Ve1o !
Tonegidof - Lens 5
Tonegido5- l,ens 7
Lens B - Voorbur6 5
VTC lBB ] - l,ens 9

OpstellinËen
lene 5: I,l, de Groot- I'Í

O.Könenann- T
T.v.Luxemburg

. v. d.l'Íeuf en- 4. Overgautr- R.Duijndam- H. Hoppenbrouwer-O. Hui6

.Vierling- P.Pemeyn- À.Schijf- K.Odenkirschen- R.Veretedg-

Lens

Len6

Lens

Ï.ens

t.

B:

9:

fr.Schuurman- J. Coi-pa+ . 1'l; Kouwenhoven-tr'. Di sseldorp-. C. Spoelstra-rG.Kemper-
maà- tt.gerteis- p.Àcirurte- P.v.d.Steen. vl.Heijnen-'I{.Diètz- a.Pààè-A.noöa-
boI T. Gl-audemans.

A.Kuijpers- Il.Keus- F.Peters- E.Tronmelen- J.t{ittin6-Ï..,.VerkÍik:'S.de Nennie-
J.Kuijpers- R.ZijIstra- J.1{a66ernan-J. Mombarg- M.l'Íc.[adden- T.tlittenan--.
O .l,litteman.
T.Suikerbuik- J. v. cI. Sande-L. v. Boxtel- L.Endlich- 1,l..de Knegt- O.v.No"ort-
H. Rimmelzuaan- D. HoIt- P. lïonse1aarj. B. v.Es' I{ ; Bui j telaar- I'Í. v. I'lassem,: -.

T, v. d.l'leul-en- A. Bal- R.E.Batelaan. ,,

A.Bi].derbeek-G.Duyve6tein-G.Goosen-P.IIoijnen-S.Rozema-J.Heijink-
G.v.d.Ve1de- S.Blank-L.v.d.Vetde- R.v.d.Boo6aardt- R.Scholte-P.den HertoE-
C.v.d.Bo8aardt- M.Bhagwandien- I{.N'otten.
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Afschri ven bi
J: M. v. d. Meulen
6: tl. Kouwenhoven
7l E.Tromme1eD
B: A. v.Noort
p: G. Duyveetein

Pasfoto I s

o2522-30989
o?0-912474
o?0-86?914
o?0-45151o

01891-1?94,

Lens
Leïr6
Lena
Lens
tens
u wordt verzocht indien u onverhoopt. verhiniort bent dit. tijdi6 bíj uw aanvoerder
te melden. Ileeft u nog vakan tieplannen vooi de.konend.e wekeri. Àeet'd.it dan ooktijdig door.

Op het moment dat .wij dit .Eihrijven
Doe dit nu weI snel want anders kunt
KLASSE]NDEIINGEN

zÍjn nog lang niet alLe paGfotors ingeleverd.
U niet voetballen in de kompetitie. -'

' Reserve 2e klassè f tlaeseni' 57à. '.' '. rlísïïïETETFse n (klasbedr.568 )

Quick !
Paraat J
Tone6ido § I
RKAVV 10
Juv./VaLken.2
Triomph J
Kranenburg 4
HBS 5
lens 7
IËf,Ti'el 4
Quick §teps 4
HlIv5

Rava, 4. t... .
ADO 4
oDBS i

loo fan" r,.',i
Lcn6 ö
de tas 5 t
d.e Postduiven J
Spoorwijk J _

T..,aakkwar:tier 5
vcs 6
Voorburg ! -

VVP 4

Je kLasse T (kJ-assenr 6Oql Reserve 4e kl-asse B KitfVB

Rava 2
vllc 3
Vel-o J
vcs l
Lens J
GDSz :

Den HoorD 2
Docos J
Scheveningen 2
t/ilhelmus 4
o'DB 2 .'
.GDA 

2

qlu+cl{ ö
SVE 

'VTC'88,
HDV ,
IIAS 7
Vogel ]
svsr70 2
Lens 9
Iffi-ider 5
Tonegido ^8, ..Hvv.7 .. -

le6erve 1le 'kf asse, 'E (K-Las6enr )r) Reserve 2e kl-asee K (kIassenr.571 ) ,)
tlava ,
rKsvr'r 

'4
.Orranjeplein,2
ÏKAVV6, .
lens 4
HBST
Vre<lenburih 4'
uromvlr-et,
GDS 

'
Vel-o 6. -,

\rÈu é

Esdo 2
lJesteikwartier 2
ODB 4

.vcs4
Lcne 5
IiI,ÍSH 5
svH 2.'..'' '

'osc 4: .

Laakkwartieir 4
Gona 4

.vvP.' - t.

B



Reserve 2e klaese J (kLassenr 570)

Quick /
VUC 8
Tonegido /
Marathon 2
VIbS 5
I'Jilhelmus 7

".,ZAALVOETBAT

Bladu ,z1,rae"i: 4 ,"'l iiit
Iriomph 4
Lens 6

fan 2
1

in llood 2

Too
BTC
Rob

l,JedstrÍ j clpro6ramma 29-B-1988/9-9_1988

Dinedag ,o-B-1988
21.40 uur Lens J - Buitenhof 2

22.20 rtur tens 4 - Hal ve l,Íaan

Maand,ag 5-9-1988.

Zuidhaghe

Zuidhaghe

'kIàssenr.
kLassenr.

954 scheidsrechter:
o(7 ir
./9./

Lens 4.
Lens J,

21 .00 uur Rava 4

2t.40 uur Rava 7

22.20 uur Rava P

Woensdag 7-9-1988

- Lens J
- l,ens 4

- T,ens 5

Duinlaan

DuÍnfaan

Duinlaan

kfassenr.
klassenr.
kl-assenr.

954

961
o,))

BEKERibETBÀI.-

2'1 .OO uur lens 1 - Jac 1 Zuidhaghe.

^fbélIen 
l-iefst zo vroeg mogelijk bij:

eL
L
I
t
t

NE
en6
en6
ens
ens

1i
)'
1:
L.

R.Bogisch tel:
J. Kui j pero rr

A. de Paplter rl

B.Smulders rr

ií. v.Iíersberglen'

210?42
)Z)4 q)

9?6555
454759
211160

Opstellingen der t eams :

Lens 1: M.eI Assroutie- B.BruninBs-- D.Biil6ma- 
^.Atta1houi- 

[.eI Hadciioui- "

. n.l,turii- J.Iloernig. coací (bpetèr) n'logisctr 
,

I,cns2:'.r.xuypàrs(l)-A.xuypers-E.TrommeIen-R.Bergcnhenegouwen-M.v.d.K}ey
S.dc Nennie- R.llouwaart- Coach:l\.À.Kuyper6. i' 1.,

Leno 4:. G..-.cl.K1ey (A)- L.Ebl-e- H. Hoppenbrouwers- J.Riemen- P.SchuJten- G.Hallcen
E.'v.; d.Ber6- Coach B.Smutdeis.

Lene 5: l,r. v.I{crEber8en (A)- l,l.Keu6- E.Giphart- /r.de Ruijter- O.}Jitteman- J.l{el- '

Zoafs U weet moet ik mijn activiteiten-,a1s 6ecre tarie-zaalvoetbal met ingan6 i

van 5-9-1988 staken.
Ge1ukki11 hcb ik iemand bereid gevonden het 6edceltel-ijk van miï over tc nemen.' .

Deze persoon is Ered Lanccl.
Ik zoek íu nog iemand die het byv. eens in d.e tr,lee r'reken kan overncrícn.
Dat houdt in: de kopy maken, dat is hooguit een half uur werk. I'lisschien is het
ietevooreenzaterda3speIer,danvlordtopdiemanierdezaterda5-afde1in5wat

U kunt lich aanmelden bij ïene Keus tel: 601541 of bij het bestuur.
oBstelling T,-9ns 31 A.de Pa6ter (lt)-,l.Pieterman- B.v.Heykoop- 3. Àa1uèrs-T.looms

' J.Zoutendijk- R. v. oven.

9



GS DE SPORTEN VÀN DE ZM LADDER.

Uitslagen oefenwedstri j den

NXt.NederI. -Lens 1 6-0
Nat.Nederl. - T,ens 2 2-4
PGS - l,eno I O-O
PGS - tens 2 2-5

Voor de competÍtie (J september) hcbben we nog het volgende oe_fenprogr€mma.

Zaterdag en Zondag 2? ea 28 augustus trainingsweekend in 84eië íoor d.e lselestie.
)n

1o
t

augustus zaterda6 SEV - Lens 3-4 11.00 uur -''

auguEtua dinsdag Lens 2(Zo) - L.,enE 1(zA) 19.09 uur
ÀeptónUerzatèràa[:begint de competitie.

Profuramma ZaterdaI J eeptenber.
14.ro uur velo '1

14.ro uur JAC 5
14.10 uur SVPTT
'l 2. ,O uur JAC 9

- Lcn6 1

- Lens 2
- Lens 1
- Lcno 4.

2/ augustus SEV 11- Lene J+4 1i.00 uur, verza,nelen LenEkantlne 10.00 uur

opstelling: M.[rie (n)- i,l. Stuifber6en- L. Mantel-G. Kuiper-J. Pront<- f.v.a.Stee- ' '

- G.Sinke- J. Kour,,enhoven- P,v.d.Heijden- N.OBEaD- M.Ali- /I.Luitgaarde'n-
I.Spa- L.Sinké-N.N.- N.N. ,r i _ ,. ': 

,' .
Afschrijven voor vri3dagavond 19.00 uul bij ! 1,1. Stuifber6en teL: 45685l

R.riLoir 820311 .

VAN HET 
'IEUGDERONT

A16. Contac tpersootr: PauI v.d.SteenrChopinstraat 1OJ,
b,S.E. 9?1674 Peter Perreyn,

Eedqtqi j_d-p_1o_gr amm a À-B-C-junioren.

2551 Sv Den Éaag teLzg?o154' "'

Kontaktpeisoon: Paul ï.d.Steeir tel 9?0154 b.e.É. 9?16?4'Peter Perreyn. ''.
afbe).len voor de wedstrijden bij Pau). ï,d.Steen voor vrijdagavond 19.00 uur. In
uiterete nood no6 op zaterdagmorgen.op.T,ens bij iemand van de,,.. jeu6dkommissie
te!: 661314. Voor avondwe dstri j dcn. tel-l 9?0154. :. ...:

Dondeída6 2!-8-r g88.

19.op uur GD1I. A 2.: . l,ens A 1

Vclil '

Mailcsteijn
Sbheid6r.-' sam. kói'not Leins'

18. oo uur fiet6

vrijdas 26-B-i98
t7.45 uur start vierkamp op IJen6 voor,Lens-A-r.egr B1- en Cl .

'l 9. 1 5 uur lens
r 7.45 uur lenè
1/.4! uur Lene

Zaterda 2?-B-1

. cDA 
^'l- GDA 81

- .GDÀ C1

À. Prins
À i v. Toenen
H. Jolden6e

10. rU UUr
'n.v.t.
17. OO uur

A-reg
B1
c1,

.1
I

,,2
B

of. 15.10 uur tens A-reg. -Velo of HBS
uur l,ens A 1 : Scheveningen A2 veld 1

,ot 15,10 uur LenÉ B 1 ., . -Vel-o of HBS
uur Postduiven B 1 - Lcne B 2 },ladesteijn '

, t)o

9.45
??

1O. ]O

uru
13.ro
10.10
11,10
11.30 uur fiets.

i.i

-:'

ZL

. ., t..

r.



?
,

.3O of 15.10 u

. r5. '.uur.. t-g"Ë :q

.15 Uur L,eís C

12
'11

11

ft t1)

c."c3

ur Lens'2 .:'

B2
c2
c, 1

1 .- Ve19 of HBS

" . 
veld - '. .'. .' fO.

-. ; , ... ,. 10.

??
1o
1o

scheídsr.

R.Doove
P. § tein

sam.konst Lens
'l- { t

g-1lr
uurt --ir..:i,i.i -,: !

Maandàe'"49-8.i11

uur Ve].o A 2
uur SEV B 1

uur LJeno
uur'tenÈ
utir;-rLen6

18;J0 uur VCS A 2
'19. O0 uur cDA C 2

-LenBÀ1
- LenÉ B1

- RKAW B
"r'- RKAW C

- RKA1rV.C

- l,ene A I
- l,ens C J

Noordweg
Ileuvelweg

veld J I{
tt' a : D

,' . 2 " R

í88'" 
t 

" '

19. oo
18.30
19.00
19. o0
19.00

. Charité

. steÍd

. Doóve

B. O0 uur fieto
7.OO -uur ^
8. ro uur
8.3o uuÍ '"

örjU uur
'1.1

1
\ .,1

1
'-1
i.1

1
2
1

Dinsda , J0-8-1 B8

1U.]0 uut' VCS B-reg - tens B 1 Dedemsvaartweg

Woensdan J1-B-1 9BB

I66ru.1iqmst 
]..,ens

'17. JO uur

Dedemevaartweg'
Madeoteíjn.

17'.45'uïr.',
'18. OO uu:r fiets

18. oo uury'- fiete
Dorlderda8 1-9-1988
19.O0 uur GDA B 2 -LeneB2 Mad.eeteijn

Opstellineen A-B-C- JUrlr-Oren.

Lens A reA:

ï,ens A 1

Len6 B 1

(voor 26 en 2?/B wordt door de trainer bekénd gem!íakt.'
Leidere: Ton te-Gravandijk en i/im KBetmaE.

(voor 25/8, z?/Bt 29/B en 31/B) -1.,Í.v.d.Ber6r N.Jarie6ar,
Il.Noort + aanvullÍng vanuit de;oelektie.
op zJ/B met A.Baidjöe en B.Lin6iJr.
Leiders: Jan v. d.BerB

E. v.. Kni j f f-,

(voor 26/8, 2?/8, 29/8 en 7119)rirgrdt. door.d.e trailer -.bekenàl ge4rq4.Eï.
LeÍder: Fred Grene.

. 
- .,'. ,. i

(Íoór 2?'/8G9/B "en '1,/9)- À.Éaidjoe, E.BoLdelrijn, D.de Kokr' B.Linger
S.Viukir .l,l.N.Yeng, '+ aànvÍtr}ing vanuit dè ,sèIektie. . lI
Leider! . .i - -. . I Í.,.. r'-' , r' .. . .:r.

, j.._ ).

(voor 26/3 en 2?/8) wordt doo! d.e trainer bekend gomaakt.
teidero: Edwin Coret'en Mohammed eI Àssrouti.

(voor 2l/8, 29/B en 7t'/B)
Leider: L,eo van Ri jn.

wordt doo" de traíner bckend gemaakt.

.Lens B .2, :

f '-'r:

Lens g1 :

-"fen6 C2 !

tens CJ

i..

,leugdkopy A-B-c- junioren.

Een vierkaàp' op 'f,èn s.

. , . :,. -. .::.' . -.:-(voor 2l/8, 29/8 en rl/B) F. A],],adin- IÍ.de Bruyn- M.BuyteLaar- H.el-
Foiirqui: V.Gobind-. R.Jagga,' E.Lau- M.lÍahieu- S;Mcrèiicíh-- R.Méziani:,:'
S.IÍo1-T.v.Rossum:.J.t.d.Seiip ': .'.. '.

Ijëiile]3 ':, . I ' '=, ':'

Op vrijdagav'ond 26 aug'ustue en zaterdagmidda6 2? augustue organiseéri de'jeugd'-..
kómmisÀie-vah. L,ens eËn vootbaLvierkaml voor leno A-reg. Lens B t en i..,en'd C r .' I i
De opzet is hetzoLfde a{is het Escarnptoàrnboi voor ae seriiorJn, De and.ere dria'..
verenifiio6en- naast Lens zijn : ,GDÀ, d.e te8enstènder van de diie Lens elftatleri op
dc vrijdag el .Velo en IIBS die op die dag tegen elkaar in het strijdperk tomen met
hun 41 ,31 en .C1 .

11 --.
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Op zaterdag EpeLen de verLieze
elkbar om IJ.JO uur. De uitéin
terwijl .de vereniging met het
ontvangt. Kortom veel vo etbal_
Dat zaL dus best wel druk word

16 om 1r.rO'uur'tègèh oitu'ur: De 
Ïwinnaars ontmo.éteu

delijke win-naar'van iedere lou1e ontvangt'cen Ëelier,
béste totaalresuttaat' ook nofi een vepenigingsbe]ier
waarbij de toeschour,rers gratis toeggar g. h.ebben.
en.

l+

A-B-C-selekt i e speS-ers opselet

trainingoavonden: maanda6 19. O

,., , d.ond.erdagl 8. O

I s-Gravendijk te1:

@'
Trainingeàvonden maàndag

- woensda6

trainer: Edwin Coret tel:

0- 20rfO uur ;i-...
19.00 uur.:, .

611640.

1. ':.,- ),._:.,..). ! ;r:. -,1_, i: '. - -- :-. ,,. : , I

Nogmaals_ benadrukken r,rij dat het verplicht is om af tè bè1Len aIE. je, niet kàn. r'

trainen. Dit moet gebeuren bij de trainer, thuie.iAls het kan v66r. dc- trainin'g.,'':
Dus niet op Lens of via een vriendje of bij Paul v.diSteen. Zomaar r.regbl-ijven is
natuurlij,k. helemaal fout. Voor de goede orde vermeldea wij no6 ééi keer .de. ._..

traíhinÈjstij den en de tel-efoonnummèrs ,*n. do.traÍners ín àeze 
-I,ensrevué. . ,:.- :..

Onthoudenren /of noteren deze gegevene.

A. eelektie

o-
trainer: Ton

B-Selektie:
trainingsavonden: maandag 1B.oo-19.00 uur

woensdag 17.00-18.15 uur
trainer: Fred cren6 .te1: 6f54f8.- ; .::. ..1

17.00 -'18.00
18:15 '- .19',.10

.,i. ,

6?1096,

uur '-
luur' '

Niet Eeselekteerden A-B-C- .'iunioren, opnè}et

Afgelopen vrijdag was het nog niet zo d.ruk. De vakanties zljn nu .ltinr ten eind,eg
Dus alle .nie"t 6eeq-J--ekt e eíden À-B:C .juniqre4 "veiwachterÍ r,rij àte. vrijda6 26 augus-
tue om 17.JO uur op, Lens om te trainen. Arnq v. Blitterswijk, juflie trainer, "is
er vanaf 17.15 tt\tr, Jull-ie trainen tot + 19.OO uur. Komen hoor een: ggede voorbe-
reiding is echt nodig.

LEJIS OOI( DE ALGE}MNE JEI]GDI(OPÏ ACHTERIN DEZE IiENSREVUE. ! I !

Eontaktperpoon: ,Paul v".d.Steqn tp!'z 9?Oj'54(t.C'. e .'9216,24 pltàf nerreyn). " '' "'1'"
Afbellen voor cle rvcdstrijden bij Paul v.{.§!d.en- vpor vrijdaga-vond 19.00 uur. In
uiterstc nood nog op zaterdagmorgen op Lens bij iemand van de jglrgdkommieeie
t,e!: 661314. Voor avondvre detri j den leL: )lO1J4.

Wedotri j dproAramma D-E-F- lunaoren

Zatetdae 2? -B-19BB veld
Heuvel-weg,/L! dam.

.2'.:
Brasserekade/De1ft '
Braoserskader/Deift "
Biàèserskade /De]-ft'
Noördweg ''
I,Ioordr,reB

Isan.kómst.tefrb'"..
2
o
o
1

o
9
1

1

1

1

1

1

1

1

I

10
oo
o0
30
lci
1o
oo
00

uur
uur
ugr
:uur
uqn
uur
uur
uur

RKAVV D1

Lens D2 
"Lens DJ'

DI{C E1 "

DIIC E2-
DHC E'.
Velo F'1 ''' '
Velo I'2

Lens D1

DHC D2
DITC D3
l,enb E1
Lens'E2
l,en6 -Ei,
:Leae F1
Len6 F2

, 11 ,ro
9.30' 9.ro' 10.10
9.10

' .. 8.10
' '10.oÖ
'10.0o

uur
uur
uqr
uur
UUJ!'

uur":
uur
uur '

12--
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Zondag 28-8:1988. .( zie. kopy)

uintustoernooi
eLotoernooi
el-otoernooi..
elotoerno oi

Kwintsheul
Noordweg
Noordweg
Noordweg

Berensteinlaan
Mr.Nolenslaan "
Beresteinlaan

I{euvelweG/L t dam.
HeuveJweg/L t dam.

'Mr.Nofenslaan

Heuvelweg/Lrdam

sam.komst Lens

9iJ0 uur
10. OO uur
'1 O. OO uur
10.00 uur

Eam.komst Lens.--._--

10:

ll.
11 .

-a
.V
-v
-V

00
00
-00
Ö0

uur Lens
uur Lens
ulr ,Lgns
uur l,ene

E2
E1
Í2
r1

Maanclag 29-8-1988

19. OO uur Gona D1
18. OO uur Duno D2
19. OO rlll Gona E1

oda -B-r gBB.

- Lens D1

- T,ens DJ
- Lens. E1

Bi
B

I
1

1

.15 uuï
..15 uur
.15 uur

Dr. n sam.komst Lens'

1?,to wr
17. J0 uur

sam.komst Léns

1B,rO uur RKAVV D2 - Leris D2
18.70 uur RKAVV E2 - Lens E2

l,io en'brla g ":f r'-B-t 9BB '

'uur
uttr
uur
uur
uur
uur

L

.l:

B

4
4

4
5

1

1

1

1

1

1

iOO
.oo

.00

,oo

DUNO

Íens
Lens
Lens

17.15
11.30
11;10
14.10
13.30
14.3o

Iens F1
Lens FJ

V1
Y2
v2
v2
v2

-G
-G
-G

D1,

D1
l:, t

D,

- Lens D1
DA D2
DA E1
DA E2
DA T'1

DA F2

uur
uur
uur
uur
tur
uur

17.00 uur
Donderda :1.-9-X,

1B;OO uur RI{AW F2 - Lens F2
1...Ë,-"

OpoJo 1._Eq&en -!-p-F-j eugd.

B

' l,ens D1 :1 .(vooi:zi/Br' 2g/B cíL 31/B) wordt d.oor de traincr bckencl gemaakt.

---'-:-' l-eíàers:'xob v.Schaik en Ferry v.Kester.

Lens D2: (voor 2'//8 en 1O/B) r,ro?d.t door de trainer bekend '8elnaakt .
-:'-:-]- 1eÍder'Jerry Hoernig.

Leng-U,: (voor 2l/8, 29/B en 11/B) D.Beiiersber6en v.Hene8ouwenl M.Kora- l.v.ï,int-
D.l,labayoje- T. Ozdemir-4. Turkoetlu- R. v. d. Velde-M.l,latemeu6!- M.l'Ielbergen-
J.v.d,Zande- M.v.Zandwijk- P.Zeeneijer- C.Zcller.
l-eider:..Cor Zeemeijer en Peter v.Za.ndwi jk.

r,eis- g'!-r, (re or, '21./8, 29/B en 11/B-) "J.Bt;.ís- P.canpoo Ponce- tJ.Daamen- F.eI. I{addioui-
.,,,. ._R.v._d.-l!ei jden- A.Nolten- l,.Poek en P.Roos.

leider: Gilbert S.teenrui jk. -

Len6 E2i

Lens EJ:

I r_ -,(r.o9r 21/B 12
R.]tarten- R.
. leiders: Aa

s/d
v.. d
dv

en 3o/B) E.Akarl A.Akkabi- A.v.d.Ilegvel- F.Kampfraat-
.Post- S. Rqmhiet en h.Sen.
. d.HeuveL.

(voor 2l/B en 31/8) d.e Boer- U [idan- R.v.d.Geest- V.de Groot- A.Ja68a-
R.de Lange- t.özcel-ik- N.özdemir- A. Souaré.

(voor 2l/8,, 2B/B en r1,/B) N.Àkkabi-'s.Buitenhek- M.Haige- J,liop- c.de Rooy-
Y v. Spronsen- D,v.cl.Steen- E.trlolsheimer.l
Leider: Paul v. d. Steen.

Lens F1



Lens Fà': (voor 2l/.8, 28/B en t,/9) A.B1om- M.Di jkgraaf- M.v. d.Donck- D;.de .Haa's.,, ..*

R.Meeuuiese- E.lfol- A.Ooeterveer- M.v.d.Vport.
Leider: tiim BIom. i'. .' ;:- , '''jJ. ",',
(roor 28/B en 1t/8) V.de Boer- J.Fiete- J,de .Ió
A. RaÍlhiet- N.Sil-iakus.- i

n[e- L.Néys-'.R;No].ten-

JEUGDKOPÏ. D-E-F-JDUGD

Lens F]

Quintustoernooi voor LenoE2
Op zonda6 28 au6ustus heeft Lens E2 een toernooi bij Quintue in Kvrintsheul,'
De tegenEtauders zijn: Verburch- Excelsior, Quintus en H(ÀVV.
On 12.30 uur,io het toernooi weer afgelopen. Jongens veel succee en de-'opstelling
6taat al eerde:: in de L.,ensrevue na het wedEtrÍjdproeramma.

VELETOERNOOI VOOR LENS F1 , F2 en F].
Ja, jÉir'.Het zijd drukke tijden. Maar wat d.oe je als Velo bel-t met
verzoekr om' met 'J F-tean6 mee te d.oen aan een ioernooi. Andere Vère
het weer eens afweten. t/ij natuurlÍjk niet. Ue hopen dat julJ.ie ne
zu11en zijn. Dó tegenstanrlers zijn nog niet bckeoà.
De prijeuitreiÉing is om 1J.JO uur. L . :

OPEN DAGEN.

een.. drin6end ....
nigià6eí'ldten
t.-zo enlhousiaet

'-.11

Afgolopon woenada6 24 aug:ustuo was de eerste open da6 op l,ens. Of het druk gew'or-
den is weten we bij het schrijven van deze topy (2f,/8) natuulli jk no-'g:'nietr. ',Ilatdn
we.het hopen. . I
De 'bedoeJ-ing van deze open dag is rlat r.re jon6en6 van J$ t/n 12 jaar kennis latön
naken net de voetbalsport en met Lene. Hiervoor zijn zorn 2OOO folders op divei.se
scholen in de buurt uitgegeven. Den niet 6erin6e k1us.
l,lij hopen hier weer .tru.I iiu.,ru Led,en aan over te houden. Mocht Lemgi\a een.vrieadJe
in de buuit of op Echoo]- hebben die nog _:niet' op voetballen zit naqrlwe!.ifterJsse-
heeft neem hem dan a.s. wocnoda€i J1 augu6tu6 mee naar d.e vo16end.e open dag op
Lene. Aanvang 1t.OO uur. VerzaÍne1en vanaf 13.J0 uur. Dr zijl gge,n kosten Àan .r,..
verbonden. De spelere vatr Lens F2 die niet hocven te epelen"op deze rniddag kunnen'
ook gewoon mecdoen.

SPELDRS D-ei1'E-SELDKTIE OPGELET. .J; _..:' ..

Nogmaale herinneren wij ju11ie eraan dat het.verpl-icht is om af te be]Len bij de
trainer thuis voor aanvang van de training a1s je niet kan traincn, Dus niet af-

'"bel-len op Lensl:iIà een viiend.;e of bij pàul- .r.àlSto"o. Zcimaar wogÉfijvèn- hoort,
natuurliiik niet. voor de goede orde veÍineld.en.rci j nogmaals de trainingstijden
en de telefoonnummers van de trainers in deze Lenerevue. De spcleró wàn de D'ee-
Lektie zuIlen inmiddels we1- gemerkt hebben dat Rob v.Schaík een ander telefoon-
nunmer heeft gekregèn. Even ii;rig"r, d.us. De epeleiÈ,van iens Ët'r,'82 en EJ weten .

dat ze.voorlopi$ a1lemaa1 met de sel-drtie moàén mee tfainen.,.veel jonsens hebben
ue ochter no6 niet gezion. Nu de scholen weer be6onnen,zí-jn verwachten we iedereen
i,reer vaak bp de training.

D-SeLektie
Trainingsdagen: dinsdag 18.00 - 1 !. OO uur

B. oo uur
ttttrainer : Rob v.Schaik tel: 8Ol+842

14
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E-Selektie:
TraLningsdogen; dinsdag 17. OO -

donderdag 16. OO -
Trainer: Gilbert Steenwijk. tel:

18. Oo uu}
17.00 uur
9?242?.

LEES OOK DJ] ALGE}IENE JEUGDKOPY ACHTENIN DEZE I.,,ENSREVI]E

Met
dat
De
goe

ALGE}MNE JEUGDKOPÏ I S

Sponsoring .j eugdelftal-Ien

in6ang van het hieuwe seizoen Eaken een aantal nieuwe sponsors het mogelijk
behaLve /t-reg en Jl 1 ook B1 , C1 , C2 en D1 in nieuwo shirte kunnen gaan spelen.

ohirts van A itog. (Glashandel Blom) en van A1 (Comfort tapijt) zijn no6 zo
d a3.s nieuw, dus die worden ook dit eeizoen gebruikt. 81 6aat 6pe1en in shirts

gesponsord door TELCO telec ommuni cat ie en krij6t sporttassen van AutorijschooL
PEIIIPPO uit de Fahrrenheitetraat. C1 en C2 krijgen shirts van EurodroBÍst
RUSTENBURG (Dierenselaan) en D 1 krii8t naast de trainingspakken die ze aI hebben
ook shirts van groentehandel- Het KARREWïEL van het Almelop1ein. Deze sponsorE
danken we hier natuurJ-ijk hartelijk voor en we hopen dat de spelers er zuini6
mee zijn.
Overi6ens dachten wij het voor de vakantie al-Iemaa1 6oed geregeld te hebben; zo-
dani6 dat we beg;in augustus over al-Ie shirts, bedrukt met 6pon6ornamen, zouden
kupnen beschikken. De oorspronke3-i jke l-everancier bleek echter tot tveemaal loe
zijn toezeg6Íngen niet te kunnen nakomen. De 6ewenste stof (blauwe schaduw-kiijt-
streep, witte V hal-s, witte nanchetten) bleek achteraf niet mecr leverbaar.
Thans wordt door Rucanor aIles 6eprobeerd om toch nog ca. 5O dezeLfde shirts.als
A-Reg. en A 1 aI hebben voor orrs bÍj cl-kaar te krijgen. tre hopen nu maar dat,ze
bij de aar.vang van de kompetitie beschikbaar zijn.

l,eiders Gezocht:
iÍct is echt níet om te zeuren maar op het moment van schríjven Qz/B) hebben we
no6 steeds geon Leiders voor Lene B 2 en Lens C J.
Zijn er nu echt 6een senioren, ouders of l'r-junioren die ecn T,ensj ougdel ftal
willen begel-eiden. Zond.er leider nogen we deze e1ftallen nict laten voetbalfen
en dat viflen we eigenlijk ook niet. Met ingang van a.s.zaterdag hebben we echter
wel voor aI deze elftal-Len wedstrijden gcre6e1d. De tiid begint dus te drin6en.
Misschieu is het eon idee om samen net iemand anders leider te worden van één elftaL.
Aanmelden het l"iefst zo sneL mogelijk bij Paul- v.d.Stoen tel-: 970154 of bij
Peter Porreyr, tel. 9716?4.

RUÏLBEURS VOOR VOEIB/|LSCHOENEN.

Oude en/of te hlein geword.en voetbaLschoenen worden vaak zo maar treggegooid
of bJ.i jven ongebruikt in een kaot staan. Fout, fout, helemaal fout.
Op Lens wordt herhaaldelÍjh naar 6ebruikte voetbalschoenen gevraagd. federeen
dÍe due voetbalschoenen thuis heeft staan die nog 6oed zijn maar te kJ-ein, roepen
wij op om deze af te Beven op Lens. I,lisschien hebbcn wij wel een paar goede
ingeleverde schoenen die jou pa66en dan kunnen ríe ruilen.

15
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DE XENSREVUE
WEEKBLAD VAN.DE VOETBATUENENTGING LENS
.62ete Saargang nummer 5, í 'september. t988.

,1r,.f

tit-

OFFICTEEL T

!------:-

' Nieóíe Ie de n.

2514 R.P.v.oven, zaal- ' .280155, Kornalijnhorst ?5, 2592 HS Den Haa8. teI.820298 '
2515 R.R.de';Lange, E jun. 0411?9, A.ÏhijnpleÍn 42 

"524 
HV Den Haas. te1.9]55o6

2516MiKipptDeRaderg,,:zs++JGDenHaag.te1.29?o?5..niun.25o??1
251? M.ígoual, B.jun.' o1o1?11 v.d?Ncerstraat' !gL'",2529 CZ Den'HaaU teL' Bo2?21

àirglé.H.Hcueth, c. jun. Schipbor8straat 23, 2541 PL Den Haa8. tel"6?218r. 2?06?5.

2519-R.D.Hanique, Ö illn: 160"1?S tzonneoord 1oB, 254+ Kfl Den Haàg te1. 6?77?1. .

2521:VrF.rrlesterhout, D.jun' 010777 Strausslaan 108r,2551 NR Den Haa8. fua 259225 '
25à2 x.orolsbach. D. jun. -.o?o4?7 ,HoLlcnstraat 14t 2541 r\\'l Den'Haagr"tel' '212219'

252i-.D.Gilttarcl; F.jun. 219181 , J.Rorneinstr. ?2t 2552 KE Den llaag' tel' 9?6681 '
2524 c.B.colpa,Sezo, ogo955, de Backerstr, Bg, 2685 TD Poeld.ijk. te]. 01?49-4B9rB'
--- ,_r-_ ,---,.. .l

'lidmaatiichap. ;

1862 R.PiLon IqS.

BÀROPSTEI,Ï,ÏNG

Zaterda8morgeí:
zaterdagmiddaS:
Sluitcn :

ZondaBmorgen
zondagmidda6
Sluiten

, Anja -en" N. N,
' Laurà; 'Ndns en Frauke

Tom, Su-Sàir en, mentor

Tinus en Cor
Annie cn Gerard
Marian en Ilene ' ,

S;M,t. a;s. Z gnda6 !i^LIENÉ !3:-*s]1s-L I

Begin alii jaar hceft nËt Uestuui' kontakten 6e1egd mct. het bc.tuur van do multi-
sportverenÍgin6 S. U.f,.:1.-56àooii"eun van bóide bestuien waren d.aarbii gelij\1
iíiao"a "bn'íOorat-"6,Jricht om'te onàerzoeken op wcLke nanieren er samen5euerkt '
kan worden. Zovre1 S.1,1.1,. a16 LENS strevan ernàar tc zorgen voor haar l-eden in dè

jaren negentig. uitgangspunt daarbii is vooral- een acceptabeLe en dus aangepaste
àtkomod"iie o, au làoo[aà sporten in de toekomst te kunncn bliiven beoefenen.
Beide besturen lrillen zich daar eterk voor malcen.
s.M.L. is een mul-tioportvereni6ing rnet liefst lroo aktieve Ieden. Tcnnis en

f*or*"o zijn daarin intr"rog dà grootste poten. verder kan men pij deze aktieve
verèni6ing-o.". au 

"oiËo "àu'"porÏun tào"fènen, Badminton, Volfeibal ,on_Judo. 
-"

S.l'1.L.;cn-LENS zien prim" ,nogËlijkheden ín de nabije toekomdt'als de p]-annen. t.e

vervrezèlijken zijn. nent AaartiS aan de uitstekende voorbeeld,en in de omli8gendo
dorpen, r,riar de àkkomoclatieo muÍti funkt ione e1 zijn ingericht.
Ook in Dén Ilàa5 rnoct dat hàaLbaar zijn, zeker in de wijk waar on6 sportcomplex
'zich bcvíndt
IIet Gemeentcbestuur heeft zich -ook-in 

deversó nota's duidelijk uit5esprokén
over'd.eze manÍer van Èportbèoefóning met bij behorencle akkomodaties in de dicht-
bevolkte woonwi jken.
De besturen van S.l'Í.L. en LENS.hebben haar pfannen ennideeën in die richting .

uitvoerig voorgcle8d aan 3. en \{.

I

'ï,IiizlEinÉ

t



Binnenkort komen de discussies over het wef eii wee van d.e spoitvéIden in Den Haagh'eer op 6an6. s.l'Í.r. en LENS wir-r-en aaaiin'een bij§rage r-everen.en izeker.:de. d.ëàrwiid open houden voor elke verbetering in de nabijà tóekonst. Beid.e verenigingen
{u}":n. eLkaar daarbij-van grote dienol zijn. Het spreekt overigene 

"oor:riËf, i"ïf,dat het-Bestuur bepaald no6 niet toe is aàn het neàen van beslrssingen en za1zeker als er plannen bepaalde vormen gaari aannemen haar leden uitgàÈ'r"là.-i^i""."-ren. en via de algemene. Ie d.envergaderiig verdere toesternri;à ;r;;;.
Maakt u zich daarover besrist gàen 2orgen.'iiet Béstuur i" ài"rr. à""rvàn teràegèbcwust. we1 is het zo, d.at het bestuur, s.M.L,. he e ft ,. aangebod.en Eebruik te makenvan on's clubgèbouw,' weriswaar nct de iispannin6èir 

"u aL"s.r"r.i. ï;;;;-t 
-'' .--:--:

Door de 6rotè' verscheidenhEid aan'sporton met àe daarbid hörende (dikwijls le:
eg:kie.) akkomodaties, kent s.ll.r. gàun uig;r, home..rn het kader. van d.e inmid.der-suitst_eken<le betrekkin6en en samenwórking àa1 s.M.i: dàa; u"ti"ir. "À;-u;"ti"tÈa."Zo zal s;M,L. -a.s.Zonda6 4 septeinber vanuit one khibgebourï naar jaartríjkse fi'àtsen-ra1Iey. or6aniseren. Dat is ook.,de reden, d.at we nu al berichten over deze nieuwesituàtie. u àou welr-icht.vreend opkijken, a1À u'zondag ,.:;.,i;;"-Èi""Èi"i.pi:"àa"

'het wekelijkEe potje voetbaL. 26 ;j-t- :I.et' dus' in- erkaai, *uurti5-ru o"à;-ai"tt 
"r"toevoegen.u-zo .spgedi5 mogerijk meer duidérijkheid. hopón te.kuinen vcrschaffenover onze-plannen net s.rrÍ.1.,. in d.e toekonst.'A1rës zar aihanfuen, hoe het femeente-bestuur de probLematiek t.a.v. de toekomst lIaags voetbàL gaaf. oipakken. r,re zul,r-en. dit.nauw6ezet cn met grote bolan6stelline voLaen.

ALre loden van s.M.L- heten we a.s. Zondà6'in-ieder geval bijzonder hartelijk
wel-kom bii lENs. lJe wensen de d.eelnemers àan de fietËenral-J.e! en ae organisàtorencen sportieve en Euccesvolle da6 toe. r.Iaar rnogelijk, zar r,nttÉ daar àekËr """ urj-dra6en' 

ret Bestuur. 
- ': ' ' : i'

ZONDAG RKDEO - LENS
lrJe rekencn op Uw st
De tuaalfde man; di

RKDEO - LDNS RKDEO : LENS
eun. Lens noet omhoo6, ook..U kqp
e hebben ure nod.i6 !-Dat belit U'

t daarbi j
!, .[a, "U !

hél-pen.

KONTRÏBUTIEBETjILING.

Di-t seizoen
accept6giro i
Door ruinte6
andere jaren
U. reeds een
andere del"en
Mochten er n
telt 29"?9?8,'

Z]ET U HET OOK ZO I I DO

is voor het eerst 6ebruik 8emaakt *,.o torrtriirti ebïieven ,ro.ru"o uL,s gehccht.
ebrek op dczo brieven, moest helaas achterwege.blijvèn dat -er evehalsper kwartaa3. en per maand de kontributie voldaan kan worden.,Mocht ,

gedqc_3-te pcr aangchechte acceptgiro hebben voldaan, dan kunt U devia'Uweigen5iro-ofbqLflkrckenin6overmakcn.
og.v:'agen.zijn dan kunt U".kontaht opneinen met. meír.. I.v.f,.Bàrg... ',

l, l, i'

Het Be st uur.

-. i-

Komend weekencl barbt het competitiegewcld wecr. Los. Niet in arrà geloilingcn zijndc oefencampa5ndË succesvol irerl-qpei.lat, irebben we wel- eèns- anderÀ meegemaàkt.I,ïaar ja-- Wat koop je daar uitbindelijk voor?
Het gaat nu trecr echt 'om de punten.'.
LENS (zo) .?ar.kgihaíd moeten werken voor er.k c ompe titiepunt je . Er is een óvórvr-oed
aair kwaLiteit, riaàr er'ontbreekt no6 het íodige ielfv""i ro..ínrr. Zonaag in Nootdorp
!ii-RÍjDE9 .moet. er een 6retig e1fta1. staan. Wedd.en dat---!
I,BNS-2 start direkt aI met d.e Éwaarete uitvredstrijd (papendrecht). Ai. i"dé"nnr'
schcrp staat pakken we in deze 1asti6ó pot toch aà winei. l,eider l,Íarcel_ Janae,. ,ondcrgaat hjer zijn vuurd.oop! ..,..
op papier lijkt het Je elftal- in de top van de reeerve 4o Èl-as mee te kunnen
.9t.1i9o... Veel han6t af van d.e openingsfase van de competiiie. succes jongens.Iloet lukkcnt

-2



En'voór heti eeist" sind6 iareT lreer een A e1ftal'op reBionaal ni19au. Klasse'8ènoeB
ï" i;i", ,a.t heubeu,wg ii.-ae oefèncampa.ne kunnen zien. Competitie is.toch.'v,at

";a"r;.'2"""".o 
ovlrbàord,. l-uisteren' ln-harr uerken' Let maal. opt hoever" jullie' 

'

komen! ,' 1 l- ,i:.. - '...i ," À.) '
LenE',zA.rEpeelt àanzienlijk bètén, dan vorig seizoen. Alleen.moet er ook,nog'ge-
;;;;ríwoiden;..Komt:vanzèlf..Gewoon blijven 6elsven in e-igen kwaliteiten.
Ook.der:lagexe elftaIIen. 'gaah:zondag om'cle punten strijden' pe verwachtingen "'

Éi jn hoog.gespannen. Xàtïalleibelaigrijkstè bl-iift echter het Plgziez' in je sport'
Ik, wens'daarvoor aIle iens-,ers' een-;it;rst .5ezelIinge en spcpesvolle competitíe' '

fti;t aaarliji bovenal sportiefróök buiten het,veld!

'' ' Frans van Diik' '"'

UNfCORN I]NICORN UI{lCORN UNTCORN UNICORN

Aanstaand weekend start de kompetitie. vanaf zond.aB start uiteraard ook 'de

jaarlijkse strijd en de TIUNICORN voetballer van hei jr,ar trofeerr: - "'.' '
ilet spledende uÍix zal- Robert Pilon op zondag op zoek zijn, naar .lcand'ldaat-
puntengevers
Voor de goede orde nog even de spelre6els:'

- de spelers(óók de in61eva1len vrisselepelers) urorden 6ewaard.eerd met punten

de '1 en 1o (heIe Punten)

r .1.

tuosèn

nee.- r,ranneer een speler
naar de tro fee .

- De spel-ë r met het hoo6ste gcmiddelde rvint Ce UNICORN-tro fee 
".

Veel plezíer dit seizoenl

17 vredstri den of meer lunten heeft vergaard dingt hi'i

. UNICORI{ ïNICOEIV UNICORN UNÏCORN UNÍCORN

BEMOe i e derni cme e

- Dan barst het, "tr"rt voetbalspektakelrt weer Loo'

- LENS 1 (2,',) i6 af 6clopen wecltend naar rrBcl6idlr SelYeost t

- Zouden zij nu eíndelijk " ttei Coeae cloetrr hebben 6cvonclen? : 
": 

'

- Sincls de oefencampaene van LENS 1(ZO) zíin et ongeveel' BO nieuwe tientjesleden
bijgekoncnl 

-.,^, oi niin biiarra'e te verdubbelen.'- Zel-fs Marcel Jansen (cn dat'ze5! watt!) overwcegt zijn bijdra6e '

- Naar aanleiding van het inteiview met Jan Gerritzen vraa8t Bert,PenninSe zich
af waarom vrii (red) Seen bestuurslcdcn interviewen'

- Over narcisme gesProken! I !

; prger! U,.ziqh aan cle .taalfopten in onze Ï'ens-revue?

- Help ons'dan om het rr ZETDUIVELTJE,, rr te vangen' -.

- Zo, dit was de laatste BEMO ederniemee I !

. - r,ri j' irurr."o u. eln slortióf seizoeí '88-'89 toer

LENS 5 KII,IPIOEIYSK^NDTDl''ÀT ? ? ?

Aan het eind"van vori6 seizoen waren e
we1 lang G'enoeg in de A en B-selektie
besprekin6cn 6;evoerd, met afs doef, dc

r een aantal spelers die lron{en dat zij
hatlden gevoetbÀld. Er we,ràen-in het 

-geheimoprichting van weer een vriendenelftaf'

1



Een 'idee .dat door .hèt o-estuur en. der. betrokkenen bij het selektievoetbal niet nst
open armen werd ontvangen. In mijn ogen terechtr.:Eén aantal_ jaren geleden is er
blnnen deze vereniging nanerijk gekozen.voor preetatieïoetbal; . Het bestuur io ..,...
naderhand toch overstag Begaan en heeft de toestemming gegeven voor d.e oprichting
van l,àn.s 5. Dit elftal., bestaand.e uit,, vnL'. oud .B-oeleÈtie-'upelere heeTt het, -, .l-gezign het stukJe ln. dé vori8e Lens Revue, nogat,hoog .in del.bol. gekre6en. GoedereBul-taton,in de voor.bereiding zijn echter geen 6arantie ygor poÈitieve resul_-
'taten in de èompetitie..Eèn góede-sfeer:in [et "Íttr:-. garaÍd.eeit ,ook niets en
he't "aabtrekkcn van èen sponsor is waarschi. j nJ.i jk- het ràsult-aat ían. veol praatwork,
iets.dat op. he t'. voetbatveta meeetal negatiàt.uitpakt., ÀJ. met àl- wiI ik d.eze) r... ".jongens waàrËchur,ren te6en ecn te hoge ieruachtin8. IIet verl-eclcn heeft namelijk
bewezeudatditsoorte}ftaI1en:in,,d'evinterstopeenteru6e1a6kríjgen.
?j:r :ou iammer 

zijn daar ulr "1r.*I ,"."",ï:: 
:::lrï:rrr"i:-te 

bi;1:1,o.lr*. 
,

SENIOREN ZONDAG

Uit sla en zonda coa
Doco6 1

Docoe 2
Lens 7
Lens, 4
Spartaau;.J 20.5.
Lens 6 1e
Lens 7
Spartaant2O 6

stue t 9BB

- Lens 1 O-3 ;,.
- Lcne 2 Q:2 .

- Rijevijk f' '2-5
--Rijsvijk4 4-o^- Lens 5 ','.. 1-5
plaats Vioo veteranen toernooi
- Spartaanr2O B 1-j
- Lons B 1-,

ë

14
10
11
i,
11
10
12
11
14

Prb6ramma Zondae 4 september'1lBB.

RKDEO 1

Papendrecht 2
Lens J
Lens 4
Lens 5
Tone5ido f
Tonegido I
Lens B
VTC I BB

Terreinen:
RKDEO ,

Papendrecht
Tone6ido
VTC'S§:

Opst eJ-1-inplen:

.. Sportpackweg , , Nootdor! qtel 01?11-95??
Industriewe6 Papendrécht tel O7B-15O105' Rodelaan 'r 'Voorbur6 tel- 860896 . .

Groenendaal- NoorilBuurtweg l,,as6enaar te]- 24?? 98.

.oo

.oo
rOO
.00
.oo
.oo
.oo
.o0
.oo

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- Lene 1

- l,ens 2
-ODB2
- Velo 6
- Vel-o 9
- tens 6
-. Lens 7
- Voorburg j
- Lens 9

veld. 1

veld 1

veld 2

Mesker
F. Re6nan
II.N.
N.N.
NrN.
N.N.
N.N.

1058
3110
11?z
311o
1176
t2o7

tens J:

!en6- b:

I.Í. de Groot- M. v. d. l'íeulen- A. Overgauw- R. Dui jndam- Il.Hoppenbrout er-O.IIui6;
O.Könemann- T.Vicr3-ing- P. Perreyn- A.Schi j f- K.Odenkirchen- R.Verstee6-
T.v.luxomburg- G. CoJ-pa. 

,.

F.Schuurman- J.Colpa- Iy'. Kouwenhovcn-. E.Disseldorp- C.Spoe1etra- G.keÀper-
man- H.BertenB- P.Schulte- P.v.d.Stoen- W.Heijnen- II.Dietz- À.Dnze-R.Rood.
boI- T. Glaudemane.

.Kuijpers- R.Keus- F.Petere- E.Tromnelen- J.Witting- t.Vorkijk- S. dd
ennie- J. Kui jpcís- R. Zi jlstra- J.l,Iaeeerman=. J.l,lombarg- M. Mc. Eadden-
. t/ittcraan- ó,tlittoman.

A
N

T

4"

Lens 7:



Lens 8

Afschri jven :

T.Suikerbuik- J.v.d,Sande-L.v:Boxtel- LrEl'd]ich- 1r.dè Knè6t-.O.v.Nbdrt-
H.Rimmelzwaan- D.Hott- P.Honsel-aar- B.v.Es- H.BuijteJ-aar- l,Í.v.l,lassem-
T.v.d,l,leu1eni A.Bal- R.E.BateLaan ' :'

ï,ens 9: A. Bil-derbe'ek-., G. Duyvedtein- G.Goosen- P.lleijncn- S.!ozema- J.Heijink-. .

G,v.d.Ve1cle: S.Blank- ï,,v.d.Velde- R.v.d.Booga.aldt- R.Scholte- P.der? .U,ertog-
c. v. d. nó6aai''àt- M. Bhagvrand.i en.

Leus 5:
Lens 6:
Lcns 7:
LenS Ö:

14. v. d. Meul-eu
trI.l(ouvrenhoven
E. Trommelen
Q v.Noort ,:i:i.'

Lens. 9:- G.Dui jvesteín

Pto6rqmllq _aoqclag 11 6ept ember.'

te1. 02522-30989
912474
86?9i4
45t5to
01B)1-179t1i

t
t
t
l,

eL.
e1
e
e
I
L

14. o0
11.00
12.00
12.00
10.09
11.00
11rOO
1o, oo
1r. oo

uur
uur
uur
uur
uuI.
uur
uur
uur
uur

ZiTALV0ETBÀL

Lens 1

Lens 2
GDA 2

VVP ï
lcns b
Lens 7
VVP 4
Leno 9

- Lens J
- Lens 4

.- _I,ens .1.'-vi,c8
- Paraat 7
- Lens B
.SVH]

- Pootduiven 1

.,i,-

tle dst ri j dpro8ramma 5-9-1988 r 6-'g-r yBB' '

Maandas 5-9-1988
21.0O uur Ra
21.40 uur Ra
22.2O uur Ra

- Lens J
- Ï.,ens 4
- Leno ,5

Duinlaan
Duinlaan
Duinlaan

Zuidhaghe

klassenr.
klassenr.
kl-a66enr.

va

va

4
7
9

99+
96'
an)

t oensqqg I-y-.9-1pB! BDKERVOBTBAL.'

21.OO uur l,ens 1

MaandaB 12;9-1988

19.40 uu}
2O;20 uirr
21 .OOr uur
2'l .40 . uur
22.2o uur,, -|

-, OSC::3 '. Duinlaan
..- Roya.I. Boys 'l Duinlaan
- 'Paraat 2 'Duinlaan
.- RVC 2 Duinlaan
-I(SD2' Duinlaan

kl-assenr 954
klassenr. 9J1
klassenr 941
klassenr 96J
kLassenr 972

- Jac 'l

Lens. J
lcns . 1
Lbns 2
Lens 4
Lens )
': ;.

l,angè dè 'sporten-'Ían. de ZM l-adctel.

UitsIa6Je'.'. ,oe fenwedstri j den.

§chcicisrechter Lens 4.

,-)
+-)
i-t
4-t

- Dorr '

- Lcns comb.-.- lens 1. .,
- Lens 2

.,".

i;

,

,l

,.ttr"

.Lensc om Dt-nat tc è-5
' Sev
'SK Heffen 1 .

sK Hcffen 2 '



Programma zaterdae J Eept ómber (compàtitie

Vel-o
Jac
SVPT
Jac

Lirqein van de terreinen.

Verzameltijden: zaterda 1ee tember.
Lens 1 11.50 uur
Lens 2 13,10 :u;'tr

).."

14.,o
14.10
14i30
12.30

uur
uul
uu!'
riur

1 - T,ens 1

.- , 
Lens 2

- Lens J
- leÍra 4

H.E.Rappa .

P. M.Mqhaugoe
N.N.. , .N.N., . ". ,.

Lons J 15.J0 uur i'r,ens 4 11.)o uur

E.v.Spronsen teLz 525011

oo2/.oo7
o12/061
o23/160

"026/1?? .

oo2/o11
o12/068
o23/164

, 026/181

5
t'8
9,',

Velo: I,loordweg 26 Wateringen tc:-. O1?42_Z??9
,f ac : Buurtvreg t^lassenaar ,. .'tul A4Z4Z1
SVPTT: Fifmstad Thereoe Sr,rartzstraat tel- 24f4f4
De opsteLLin E van Lens 1 en LenE 2 rvordt d,oor de trainer bekend. gemaakt.'
Eventuele. afschrijvingen voor vrijdagavond 1p.OO uur bijof op kantoor O1751-zzz9i of bij H.GabcI te]-z 646554

J.Kounenhoven- F'MuLder- T.spa- B.wezenaar- M.ouahkabi- "M.verboom-
J.Pronk- R.Keus- l,Í.Keus- J.Sinke- l,t.Kliinnen.
Leider B.v.d.Nou1and .. . -Afbell-en voor vrijdagavond 19.00 uur bij de Leider tel-: .94Bf5B

Opstell ing Lens ]:

OpsteLlin I l,ens 4:

ramrna zaterda6 1O september 19BB

G.Sarolea- l
-. 'i, '.,

,1

D.de Ruiter(aa.nv)- D.v.Essen- M.Fris- H.Kouwenhoven- G.Kuiper-C.LipmaË-'I. Uantèi-
IÍ.Osman- J. v. d.Stee-'d.Stuifber6en- p. v. d.Heiclen.
afbellen voor vrijda6avond 19.O0 uur bij D.de Ruitei tel: 9844e2.

Prog

- 14;30 uur ],ens 1

12. OO uur L,ens 2
10. JO uur Lens 5
12. JO uur Lens 4

"'i- Ec-so 1

i. .:- HoekÈe Boye
. - Devj o

- TexaE DIIB

A. v. EmpeI
B . Lakhi
N. N.
N. N.

tseJ.E].c.

Den trainingsweekend met de za.t erdagselektie naar Antwerpen. : .

Vrijdagmiddag om half vijf moesten wij vertrekken maar door omstand.ighederi r*ae "-
iemandzijns1eute1svergetenvoordek1edingenba11on.'Kangebeuren??
Ar're]-, op de heenr,re6 6cen problcmen gehad.ral-Ieen d.e nensen d.ie achter Karel ':
Jansen reden moetcn onderweg gek zijn geworden van do cd.prioLeu die hiJ uithaalde.AIs wij rochtsaf moestten, gaf hij 1inÈs aa:rL en andersoml zeLfs dè berf,en be- :
Brepen er niets van, dat r.ril wel wat zeggen toch. , , , ;
Aangekomen in het creet hoter, ia u ree6t dit goed, een hoter voor do eLite van
Lensr werd de kamer g-écontroJ.eerd en de kl-eine bar aangeeproken, zodat wij ile
spelers uit hun kamer moesten 61euren, om [aar een BeJ-6iëe eethuis te gaan, waar
een prima diner werd. opgediend, grote kl_asse peter en tryed, (oed gor"gàId.' ..
Na afloop nocht iedereen doen wat hij wiLde, en vo]-6ens Hanny van sprànsen, wie
voor J uur 6ímorgena in het hotel- zou zijn stond reserve, .ie hebben dus alremaal
ge6peofd. zaterdagmorgen omstreeks 1'l uur naar het vel-d om to.tiainen, vrat wond,er-
r,rel Lukte. I,la afloop nog nooÍ.t zoveel- meeuiíen gezien op het veld? ?
Zaterdagavond. de wedstrijd. bezocht KV Me.ihelen-tegen eÉn'4e kLaeser voor de beker,
uitslag 11-0. Na afloop met dhr. Jansen d,e- stad in want 'd.ie weet waar je moet'
zijn 1n Antwerpen. Jos BrÍnk en Andre vari Duin no6; gezien, E.T. tegenBàkomer.'
De zondag zijn vte uitgevl-ogen naar de beroemde marki waar wiJ elkaàr Àne1 kurijt-
raakten tuEsen ar die diereu, toch no6 opti jrl in het hoter om de rekening te be-
talen,

6



Vel-e moesten hun reserves aanspreken voor de afrekening nan de bar.
Het tweede mocht.de spits afbijten tegen KV Heffen, uat een aantrekkelijke r,red-
strijd is geworden de uitslaf 4-5 in-fret'voordeel van KV Heffen doet niet terzake
met.een Belg'a1s scheidsrechter. Het Eerste opeelde een 6oede wedstrijd waai' :i...
iedereen van zal- opkijken in de competit ie , _Éi tslag 1-1 , Het was teVens de af-'
sclieidswc dstri j d 'van Jan ZoutendÍjk, dic dan ook een publiekswieoel heeft ge-
kregen,mot 'bLoenén en cadeaux..Nanen6 de selektie, koitom een prina ,rreek*rd, met'
deze .geest de conpetitie in kornen uij een heel eÍnd. Veel succee

VrlII IIEI JEUGDI'RONT

.1,,
Algemecn kontaktpersoon : !aul- v. d. Steén, Chopinstraat lori 2551 S\l Den Haag

telz 9?0154 (b.s.e. 9?16?4 Peter Perreyn).
f,iedEtri jdpro gramma A-B:C- junioren.
Kontaktper6oon: PauI v.d.Steen te1-29?O154 b.B,S. 9?16?4 Peter Perreyn.
Afbellen voor de wedstrijden bij Paul v.ci.Steon voor vrijdagavond 19.oo,uur. In
uitcrote nood nog op zaterda6morgen op Lens bij iemand van de jeuSdkommissie '-
tet: 6511r4. Voor avóndwcdst ri j den te:,. 9?0154.

DonderdaA 1-9-í 9BB

19. OO uur GDA :B2
'I

Zaterda6. f-9-198B

- l,ens B 2

(siàit tornpetttie)"

§cheidsr. sam.konst Leís
18. oo uur fiet6

t^t. Pi eterE-J65 . 'lr.ro uur
T.v.d.Hoeven 196 11 .45 uur
F.Slierendrecht 409' 11;Jo uur

veld'
Madesteijn c

,

3

I5
oz.
9B

45t
422
489
516

uur
uur
u+r
uur
uirr
uur

l,Íaaïda6 5-9-1988
'1 9.00 uur Vel-o À 2 ,. - f,ens A 1. Noordlreg

B zonderheden f'

2.10
2.30
4.3o
1ro0
2,to'
1 .00.

Lens
Lens
tenÉ
iehe
I;èns
Iens
I

A-reB,i
A1
B,I
D2'"'
cl ,

c2,
c1

4.oo
o.15
1.45
0.ro

uur
uur
uur
uur

4.Jo uur tens - \roP.-- 1

-tlippolderAl VJ
-QuickstepB 3M
-Soa B1 V3 r'

-HBS C1 V 1

-Duindorp C1 V2'
-GSC C1 V2

1

1i
I
1

I
1

l,l. Nieeeén 3J9-
qD

,.)

1

1

1

1

18. oo uur

- op 9'se$tembàr is'er e.en leiders/ouclers toernooi
-,i

Lcns À-róg:(woidt door de trainer beirend gemaakt).

ï,ens À'1

Len6 31

- yoor opstelJ-ingen zie Ëieronder.

Iens

Lens

op Lens. zie kopy,

leid.ere: Ton en iÍimkeetman.

: M.v.cl.BerB- R. Bignell-, lí. Brunin6s-8. Gíc1ii- N.Jagesar- E.v.Kíijff-
,M.Kipp- J.&lansveld- tl.Noort- Ï" Pphf ivan- B. Runahlewang- P.Valkenburg
H. àc Haao en H.v.Dijk,
l,ciders: Jan v.d.Berg en John Mansveld.

t'(vordt cloor cle traincr bekend Semaakt)
' loideri tr'red Gren6. .

lene -Li Z
-'r'l r''\
: F.ncer-.IÍ.Àchalhi- À

B.Lin6cr- Ií. Ti j oen-
Ieider: ?2

: " (rvLrdt door de trainer bekcnd gemaalrt )
r:,, "Leiderss Edruin .coret en l,lohammed e} Assrouti
: - (wordt cloor cle trainer bekend gemaakt ) .

Leidcri Leo van Ri jn.I

1'

2

.Baicljoe-E.Boldeuijn- D,HeinÉ- D.c1e l(ok- r'l.ino3{:
R.Tur-. ti.N..Yeng + aanrulling van de selektie..,.

E.A.Ifadin- I.l.Buytetaar- H.eJ- tr'ourqui- V,.Gobind- Ïl.Hanique- À.Ja66a-.
E.!au- M.Mahieu- S.l,Íerencia- R.MezianÍ- S.Iiol-T.v.Rossum-J.v.d.Seijp-

selektie. l,eider Ronald v. d.Hoek.

I

lcns u,

aanvul-1in6
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De konpetitie gaat van stàit.
Een drukke maand vo1 trainingerl àn ont ze t lLnii''ve el- 

' 
wedstri jden 1i6t achter- ono.

Dit alles 'om de spelers voor te bereiden op de kompetitie die a.s. zaterdag
J septenber gaat be6innen. De trainers.hebben aLfe mogeliikheden bekeken en zijn
in dè meeste 6eva11àn uef uit de oameísteliing van nui etital. Dat betekent dai,'
er kc-uzes, ,gemaakt zijn door de trainers en dat er veel spelers teleurgcsteld , ;

zuIlen zijn. Niet _te 1an6 treuren hoor. Ilöt leven 6aat verder en ook in het elftal
r,raar je nu komt lvordt er gevoetbald. Nogmaals probeer op een sportieve manier te
laten zien dat de trainer ongelijk heeft gehad. Train normaal door en wie weet
kríjg je nog een kans. Ziekte, schorsing. vakar:.tie, blessures of wat dan'ook de
trainers doen altijd nog; weleens een.beroep op een speler_uit het tweede e1ftal.
Dat is nog nooit and.ers 6e$ree6t. Hij kiest dan wel..degene die trouw is blijven
doortrainen en zich positief heeft opgesteld in het tweecle elftaL. Veel succes
bij de start van de konpetitie. llaak er alIemaal.een leu\ en. sportief seizoen
van.

\TIEDSTRïJDPn0GRAï4i,1^ D-E-F- jUNIoRilN'.'

Kontaktpersoon: Paul v.d.Steen tel 9
.ÀfbeI]en voor de vrcrtstri jder! bij Pau
uitcréte noocl nog op zaterdàgmörgen
661r:14. Voor dc avondvredst ri j den te1-

oo"4els1e-:-ll-e!§.
1B . oo uur RK,írvv F 2 - Len6 12

Zate rcla.qi 3-9-1988 (start com etitie )

81? 9,Jo uu} Lcns D 1 - vioË D 2
862 't1.oo ri'ur Lens"o 2 ' '- CtlP c1'872 

9.JO uur l,en6 D J '- -'vios D'J

(b.t.E.9?16?4 Petcr PerroYn) .
.stecn voor vri j da8avoncl '19.0o uur.
ne bij iemand vrin'de j eugdliornmissi e
acht) t.

Afgel-open vrildaE en zaterdaB speeld.en,Lensr GDAr Velo en IIBS een vierkarnp op ,

Len6. lJe kunnen nu zeggen dat het een geslaagd evenement is 6eworden waarbij Ï,ens

" .duí.dq]-i jk,,.dd sterkste was. Dit is een leuke konstatcrin8. ... -..." f,eni n reSionaal, toch aI redelijk 6oed op dreef in de oefenporiode, kwàm mct' :'1-O achter-tegen een mati8"GDA. Duidelijk een 6ebrek aan concentratie. De tl,reede
helft wercl dit recht gezet en fl.1 l.ron verdiend met4-1 . De finale 6in6 tcgen velo. ..

f,ens wao duid.elijk de betere ploeg en won verdiend met ]-0. Vooral de eerste'.-.-
twee tloelpunten van l,lauricc en Toon waren heel mooi. De verwachtingen voor de .,'.

kompetitie zijn hoopvol gestemd. We zijn-Benieuwd. . .. . .'..--, .

Lens 81.won ooli van GDfi. Bij.rust 0-O. rNa rust liep 81 Uit naar een 2-O overwrn-,
ning^waarbij we r,rel r.riIIen opmerken dat GDA ook wat kansen verprutste. ,De finale
gin[ oolc tè6en Ve1o.'R1 kwam netjcs met 2-O voor. Daaina bleek,Ve]o toch. vat -

sterker vooràL in het verdeciigen en het afnaken van de kansen elt won net 5-1. .,
De verwachtin8cn voor ae xonrpàtitio zijn dat 81 het moe.ilijk 6aat krij6en in.de...
promotieklas. Maar dat ,,rercl vori6 seizoen ook g;eze6d. Voetbal zíi" er 6enoe6 in
het elftal-. Vercled.igend zaL het bcter moeten. Doe ie bcst. fnzet is het bc1an6-
rijkste urapen en dat kan jc altijd hcbbel.
lens C1 vel'pl-etterdc GD^ net 2A of 22-1. De finale ie6en HBS was een leukére vred-

strijrl. l,enÀ kr.ram met 2-O voor en r.ron uiteindelijk met ?-4" Oe verrvachtingen van
dit àlfta1 zijn hooggespannen. Kr,rafitatief lopen er in C1 en C2 hccl veel 5oede
voetballcrs. Edwin hàeft de neeste keus maar zal ook veel moeil-ijke beslissingèn
moeten nemen.: Gelukkig.'specl-t C 2 ook lekker hoog en heeft in Leo van, Rijn .een-
fanatieke en goede teiOer. Probocr do verdedi6in6 in de gaten te houden. Hoe'wel-

neer" scören di.n tle te6enpartii Beeft altijd 2..punten. IJen oudcrraad zal met zorn.
be6eleiriing (Edwin, ï,ào , 

- 
I,íohammà cl en Ronal-d) niet nodig zijn. l(annie. EenoeB

ooiverig. ihmuo-rr"tiond mogen we zeiíjen'dat dèàe vícrkamp 6is1aa6d'is. Dank 5aàt r

uit naai d.e'' barmedewcrkeré die erg-veeI vieiit vcrzet hebben. Jullie mogen blijven.

?0154
1 v.d
op !e
t,,9?O

In
.tel:

i Heuvelweg/Lt dam.
' vefd

6am.komst LeE6

'17.OO uur.
sam.komst Íens '

9.00 uur
'1 Oi JO uur

,.9 
r.oo "

1
3
2

B
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6am. komst.IJens

uur
uur
uur
uur
uur
uuT

zordas 4-9-1988

11 .00 uur :onder3.ing voe.tbal Len6 lI'1 r F2,

Byzonderheden i

Ej t/m 12.15 uur

- voor opstellingen zÍe hieronder
-- LenÀ E1-E:2-83-T1-F2 en FJ zie nieuwe traini ngsdagen/ti 5 den.

- ook op zondag trainen/voetballen ooo, Ft -I'2 en F]. Zie kopy

- op 9 septembcr is er een ouders/leiders toernooi op Lens. zie kopy,l
T.,ene D1 : ( wordt

leiders:

Lens DJ;

904
924
993

1o41
1061
(vr. )

10. 00
1o.1O
10.10
12.00
10.00
11.0o

LensE 1 -
Laakkvrartiernl -
'Die liaghe E 2
VVPEl
Quick Steps F 2-
BTCE5
I

I
I

v1
J.v, Beersstr./Rr,rk.
OckenburGh
Zuiderpark
Nijkcrklaan.
I{outwÍik

HMSH

Lens
l,ens
Lens
LenE
tenÈ

E1
D2
E1
F1
F2
F1

9..30
9,10- 
9,to

11 ,15
9,15

10. oo

uuI
uur
uur
uur
uur
uui

10.45 uur

Ela3 Y.Basdogan- M.Guennoun- À.eI Haddioui- tr'.eI Haddioui-;. R.Kloor-R.Stap-,
A.furkoglu- V.t'Icsterhout- A,Zal-a6h + aanvulling selchtie.
Leider: .Ierry lioerniB.

door dc trainer bekend gernaakt )
Rob v.Schaik en Ferry v.Kester.

oijérsbergen v.l{ene6ouvle[- E.Drolsbach- M.l(osa- R.v-Lint- D.l'labaijoje-
zd.emir- R. v. d. Vel-de- II.l,laterreua- l'1. v. Zandrai jk- P. Zeemei j er- C. Zel-Ier-
. rl.2ande + kceper selektie'
der Cor Zeemeíjer en Peter v.Zandwiik.

',
.Campos Ponce- tr'tr.Daamen- E. el- Haddioui- R.v. d.Ileijden- A.Nolten-

D.B
T.O
J.v

LenB E 1 .Duie
. Peek
eider

.I
L
I
D
c

L

I

,Í P
P . Roos.
ilbert Steenvi jk.

- Len6 D2: R.l'larten- R. v. ct. Post-
. Ramhict- A. Sen.
eider: Aad v. d.Hèuvc1.

Lens F 1:N./rkkabi- K.v.d.Bos- S.Ïluitenhek- R.Maeuwisse- C.de Rooy- Y v.Sproneen-
D.v.d.Steen- E. Vlolsheimer.
leider: PauI v. d. Steen.

Len6 F2: .BIom- I.Í. D i jk5lraaf- l.Í.v.d.Donck- D.Gillard- J.Hop- il.IÍo1- A.Oosterveer
. v. d. Voort .
eider: tlili-em Blom.

Lens Fr: V.de Boer- J.Fiets- J.de Jong- L.l'leyÉ- R.Nolten-A. Ramhiet-N. siliakus.
l-eider: Henníe Siliakus.

0uders/sP-clers Lens E1-n2-Er-f1-F2 en FJ o eIet.

A.Akkabi- A'. v. d.Iieuvel- F.Kampfraat-..Í,1!4r

LenE. EJ: M,tte Boei- U. Fidan- R.v.rl.Geest- V.de Groot- À.Jagga- R.de L,ange- A.Ozcelik
N.Ozclemir- A. Souaré .
leidèr': llilLem v. cl. ceest.

ri
}I
1

Vorige vrebk stoieden de traininSstijden in de Lensrevue 6eschreven.
He1aàs noeten we hier nu wecr óp terugkomcn. Gilbcrt Steenwijk, trainer van de

E-klassers Zit dinsdags tot 12.öO uur op school. Trainen is dan ook op deze dinsdag-
avond. onmo6elijk voor her,r. Gelukkig is hij op de woensdagmiddaG rvel vrij zodat
een alternÀtiei,voor'handcn iE. vanaf deze r,reek geldcn voor Lens E1-E2 en EJ de

onderstaande trainingcn :

9



woen6dàgmiddal 14,ro uur - '15..45 uur'
donderclagmi ddag16. OO uur -'17.oo uui."

,. . " :., :

De spelers) ïan Lene E1 en E2 worderi'op beide tràiningen verwacht.
trainen bel.'dan even af bij Gilbert l,e].2 9?242?. De spe1ers van E

Kan je Àiet
J verwachten

uïlie iederq

n

Seen
inen-ju

t
de hinderlijke gewoonte. om altijd t
Fred Grens aanwczig. L.le vorwachten

Een kleine moeite nie traaar???

mkj

<rtj
ra

nd mogen zi
en.
oren. Dat m

voortaan t

aSavo
tbal1
aar v
. Dus

eÍ
vo

6
d

n

F3
u

wi j zeker op de l,roe
Hoe vaker je tfaint

gm

t
aa
z1

d

da d

i
h

E

In
o

l-
e

j

a
{i

1

j

e

I

1

da
be
de

à
t

d .Op
er Ie
train
Le sc
n 14.

d
ee

Ie
u

I
n
o
0

nd
L

et
vrL

o
r
i
n
u

d

n
j

Voor ï,ens F1-F2 en
zijn rvant oÀ re.oo
r.roensdagmiddag van 3

Kom r+eI allemaal- op
Veel jongens (lees
komen. Vanaf 13. 15
ta 11.10 uur i:r het

ouders) hebben
uur io trainer
kle e dIokaaI.

e ,Iaat, te
niemand meer

ten6 F1-tr2 en FJ. voetballen ook weer op zo4{a6.

Wilfen B1om, J-eicler van lens F2 vril- met ingang van a.s.zondag 4 september weer
iedere zond.ag met jul1ie 65aan voetbalten- en/of trainen op Len6. Lekker onderlinge
partijtjes, àfvrerhón op dè goal of wat grondboginselen oefenen, alIema..a1 rnet hct
iAee Àm-ju1lie beter te Ie rón 'voetball-en. IIet spreekt voor zich <Iat julIie zoveel
mo8clijk'móeten koàen.'Van 11.00 uur t/m .12.15 ]tltt]" duurt het. Verzamelen om

1O:45 ;ur bij hleedgebou,tu 2 bij'hèt trainin6svel-cl. ,

Selekte ren of niet.

Jeugdkopy algeneen:

LDNS-f eiders.rvaderstoernooi o v
-6*e-p*t_9.q-!

€ r'g

vÈe1 vereni6i.n6en s'àl-et teren aI bij de. mirii-welpen (F)' " '.: :

Lens doet dit àchter niet. Sel-ekterèn wit zeg6en dat al dé betere epelers in'het
eerste elftalteam spelen, dc r+at mindcre in het ttreede en- de slechtete +l- h:!
laatste. Bij Lens ki5ken ue meel naar vriendjes dÍe bijel-Iear wiflen voetballen of
naai comp1eie team6. àie zictr via ecn open dag aanmelden zoals Lens F J van vorig
u"lro"" àr, !"nstE 4'fröbfiit na cleze èpen aaeeri: Natuurlijlc moeten we r,rg1. reicening,
hodden met het feit Cat Leus F1 in d.e sterkste poule is in6edeeld. en veelal oudero -

jonÉens tegenovÀr zich heeft. Ook moeten alfe teame genoe6 spelere hebben'
ó:.5'a" r;relpen,(n) delen we in naar 1eeftijd .en sterkte. Lens E1 bestaat meest3l

"ii a" betàre iweedejaars welpen en Lenè E2 Et de bótbre ecrstc. jaars welpen. .

In Lens EJ speelt dan de rest-van de welpen. Pas bij de pupilleir'(D) selekteren '

rvi j. echt. De sterkste/beote spelers staan on6eacht de leeftiid in D1 ' '

reËiis aie jaren 1an6 ir+u) r:ii elkaar gespeeld hebÏrun vallen dan uiteen wat 4eker
voo, .omri[o Son6enI niet zo Íeuk is. Ook voor'd.e' oirclers is dat vàak teleurstcl]end.
De ervarinf làerï echter dat dit verdriet maar ti jrleS-iilc i6. Een nieulre omgevin8
went best snel en sefekteren hoort uiteindel-ijk bij de voetbalsport'
Veci pJ.ezier in-vetk olftat dan ook.., . .. -, :

Voor de tr,recde maar gaan we een leiders-en vaderstoernooi or6Jniu"r.r, op halve '
veldjes. Gespeel-d uordt met ploeBen va.n f spelers (1 keeper en 6 veldspelers).
N;-;;;-h"i;;""o*pntiti." iia aà iroíres upuinrr-*,e nog een fína1e..I1et .toernooi begint
à, iA.+E uur, teiwijl dc finaté rond, ZZ.3o uur af6elopen za1 zijn. Hierna moet

hot nog ecn c.antal- uurtjes Sezetlilq druk wordcn in de kantine'
Naast àe leiclorsploe6en van VIOS' GDA i S chcvdninLlgn t Die Haghe, Voo-rbl]lgi Ve\o en

waarschÍjnli;k. nónseÍerodijk formeren ,ij natuurlijk ool< een LpNs-leiders-t earn.

óm het tóernóoi oxtra'gtanË te 6eve+ wilien wii in belde poules een.vader, of aLge-
mener gestelclr' een oudàrsteam-móc tàten spel-cn. Om het probleem.van verleden -jaar
iÀt uooikor"r, , 

' cr waren toen tó'vee1 vaders, is het alleen mo6elijk om op donder-.
da6.1 6eptemier eir vrijda6 2 septenber telefonisó'h aan Paul- v.tl.Steen of Fred
sr!"À iei:tor8) aoo, t""e"ï"" à.i u ,irt spc:-en in het oud.ersteam. Na. deze-ilageir geldl
aanmelden aIleen mo6elijk alo er nog ruimte is.
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DE LENSRÏVUE
WEEKBLÀD VAN DB VOETBATVERENIGING LENS
62ste Saar6ang nurnrirer 6,.8 september 1988.

OTFICIEXL

Nieuwe Ieden.

2525 D,C, d.a Cruz,., E jun. p?o87p, Hoogveen ?21 2544 StJ Den llaag. tel 665458

2526,P,R. Bod.aan, J' jun, o7to81., Randveen ,1r. 2544 RG Den }Iaag. teI 6?1755'

252? K"v.Ríjn, F.jun, 150?81 , obrechtstraat 211, 251? TV Den IlaaLr tel 450958

2r2B s. Gonbàu1t, f.jun. l1o58,, tlezehade 2, 2544 XD Den llaag, tel 294?C,6.

Àdieswi z! a.n en

1/J6- ri. i'l.Kui"j pers, Sezo/zaa.J-,r'llient 4591 2564 .lc Den t{aas tel 250471

'2171 -L;.Y*ko61u, D jun.

.2ofQ D..ÍI. v.It-i6en I Seze,

1rli ZL 1n lidmaatscha

1490 ,H. A.Kouraenhoven rvordt. NS .

Markel-ostraa t l?, Z54l XlÍ Den Haa6 tel-. 668204.

Kornoelj estr aat' 162, 2564 L\t Den IIaaG. tel 219864'

Nè
Seza
F. jun
E. jun
Ë. jun
Seza

OpzcÀgine;en

2ï98 I'í.C.Bij}6oa,
2424 H.h"tí
2lSB I,Í.Hasè
242? À.,özcelík
24rl u.Fidan', '

25í2 E;F.Mulder,

Boetes. :

Registratie 1e boeking f .25r-- n.v.d.HeÍjde
Strafzaken le boeking t.15r-- l'I.Lei jendekkerr H.Kooijenga.

Betaling vó6r 21-)-a.s. tloor overmaking op girorekening 116711 of bankrekening
129924229 Rabobank Den llaaB, t.n.v. V.V.Iens te Monster onder vermelding vart
ItBoeterl.

Het Bestuur.

BARGEBEURDN ' Bi j sPrin6ers 6evraagd.

De oproep om vaste barmedewerkers hceft niets op51e)-everd.
Janrmèr maar lraar. InÍisschien dat somnige mensen geÏnteresseerd zijn in de vol-
gende oplossing. De drukste tijden aan de bar zijn als de eerste elftallen en
6e .jougtt thuis epeJ-en. Te weten zaterdags van + 10.00 uur tot na etenstijd'
Dan in d.e rust en na de wedotrijden van de A-jéuid, Zaterdag en zondag 1"
ldie ni1 er op die momenten bijspringen om de vaste bar.meder,rerke rs wat werk uit
handen te nemen? (leef je op bij llené v.d.'steen te]-. 455414 of bij iemand achter
de bar. Het kost op d.eze manier maar een uurtje per vre'ekend en misschien raak je
er wel versLaafd aatr.
Ook blijft de oproep voor vast barpersoneel nog van kracht.
BTROPSTSL],TNG

zaterdagmorgen: Herman en Jan
rr middag: Jos, ltrI1en, Gerarcl en Annie"

sluiten:Iliet en Riek

Zondagrnorgen:" Tinue en Cor
rr niddag3 Aad, suzanner Laurar Jo6ér André,

§luiten An en Charles.
oIaf.

1

I'Íartin en



Grote Clubactie 1988.

Donderd.ag 6 Oktober start weer de verkoop vaí d.e Loten van'de Grote Clubactie.
De vastgàstelde verkoopprijs van een ]ot bedraagt f. 1r25 en van een combinatielot
(4 nummers) 1. 5 t--.
de loten zullen lveer aangebod.en worden door voornamel-ijk de junioren en.pupillen .
van Lens. Daarnaa6t wordàn er via de bar ook loten ín de verkoop Sebracht.
ilet bestuur van Lens hoeft U niet te zeggen }ioe belairgrijk deze inkomsten zijn'
voor d.e vereniging en hoe leuk het. is aÍÀ U e en. aantrekkeli jke priis zou winnen,
want er qljn leuke prijzen. Een.Sree! uit Uw priizenpot.

De hoofdprije f.1oo.ooo *ia"ou (belaeting vrii) ' l ' '

verder: ào.ooo geldprijzenr'tesamen 1.lOÖ.Ooo- gulden kontàirt. of, in waardechequeE. l
llaar ook de aponsors laten zich niet onbotuigd:
phoenix Vakantieo ti.at-àEi uoiíuàii "urzorgd; 

IIot e1-Vakant ie s naar Joegoslavië w.o:
één cruise naar DublovnÍk, .Comoodore Computers stelt 28 computere beschikbaar'' -".
ó""t", parcs t:.eàt 6 vakantiebun'alo$r.. De Eiteling 6telt , priizen beschikbaar, het
Grieks Verkeersburo stelt J prijàen beschikbaar en onze'vertrouwde sponsol' Va$àntie-
land Cochen 6telt no6 eeno 16 prijzen beschikbaar.
Bovendien bieden èe Àponsore onae" ft"t motto rtGeen priis-Toch priistr aan E[.,KE' houder
vaE een konbinatielot allerlei aantrekketijke voordelen. Phoenix iu samenwerking.
;3ï ;:;"i;;;-iiàiài-io-à;;;-;";;;;i."iÉ (Ë".r v.a. r.tee1--, eel week per vliestuis
v.a. f .j99t--. D-Reizen: óen appàrtement inclusief skipae in Villard de l,an6 Jr.a. ,'

f.159r--. óe Eftelin. en Coca-cóIa zu11en net een speciale aktie deelnemen, tlie
àà"i"Ét ie op de cönËurnent. Center Parcs biedt kortingen aan voor bepaalde - 

periodp.
óverigens: a1s U in juni nog naar Center Parcs wilt, kunt U onder vèiÍneldin8 I' r
trcrote clubactiett ook tàg-"J" special-e prije krijgen. = ' 

' J

v;ó;-;"-;;;;i"t" ""-à"rinitieve 
prijzenlijet tcuni-n het beste in Ur* regionàIe bfad:

0m. eIk misveretand uit te sluiten, wijst de organieatie van de Stichting GIo!? '-=
cLubactie on6 erop dat al-léén het'conbinatie-lót (het lot uet de vier nummer§) aè

kane biedt om een van de hoofdpriizen te winnen.

Gezien het succes in de voriSe jaren hecft het bestuur beeloten een extra hoeveel:-
heid foten aan te schaffen. ': " '

GEET' ZE (dE C}Ub) DE VOLLÉ VIJF -.' '.
zegt de etagzin en roept de heLe publiciteitscampagne '
voorbaat op een positieve reaktie van de leden.

I{et bèetuur rekeut bij

Veel- succes wordt U dàarbij toe8ewenst.

Leider Lens

In navolging van Marcel- Jansetr' als nieuwe leidcr van Leno 2t
beschikbaar 6eetéJ-d a1s leider voor Lens 3 QO).
We zijn er zàker vani dat len zich goed za1 vinden in de. voor
taak. *
Het bestuur weast hem in ieder 6eva1 veel 6ucces. .

: Het Bestuur''
.,:\ .1..

heeft Ben Osse zich

hem voletrekt nieuue

UNTCORN UNICORN UNICORN UNlCORN UNICOR§

Ad coret, ur,l Ílronselendetr voorzitter, had afgelopen weekend de primeul zijn gedachte

en kennis over d.e opelwijze van de spelere om te zetten in punten'
U leest het alr uw redaktie neemt triedereenrt serieus'
llocht u Sekozen worden om de spelers punten te geven voo" d,e truNIcoRN voetballer'
van het jaar trofq6rr, dan steli Uw redgktie claar een beloning te.enover.
eij uitr+àdstrijden van LENS 't (zo) *unt U twee vrijkaartjes. teBemoet zieu en bij
itriiswe astri j dàn is de red,actie zo vriendelijk U daar twee konsumptiebonnen voor
aan te bi.eden.
U kunt gekozen worden omd.at Uw redaktie no6 steede d.enkt dat rrde beste stuurlui
aan waf 6taanrl.
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lNTERVIE\,I INTERVIEI'I INTERVIEW ÏNTERVlElí,
INTERVÍEIí

Hannie va4. SPronserr t4 iaa! r. thano vrerkzaam b

u"go" oilo "Lti"un 
voetbalcarrière a1s jongetj

ij de'tetaétingdienpt van v,assènaar;*

""và" 
6, iaar bi5 vóàtbaft"renieln-e.-.'

ïï"3llit;r"a hii op bÍj de beroemde scout..van ADo en befandde door Henk_rlouwaart.

bij de .ZuiderparkberorrËtu. Na B 1 en A-regionaal (o'a' 'met La Lin6 en Jol)"'door-"'--

lopen te. hebben en n"t--t ilpio"ns"tap van. Néderl-and .te .hebben behaafd lonkte"buur-.
mau FC Den HaaB met een tweejarig kontrakt à"-""o spron§en' voetbaltlier' tSj 'ui!-
etek, zag een ideaal verwezenlijkt'.
Door d.e militaire dien.t (Duitsland).zag híj ;;n kdoe om Íerder betaald voetbatr

í""àp":i;ï:--:-'-:- 'f' I" + r' ':'" -

Na een korte . Periode . bi i 'VUc epeqfae hij '6. 
jaar bij oranjepI"l"'.{" het behalen

van de papieren bcson iriS ars jeusdtrainer lií niiËwiir< é".!:'1i11"' via voètbal-

vereniging Marathon en 'ràetbalverenisilq--lroài'i5Ë ' dit seizoen. bii di zaterda(j-

senioren van LENS. Ziedaar de man aià f,ÈttS-zaleràag terug moet bren6en n€ar het.. '
;;G;i" plan:: Maar waar 1i6t dat hoogste pl-an?? -': i , ',. ' : i ,r ''
Uw redàktie sprak imet hel!:.',:'' ' ' '. ' ' i? '

Aantrekkeli k voetbal

.,. i -;
{,,-,r

j
trKi jkrr r zegt van spronsen na zijn laatote oe fenwedstri d. ti-.gen zonClag 2 ( uitelag"

J

6-1 voor de I zonda6gers I rrtoen LENS kontakt mèt 'dii ' opna-m was et voor mi'i 1Iièth

iroeil-i jk. LENS hé'eft in het ' Haa6èe voetbalwereldje een Prima naem en na een. aantal

maanden" aan het 'werk tc zr3n geweest is het beeld dat ik had van LENS alIeeu no6

naar versterkt. Het ie. organisatoriech aIlemaa1 tot' iri de Punti os geiegold, aitóe-

we1 ik obk "zie dat" diè' organlsatie 'op'te we inig schoudere rust r' en, de.sfeer is ',

primarl. ik heb altijd geProbeeral om het 'voet-
Opdev raàg- r+at hi j a1s taak 'ziet ze6t hij:"
bal zo goed mogeli jk uit te dragen. Als ik er in sIaa6 om bij 'de huidige8rbep *de

nodiBe automatismes in te brengen dan moeten we in staat zijn oïr aantrekkel.i jk

voetbal te sPelen. \,tre krijgen dan misochien l{at meer Pub}iek en uordt vell-icht

Iiet kader wat versterktr"

)

ffip,à.,Ë,ë,,a1s,mcnsverschiftaiet'vauHannie,+,,.dpioouooa1etrainerlj,
zegt hij als we ia*,.,.àË"ï"ïIa "r"r-..ort t"oiri.-iil iu-. "\'lu-,rocten proberen eeir

vrïendön6roep to ,o,oni'cn met ziln alLen er het beste van makeni 
" '' "- j Í

Tn bcn niet. eqht oo,, r''Ï'àË ï'àiiuil "rroon 
ato-itt het 5evoel heb dat ik in de

iÏriiË Ë"ià;.;-',""à; d;;-;#-;;:ièiuoàn:i" kwestié het wel "schudden'

Voor].opig gaat-,hqt altén'à:il prima' tle 'ii".";;;;-;u"to'a 
naar Be1giö 6c'v'::"'t'^:iI"'

we hebben hc b 
. fantasti;;-;";;;. Lekker.[etrainà, lekker 6evoetbald ' , sfecr uae

p,:..à-"í""-,uu6ou,,wàukràntgeva}3.enduet.latr.ri1je,nogmeeI.

Zate eà zohda

ï.n tegenstelling tot vori6e .zaterdagtiainers hàeft van Spronoen een duidclijk

andère mening over de relatià tusoen de daterdag; en zondagafdeling'
rrJe krílgt ae grootste noei)-ijkheden al-o zovrel 'zatctdag 1 aIs zöndag '1 oP hoog.",

nÍveau sPelcn. Spclers gaatr zwcrven tussen' de afdeLingen en voor Je het weet tast

het één vBn dc twee t of zelfF beide 
'

afdelingen aan' Ih denk dat zoals het oP,

het . ogenb I t k bij T..,EN s is; hdt beÈt saat, eventuee3- - een ;Plaats in de hoofdklasee

is ook, oP;zich nog niet zorn Problee m, maar daar 1igt -vg lgens mr3 toch vrel de

6rensrr.

Verwachtingo+
r!ïk kan natuurlijk in yLèt rvilae l'rc fu gaan spckulerenr ' antuooidt hii op dc stereo-

'tvne vraag als het Eaat oÍ0 verwachtinge' ":;;ï;;-;iàuwe 
eeizoen'irmaar ik weet bet-

"'ulutniétltlehebbentijden-sdeafgelopen'à""ao"hèel-r'risseleídgespeeld'''
-. \,re hebbèn prima wed6t,ij.de.q gespeere .o ,nïËïriià""- r"", het woor 

^:lrallza.riBlr 
oP

van toePaosing l''aren ' i '

-1-
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ïk ben er we1 van overtuigd dat het beter kan dan vorig eeizoen. lle hebben wat
verrÉterkin6 gekregen Gn we gaan met ztn a11en proberen om er qer-, prima seizoen
van te maken. I.lee r kan je niet doen! .rr

ÏNTERVIETI ÏNTERVIEW INTERVIEI,J INTERVIEI'J TNTERVTEW

0Rak Lt es.

- U weetr ''een nicuwe samensteLling van de rodactie wordt altijd BevoLgd door een

- Zoals U ziet een frisse.en wijze naam. : " '
...,, ,r. i

- Een keuze uit de berg inzendingen die wij afgeJ-open ueek van U ontvin6én. .'
- De inzqnder' kunnen'wij helaas'nied bct<ónd maken, wat wij U vrel mogen vertèLien

Ís de reden w++rom deze naam gelozen i;. ' , 
''

- AIs U dat echt wilt weten kunt U dit in de Dikke van Dale opzocken. .'

; Chiel Jan6er, trainer van Rijswíjk, iaat in Èàt ;ubil-eumblaal (75 jarig bestaan)
van lJilhelmus weten dat hij een functie a16 John v.d.l,ubbe technísch coördinator
ook we1 zíet zíltea.

--Ats Chie1 .a{Belopen zaterd.ag op Len6 was geweeet,. zou hÍj daar o1i dit monent ',.

. misschicn wel- andors over. denken.-, .. - l
:. JohÉ wa6 namélijk de hóIe dag <lruk bg-zig ogr. achter allerlei din6en aan te 1open.

'I

-.;llanaf d.eze week kunt U o9k ,:legr het Redactiolelc resultaat te6emoet ziea. i.i.

- A'fgelopen weekeuC uur, ,rit.rot poei'tief. resultaat, ja het is even wenne;-t

-'De commissieileden van L.,cns bedanken hierbij Dhr. Duivèstein SR voor het maken
van een' f ormLllieren/àappenrek j e in de administratiekaner.

ï had a drcam

De redaktie van Lens interviewde ienand van het bestuur en ..... niet al-Ieen maar
, 6oede en lovende rrooldcn.tà"r."i, -i.ns 

is àcrrluiert groeicnd.e vereíiging.De twee woensdag-middageir, dat de
klnderen uit de buurt kennis konden maken met lens leverden lreer een twintigtal
uieuwe leden op.Zekèr, Lens is een aktíeve vercniging. A3-1es wordt eraan gedaón
óm het eén icder naar cle zin te maken.
Zeker, Len6 hecft nö6 veel idecën. Lens wi1 vooruit r kíjkt naar de toekomstr'maar
wid"oh wie moeten dit aflèmaal verzor6enr moeten dit kLaren.
De groep nredewerkers groeit niet mee Àet de bchoefte daaraan. Het veLe wèrk moet
worÀen Bedaan door eeí te kleine groep wAardoor de spaaning ondeq hen. te-groot
rlreigt te worden.
trr zijn Lensers die best 1.rat lriffcn doen, maar zich niet aanmeldeu. Misschien denko
ze het Èiet aan te.lunncn, misschien d.enken ze te opdringerig te zijnt mi66ihien
denken ze zoieté heLemaal niet, maar komt het er gewoon niet van. 

:

tlil Lene waar kunnen maken. nog lang cn. gezond. door te 6aan dan zijn er' op zé6r,
korte. termijn vrijwí11igcr6 nodi6. Ja nict óón uaar meerderen.

l Had a d.rea.m' . ï'.. '
- Er didndo zictr ben, l-eider aan voor B 2 lraardoor ook deze Lenoers op 1O Ëeptember .

hun r,+cdstri jd. kunnen spelen. - '

- En dienden zich meneen aan die achter de bar .wi1Ien 6taan. Ileus het is best 6e-
zeIlig werk en de tijden zijn in overle6 te re6eJ-en.

- Er kwamen rnensen die de gezelligheid op ten6 wild.en verhogen door het op poten
' zetten c.q. voortzetten van kaartavondèn, ouderavondea, feeetavonden en noem
. maar op.
- Dr kwamcn mensen die wàt willen doeu maar €iee! vast-ómlijnde p]-annen hebben. I,re

konden de-Iiefhelbers helpen a'an een teuke vrije-tijds besteding door ze te laten
functioneren in de seui oren-kommÍ ssie , in de zaalkommissie en als scheidsrechter

bij de lagere junioren en senioren.
4



..,ii .er d.e schouders orider zetten. :'- r' r"- '
- en er waren mensell diq,de werkzaamhedeh 

_ 
via de jedgdkominiesie zíen zitteut die 

-

;fno.,aàí tàvee1 ,dingen n1o'eten. UÍi5ver liggen'oridat de bezettin6 te klein 
'e.-- 

.

worden iq. ..i.. , . '.
Leden vai ï,ens, oud.ers. "r, 

uil"r, die Lens ""n i^rArm hqrt loedragen, kijk eèiie'gf,U.
niet een paar irurtjes kunt vrijmaken. ''

ï"i";-và"^u- hebben ïroeg"" oot-go"port of'6porten nog. zii.hebben toen.'ook,een ..
gàede leiding en/of bé6àleiding 6ehadr IIet is dan to,ch niet teveel- Bevraagd,.lt1,,'
Ë"o pout ortl;"" roor ícno vrij te maken.

ncht-6o tijd is daar, dat iedere Lensgr moet beeeffent dat hun vereniging pro-
tl"ru* heeit, dat hun vereniging veel-wil, maar niet Senoeg kan doen' dat op cetr

làà", "" een'dring6? beroep woidt gedaan te helpeu' ' .. , "".,'
I had a dream. ". . ._r;':, :'

.,,.,lr \..-É

- Er kwamen nenBen,die in'het'bestuur zitting wilIen nemen en o! deze malÍer

Een realist binnen T,ene?

Zcker nadat we met 7-O hadden Bewonnen. I '1. i'-
Vond U het ook zotn Eterk stukjc? ' ! 'i
Even teru5halen: t sctrrij"u" tà:'" schijnbaar niet bekend wi1 wordeu) verhaalt ' ' '

2 binnËn de vereniging is Sekozen voor preetatievoetbal I

J het vriendenel-ftal heeft het hoog in de bo1 ":'
4 het oantrekken van een Bponsor is veel ttpraatwerkÍl

5 nàt verteaen heeft ,r.i.-i""àru" dat dit Àoort efftallea in de winterstop een

-terugslag krijgen. -i I .r .-

Hier ons antwoord. I '.
í-niks Seheime besprekiag, bestuur, en Seko vraren volLedig op de hoolte' ::'"- '

2 rctorct al-s ccn ur.. aa.ià, wilten we juist lager gaan rr[a11sntt , ' nàar dan ala
'ï"iË,iuË"-e;;-"il;à.-;i-i;';;i""} dooi en dooi keunen, we Bevcn de jeusd een'

kans. .: ' :
, wi;-;". kent,:weet tíe1 beter. rn'dit elftal zit veel' heel veel' fat '11'. 8u,u,1

greintje kapoones.
4 Gaat dat niet a3-tijd zo, met sponsors? ( heeft U onze shirte gezié"' bI'li {it,,,

we zo kunnen ttpratenrt) 
--- -r -: .:r-r

5InderdaadrzozalerLwe-ooxin,echtertlitelftatiezoveeLziidigopEportge-
bied, dat er besloten is nieuwc krachten op te doen op de 

- 
1an6e .latten' ' Alduq t ''

eengrootgedee}tevandit.elftalBaàtopwintereportenieakticfbezïg'a14,',t
hicr a1les wecr rscken lang'afgekeurC is' '

SiiiiË"'ï;uË;ïifilËi:r".: Bij rust o-0, 1 krèine tàktische omzertins + ircriÈ n.''
na 1O minuten gewiseeld (okó Henk, het was 1-o)' daarna uitlopen-tot 7-O'

r;oepzuivere hattrick ;" .T|fo:;;i jiju. su"""a c ' wererd6oal (na 10 jaar niet 
,'' 

- 
--'

ballen en dan,zo scoren )
Arnor zo bruin cn clan 2x + nog 1 mazzeltie '

VTC-I,ens 9 dn het'feetival d.cr oude muziek in Utrecht'
r i.' ,

De nieuwe Iedcn onder one'noi 'even welkom ríijnerzíjdo' 
- 
2111e1 nisschiei àfvragen

wie àeze schrijver "r, 
*.i à"-tndoeling is van dit cursicfje lan5s de KANÍLIJN.

Uu onaérÉetékende doct àit .f enkele jaren en maatc een vcislag van een''uitspelend

e1ftal, keuze aan miircii, "" Ë""i'a"i'.mijn mening óver en d?- h:t een all-er

bclabbortste uedstriid is'guí"Ëtt schr+if itt t'itt' ve'efàL 1as ik daalin een

actueel ond,er,,rerp, ,oorriï E;";;;;"iGi"g of daarbuiten' Dus ben 6een redactieLid
;;";#";;;"""1-àr ""tie.roep 

eir ook-geen-agent van-dc Pau6t !'ant men'neent aI
gauw iets over uit de àedIa, mat a.} dic halve líaarhedcnl

de Libero
( vol6indè"i'erslag: cle vooretopper' )

5



Nuhetnegendeelfta-l.:Een.'zansgrqep.netallemaalsolistendieindeGeerteKerk
een sLechte beurt gemaakt zouaón hebben, begeLeiding hebben ze.niet en ieder '

""ït"=ri"rr-pàJ 
:.n [u 6s, (ba]).in de.buurt was en dàt moet niet. En dan die bewëging<

o, tu'rroir"t l Lens mdei àà" tórniíngstherapcut aanatellen voor die ouderent'

i u"frr:."f. geen vereiste maar wel àonàitiet I Hoeveeï ouderen ziet nen niet trirnmen

langs sHeienwe gen? 
. 
Lans de buurttre6 -gi.lg 

n" een van 71 iaar en hoe? oefeaen en

een-aangelast Íeveí, dan kan mdn aó rrOte wereld aan, zeL hijlll Maak er EeeE -

piot "ritàr,van, want nu moesten ze aI zonder keepor doen, want di9 hadden lill ' ;
i.àr bo.,un íod.ig, a] heoft. de inval-fende opeler,zijn uÍterste best gedaant ,m19r '

àoo"root t<wara irIS niett! Het is ieder jàar weer het zelfde fiedje' , :. i

F. II. Flumans .,,

SENIOREN ZONDAG

Uitslagen zondag 4 september t 9BB

- Lens 1

- Lens 2
.ODB2
- 1,'e1o 6
: Vel-o 9
- tens 6

- l,ens 7
- Voorburg 5
- Lens 9

1-4
3-1
2-1
4-4
7-o
4-2

2-3
,-1

RKDEO 1
Papendrocht
l,ens J
Ieus 4
Lens l. :

Tonegido 7
Toneeido 5
Lens 8
VTC BB

?ro raoma zondag 1 l september

14.0o
11;oo
12;OO
12.00
10.o0
'11 .00
13..oo
10. oo
11.00

uur
uu!
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

l,ens 1

lJens z
GDA 2
GSC 2
VVP 

'Lens 6
Lene 7
vvP 4-
Lens 9

1o1o
1097
1141
3054
1125
1122 -

3110
1131
,zo7

Postduiven 1

Quick 2
Lens ]
Lcns 4
tens I
VUC I veld 2
Paraat 1 ve].d' 2
.Lent o

.SVH , .vel-d J

G.J.Mur
P.J.Meeder

J.G.M.Geelen
C. Bor6t
N.N.
N.N.
G.\,leerhe
N.N.

(
yn

í

_-__
cDA Mailesteinr.reg 1O l,oosduiuer- LeA 9?8?69

GSC EraemuoweB t.o. Zruaardve gcrsgaarde teL 01?42-4471
wP Zuicierpar[ Drooglcver Foituynweg teL BB?425

root-I4. v. d.l,lculern- A'.Overgauw- R.Duijndam- H.Hoppenbrouwe-r-o'Huis-
mann- T.Vier).íng- P.Pcrreín- A.Schiif- K ' Odenkirchan-R' VeroteeS:'

Terreinen:

op6 tel-l-inÉeu:
Lens !: U. de G

o. Kóne

Lens 6:

Lens /:
l. . -

LeE6

LenB

T.v.Luxembur8- G.Colpa.

F.Schuurnall- J.Col-pa- !,I,Kouwephoven- F'Disseldorp- C ' Spoel stra-G 'Kemperma!-
i{.Bertens- P.Schulte- p.""À.Si"u"- 1'l'Heiinen- H'Dietz- A'Enze- R'Roodbol-

T . Glaudemane

À.Kuijpere- R.Keu6- [.Feters- E'Íiommeleu- J'\'Iitting- Í"Verki jk- 
-S'd9

Nennic- J.Kui jpers- R. Zi jlstra- J'llasserman- J'MombarS- M'.IÍc'Fadden-

.T.tlittemàn- O.tlitteman.
T.Sqikerbuik- J. v. d.sande- L.v'Boxtel- L'Endlich- lll' de Knegt- o' v'Noort-
H. Rimmelzwaan- p.gort- P.Honsel"or- B.v.EE- H.Buijtelaar- M'v'l{aB6em- ' '

T. v. d.IÍeulon- A.Èal-- R.E.Batelaan

A.Bildcrbeek- G. Duyve§tein- G.Goooen- P' Iiei jnen-' S' Rozema- J'Hei jink-
G.v.d.veIde- s.Blank- L.v.d.velde:. R.v.cI.Boogàardt- R.scholte-'P'den Her-

iàg- c.v,d.rogaardt- l'l.nnagvranaien'

- 6 "-

a.

o.



Àfschri ven:

Jr M. v. d. Meulen
6: !l.Kouwenhoven
f: E.TromneJ.en
8: Q v.Noort
P: G. Duijvestein

LenÉ
L.,en6
L,ens
Leus
Leuo

tet'02522-10989
tpt 9124?4 ."
te]-.867914. ,

teL 451510 ' ;
te]- 01891-1?941

lJoenEdag í4 september 1988

HBS 1 - LenB 1

l,ens 2- -ll;lHermeo, DVS 2 ",,r,'
Lcr.e.3....r - GDS 2 .."Lens 4' ' 1 gns 4
Lens 5 - HMSH 5
Quick / - Lens 6
6uick .5. :..- - l,ens 7
i""" e--"; :: -, èeleiitaJÈ . .'
Lens 9' ""-- Vrij'

ZAA],VOETBAL

We dstrij dprogramma 12-9 -1988/23-9-1988

maandag '. lz-9-1988

, i.l

- - .,r.. :,_rl

Lens 8 - Msv 71 aanvang 'l9.Jouur vcf,d 2

a'i i Íi:! . -r :

Programna zondag
'le'uéï;ïu;iËèr 

reBB
t,,!.

\

] -. -,i

- osc ,.
-'. hoyal'. Bby6 1'

- Lens 4
metaal - Len6
- T,ens J'."

Duinlaan
Dui-nlaan
Duinlaan
DuinLaan

kl-assenr.
kl-aesegr.
kLassenr.
klassenr.

19,40 uur Leng ,"*

21iOO uur.Lene 2 - Paraat 2
21 .40 uur Lens 4. : RVC 2
22.2o uur tens'5 '''r''- I{SD 2

20'20 uur. Letr6 11

Duinlaan klaesenr.
scheidsrechter Lens 4

.'\l

Maanda ',19 :1 88 , .,.

19.oo uur ïestaandia.3,, ,.: tr"l .5 Soeefhal {onse19.rs.di jk kl-assenr. 972

Woensdag 21-9-1988

954
9r'l
941
9bt
972'

21.JO uur
20;40 uur
21 .JO uur
UITSLAGEN

HMSH 

'Haegge.h_q
sïGo 2 ..

Zuidhaghe t<tassenr. 96J'
1 'trlestlandhal I B-GravenzandrÍ klassenr.
Buitenhof De1ft klass'enr i 954

L
I

911

Lens J - Bultenhof 2 5-2
Lens 4 - Hal-ve maan 1-1

LANGS DE SPoRTEN,: vÀN DE ZM LADDER

UitsLag i oetenwedstrii d.woensdag ,1 ,augustuE.

Lens 9 (zo) - I+ens.?(r.a) l-11,, .

UITS].,AGBN' COMPETlTTE\,IEDSTRlJDEN ZATERDAG , ,SEPTEMBER

- Velo' í .

Jac J
SVPTT B

Jac P

- Lens 1

- Leno 2
- Lens J
- Lens 4

5-4
2-2
B-5

7



Program roa zaterdag 10 september 1988.

14;JO uur l,ens - Ec-so (t) A.v.Empe1 '.OO2/O11 
_-

12.00 uur Lens2 - Hoekse soys4 (1) B.Lakhi 012/068
10.J0 uur T,ens J- oevjo B ()) N.N. 021/1'64
12.J0 uur Lens 4- Texàs DIIB I (l) N.N.. 026/181

i.

fnfolmatie over eventuel-e afkeuringen van de afdeling ! s-Gravenhage. iedere zater-
dag vauaf 9.00 uur. Tefe foonbeantwo order onder nr. '?95701 .'

:.-.

Verzamelti den

tens 1 1J.00 uur
1,etr6 2 11.00 uur

Lens J 9;45 uur
Lene 4 11 .45 uur

ATTENTfE

De opstelJ-iug voor Lens :! en $.f vroldt door de trainer bekend gemaa-kt.

EventueLe afochrijvin6en voor vri;ldagavond 19.00 uur bij E.v.§pronsen, teJ.:
kafi.o1?51-22291 ot bij HTdàb-e1 te1: 646554.

J25o11t

opstelline Lerra 3t
J.Kouwenhoven 2x- II.v.Kooten- c.SaroLea 2x- J.Pronk-R.Keus- J.SinÈè- lJ.Kliinnen-l
M.Íï.ie 2x- I'J.Stuifbergen 2x- J.lrritting- M.Verboon- T.Spa + àanvullin6 selectíe,
Leider: B. v. d.Nouland
E rroor vrijdag-vond 19.00 uur bij l'I.Kliinneo +,el-l 46?810.

opstelling Lcue 4:

D._de Ruiter (aanv)- D.v.Essen- M.Fris 2x- G.Kuiper- C.Lipman- L.Mantel- G.Saro-
Iei 2x- lÍ.Osnan- J,v.d.Stee- ll.Stuifbergen 2x- É.v,d.Heiden + aanvulling van -'
Lens ]. ' '. . '' .':. .1.. i-..- t,
àT[ffien voor vrÍjdagavond ,l9.OO uur bij D.de Ruiter te13948422 of bij R.Pil-on'
tel: B2of '1 1

ATTENTIE ATTENT]E ATTENTIE

Herer voetbaLlere blijf niet zonder bericht weg.
Als je om weLke reden ook, niet kan voetballen laat
aanvoelder vleten...1
Hierdoor voorkor jé dat iouw tcam onvolledig op het

ProEramma zaterdaA 17 september 1988

dit even aan $9.Lei4er.of ..
:

vel-d noet aantreden.

ar
14.10 uur Len6 1 - Marinc I -. vrlcndschappelijk
f 4. io uur Vitcsse De:Lf t 8. - Lens 2 ,- . ; ' .

g;f: 
""" Ec-so 6 - Lene 1

11.00 uur Ec-eo B - Lens 4

n. Vie
N. N.
N.N .

012/068 .

ozr/165
026/1Bz

Een nieuw eIfta1

Sinds de komst van Hannie van sproneen is de speeh'rijze- mede -aan]<1i 
j d:iu -- . ;

nieuwe spelers fl-ink veranderd.
Ondanks àe nederlaag tcgen Velo ís het toch nog èen lust voor. het oog zoals
het hoogste eLftal .ror, ào zaterdag speelt. - - , ,'
Het Ís nu een elfta1 wat Sedurfd Àpee1t en uaar profiJt mee valt te halen' -'

Dit el-ftal- zal een spannende kompatitie opeleq en el-ke wódstrijd' 2a1. een apal}De]r-
àe wedstrijd zijn.
Als U twijielt àan deze vroorden dan nodig ik U vqn harte uit on eeu6 een wedstrijd
van T.,ene 1 ( za) bÍ j te l,onen I t '

o

Een realiet.



Met in oos achterhoofd de gunsti8e reeuLtaten van de roels afgewerkte rmiead.:.;.,
schappelijke r,redstrijden vertrokken wij, enigzinÀ getrairaÍcapt dooi "afwezigheltt -
van enkele baeiespelers, . met' veeI. opportuhisne richtiÈ§,iIAC. Í.r ..:.'',.:

.. 
Aankspqls#Cr':sommÍge ' spelere 1J,.4! uurr,airderc spel.eis 14.15 uur r'i. . .: .1-AatrrlauB.wedstrijd .14;JO'uurir tel uit je winst.
llat de..urcdstrijd !p zich betreft-kan ik erg kort zi jn. .. .:\'
Iiet m-qtt-oi. vqel plateri en' de. nodige verveLËnde. opmuikingen waardoor enki:Ie . ;

spel-ors uit hun spel wcrden gehaald. JAC maakte uiteraard.hiervau dankbaar ge- '

bruik, en aJ. spoedig keken wij - tegen een:. ii.kse dchteretand aan. " : .:, ,: '
De twee.de "helft ivair di..wcdetrijd in fei e.,hétzef fde beol_d.
Pae in het Laatste gedeelte van d.e wedstrijd kwam de opleving en begounen wÍj,
r,leer afs vanoudor crvoor te kuokken. :",:

aatr .en moesten we.een verLios van (5-4) diep teleurgeetelCl

BJ-okpoel ]x
Soebarta 1x

- gemiate etrafschop Lens

VersJ.ag JAC 2 - Lens 2 (zaterdas) J eeptenber 1 988.

: de Vries( geeft beeLd. weer van de wedétrlJd.) "
jammer . " . ,'.i

:-.matig (wellicht onder de alnrk tàn eèn aaíwézige
rapporteur).

: Jx (waarvan 2x met oen buitenspelti[tjé) ..;iii.::JAc2 -rENs2(5-4)

Uiteraard wae, het tel
accepi -ereu. .l'.,r. I ,',,
Bijzonderhedenr
.. doellunteu Lens

. ,ï,i" .",.., "i
- ÉèheidsièchteÉ-{r'

Tot elot uat het praten betreft mannent we hebben allemaal gelilkr'maar lateu '.
vij, er.we} ,iete.:1van,', treren.' -' .,-i... i

1,:" ' -;t..';;', - . . . G§; : - .'

-VAN HET JEUGDT'RONT

- tegendoelpunten
- eindetand

Algeioeèn kontaktpèi'soon :
telefoonr 970154 (b. e. e.
l,/edstri j dproEramma A-B-C

Paul - v"fd; Steen, Chopínstraat 1Ol,
9716?4 Peter Perrcyu).
junioren

vqld

2551 SV Deí "Haag.

Kontaktperooon: PauI v.cl"Steen te]- 9?0154 (b.S.e. 9?1674 peter pemeyn. ) ....;
Afbellen voor dc wedstrijden bij Paul v.d.StdeÈ voor wrijdagavond 19.OO uur.
uiterete nood no6 op zaterdagmorgen op Lens bij ;ienaEal van de jeugdkonoioeie
teJ.: 661114. Voor avondwedstri j den ' t eJ-z 9?0154.

'In .

ZaterdaA 1o-9-1988 acheLdsr, sam.konet-
117-' 
16+
194
45t
4?j
489
512

.15.,09.
J4.1oi2.to
10.r0
12.00
14.1o
1r. oo
j i"

uur 
. ALphen6e Aoy6

uur -Maaedijk 
A1

uur laakkwartier 82 -
uur Hvv C1
uur lliLhclnus C2

.- , ,.. :'
MaaÍidaÉ 12-.9-198B'rr''

19.00 uur Lens B I

Bijzonderheden:

trena A-reg Sp.park de Bijl-en ?? ltJ.í2,gur
,Lens.A 1.. - Lau ge Kruiswek J.ELoryn-1.2- _1J.15 uur
'LenE B 1' S.Lohruanl-aan vl.NoteboodJ45 11.15uur
Leno 82 J.v.BeergBtraat 2? ,9;rO uur
tene C 1 Hoo8onhouckLaan M. deBruyn-f- 'iO.45 uur
Len6 C 2 l,leetvlietweg ?? .13.15 :o:ur
rrBs c 4 2 22 : '12.'rO uur

- Ri j srui;k B 1' !I. tlhyte 18.t5 uur

.fiete.
!

2

Í
- voór opetellingen zie hieronder
r- gaafne ouders.met. vervoer voor len6 A-reg- A 1- C 1- ed C 2. 82 uet do'- ilr, 1"r, G.Hqsethr. {.-P.I.§-ierop é6n pasfotó inleveren a.s.'zalerdag.
,.-,Ieeo.de al-gemene. j eugd]-<opy achterid deze lensrevue.
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.". rd-,),: i

IOO ueter dè ree§
Etoplichteh ' .1.

j 'J,: .:'

,. . . :.

Routebe;ËÈrijviíg 'A1pheàËe'' Boys'.

Via de Utrechtse
Àf61ag Alphen/Ha
Rechts zie je de
Alpheh (rechte
naar rechts bIi
linksaf- (yoàr 

, cl

Na 2e etoplicht
l,reer 16te recht

ÏJena A-reA 3

leiders: Ed.win Coret en Mohammed el Assrouti
Lens 0 2: ' vroxdt'aoor de
Ieíder: Leo van Ri jn.

tràïncr bckend genaakt-. i 'r '

baan.de"grote weg naqr.,Amsterdam volgen..;'.' :,,rf,,?,.''
zerswoudc/Í,eiden nemeni Richting"'A1pheí rvolBon door, HaZerswoude,
Heinekenbrouwerij, ( weJ- doorrijden);^ Rochtdóor rljdeí tot Ín

vifauna) en.. verder._rechtdoor blijven Baan. N
ven.volgen. lij stoplichten rcchtsaf.-Dan bi
kerk)., Qoorrb1ijven rijden biug over.. ' r, " .

n 
" eelEt.e .vreg rocht6r. Dit ie de sportl-aan.' - r

daar liggon de veLden. Een'echte puzde3.riti VeeL.Ëucieel.' '

A

i
e
e

J.r ,e
.-:.,r

i.nilleiía- M.Brooshobft- í.Duchenire- F.eI Haddióui- r.aeir ttei.jer. nijoraaa- I

Y.KeLlouh- P.v.d.Lubbe- M.Partoledjo- M.Schuurnan- E.Spaainxs- J. lJe st 6trate..
+ 1 Bpe1el van A 1 i,t ,' ..'. , .'.

Leiders: Ton tsGravendijk en tlim Kcetman.- .-;' :.. : ...:s-)'',';' -
Lena A 1! " ' -'-':
M.v.d.Ber8- R.Bignel1- M.Bruning6- M.v.Dijk-.B.GiicLii- H.de Haaa- N.Jagesar-
,Mr4ipp- E.v.Knijff-- -J.Mansveld- M.Noort- A.0uledbeLhaccn- Y.PohLivan; B. Rrinahle-
i+aag- P.Va1kenburgh. . i.,., .i -( +,.
leiders: J3n:v.d.Berg en John Maneveld. -.,; "- . ' j -

L.,eris B 1: (".:: 
19 en..12/e)

,..}

,Í.;.
E.Aydo6du- D.Balgobind-Il.v.d.Bergh- M. v. Croonenburg- Ch. v. d.Geeet-S.Glaudenans,- i
R.Ha6eraat6- R.Jansen- P. pronk=E. Rietveld- N.Schuurmau- J.Spaaas- R.Tettero.
ï,eider: Fred Grens.

l,ens B 2:
F.Acer- MtJ'chalhi- "A.Baidjoe- E.Boldewijn- I{.,Lgqud- D.IIeins- M.Koca- D.de Kok-_-,;
B.Linger- M.TÍjeen- R.Tur- l^I.N.Yeng: ,,- ". ..'' - -...' : t:.r'-
Ellgt Arthur de Groot.

, ':'i :"

l,enB C 1|'.l_{ordt door de trainer bekend 6emadr t.

Lens C . J:"
, L.Abotrnarsa- n. ntfaain- -M.Buyteiaar- T.Dikensiz- H.e1 FourquÍ- V-Gobínd-' n.Uanigue-

R. J;gEd-'Ei Lau-'tl.'l"latrieri- S,lierencia- S.Moi-- J.P.v.Nierop- J.v.d.Seyp- lliTijseri-
'S.Vink.
LeLder i RonaLd v. d.lloek

'''SpelerÈ varr C3 opgelet:
Op verzoek van ju1Iie leider vragen wij
trainen. Aanvang 16.J0 uur. Kan je niet
Niet trainen dan binnenkort naar Lens C

om op vrij dagavontl t
bij Ronald; te1.8978

julJ-ie nogmaals
be1 dan even af
).1

e komen
42. '

!Jerqt__h9_L_€9nt e_! erf bi j A- Re gi onaal ?

Met die conclusie moeten vrij nog even $rachten, maar afgel-open zaterdag wàè di.e -"

gedachte 9p zijn plaats. ri:!r- 'r

Aïs'irainer'heb ik te veel -meegéhapkt om -ira 66n wedstrijtt voorepellíngea te doeu.
Dit A-e1ftal t<aí écirle^i beeliei uitgroèieri tot een kanshebber in deze klasse.
In de vriendechappelÍjke wedstrijden te6ón RVC, Sparta en XKAVV kon je dat al zien
aankomen. Een goede zaak ie tevens dat A 1 (3-1 winst op Wippolder) eveneonE een
goede ploeg is ruet toekomst voor dit of volgend 6eizoen.

10
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Tegen VEP (Woerden) klram l,ens nauwelijks in de problemen. In verdedigend opzi
(zonder Bijlsma en Tettero) was al1ee oplosbaar op 6én slord.ighei.djc in het c
trum na..pe_,,drie middenvelclers hebben techniek en overzicht in huis, terwÍJl"
drie 6-tr:it6dí "sndl en hand.i'e zÉ jn.
Toegegevenr VEP wa6 zwak, maar goed voetbal en acht doelpunten zie je niet'Íoderè
week. De speJ.ers gunden elkaar een bal, bewogen ook goe.d zonder bal en speelden '

agressie f.
Ale deze Jongens de wijze leseen van Ton en Irlim good tot zich d.oor Laten dringen,
gaan vre er eilke zaterdag even voorzitteri. :
Ooelpunten: Edvrin Spaninis 2, Faust den Heijer 2, Toon Ducheirne 2r..Rubcu Jortlari ,1 ,
en FaysaL el Haddioui 1.

^ , T.c.John v.a.i,uUbe. 
''''.'

'dED§TXIJDPROGRAMMA 
D-E-F-JUNÏOREN

cht

dé

Kontaktpersoon Paul- v. d.Steen
' AfbeLl-en.voor de vredstrijden'b'- uiterste nood nog op zaterda6m

661114, Voor avondwedstri j den

tc
ij
ör

lt 970155 (t.e.e. 9?16?4 Peter Perreyn).
Paul v.d;§teen voor vrijdagavond 19.Oo. uur.

Ben op Len6 bij iemand van d.e jeugdkommiesie
tt 9?0154,

veld Ean.komEt Len6

In,
tel- 3

Zaterdag 1o-9-1988

11;OO uur VCS D1

o

Br8
B62
B?3
904
926
995

1o45
1061
?'
vI.

rlur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

10.15
11.00
9.15
9.ro

10.1o
11.10
9.30

10.3o
9.3o

11,10

uur
uur
uur
uur.
uur 

_

llul
uuT
uur
uur
uuf

:. Lens
2.OO uur LaakkrrrartíerD2 - Lens
o.15
o.ro
1 .00
2.00

Lens F1
lens.Ez
Lens F3
ï,ens F4

Dedemsvadrtwe6
.T. v. Becr66traat
Nijkerklaan
Rederi jkerstraat

1a

,|

1

I
1

1

1

1

1

I

Quick Steps D7 .- L_e.ns
Cromvliet E1 - f,ens
Lens E 2 - Quic
Lene EJ - Qrtic

I

ps E2
P6 E4

..\]UÈ T I

- HBS 15
'-BTCF5

- Laakkwartier FJ

'D 
1

D2
D'
E1

k Ste
k Ste

v2
v2
v2
v2
v 2,
v2

00
00
oo
oo

o;
2. .i

Zondag 11-9-1988

11.öo u;r r,"r,q ri-Ea-ri eri'r4.'ónaerl-in! voetba3-
en trainon op T,ons t/a 12.1J var.

Bijzonderheden:

LenB D 1:

1o.45 uu?

- voor opstellingen zie hieronder .' .: ,.

- wi1let PrBodaaÏ en, V.de Boer ars.zaterdag é6n pasfoto inleveren.
- lces de a1-gemene jgugdkopy acËterin deze Lensrevrie. . ,' ;

R.Chery- J.v.Diemen- R.Geerman- T.Heins-J. Hoefnagel-S.Hoefnagel- M.Jansen-J.Kop-
pendraaier-, R. Otte- IÍ. Pronk- J. Sandifort- P. Sinke- G. v. Versevold.

l,etrB D 2 :

ï.Baedogaa- M.Guenoun, A.eL Haddioui- F.eI lladclioui- R.Kloor- R.v.Leeuwen' P.v.Rijnt
R.Stap- P.v.d.Stcen- A.Turkoglu- V.llesterhout- A.Zal-agh
§!1]gr Jerry Hocrnig

I,et]Jil2,
Jl. geyer6o
demir: J.
P.Zeemeij
IeLde16:

ergen Ían Ilenegóu$en- E.Drol6bach- M.Kora- R.v.Lint- D.Mabaijoje- T.0z-
§oysaJ-- R.v. d.Velde- D.Verhcy- M.Uaterreus- J. v"d.Zande- M.v.Zandwijk-
er- C. zell-er.
Cor Zeemeijer' en Pctcr v.Zai.rdwi jk.

11



l,ens E 11

J.Buis- P.Cqnpog Ponce- t rDaamen- F.c1 HaddiouÍ- R.v.d.Hcijden- A.Nolten- L'.Peek':'
P.RooE. ..

JJens -u z:
E,Akar- A.Akkabi- A.v.d.Heuvel- F.Karnpfraat- R.Marten- R.v.d'PoEt- S.Ramhiet- A.Sen.
Leíder: Aad v.d.EeuveL. I

llug.E:
H.de Boer- D.Da Cruz- .R. v. d.Geest- V.de Groot- R.Herrewijn- À.Jagga- R.de Lange-
N.Ozdemir- A. Souaré.
Leider: Willem v. d. cecÈt.

Len6 F 1:

N.Akkabi-. S,Buitenhek-. R.Meeuw:lsse- C.de Rooy- K.v.Riin- Y v.Spronsen- D.v.d.Steen-
E.Wofeheiner
L,eider: PauL v. d. Steen.

Lens.'F2.:

A.Blom- M.Dijkgraaf- I,l.v.Donck- D.GÍI1ard- J.Hop- E. Mol-A. Ooeterveer- M.v.Voort
Leider: l,Iim Blom

LenE.F J: p.Bridaan- V.de Bóer- J.Fiets- J.de JonB- L.Neysj R.NoIten- A.Raohiet-
Fl§íÍi]iacus.
ràia"r, Fred Siliakus ' ' ':

Lene F 4:

S.Gombault- T.Jozee- M.Voogt + aanvulling met nieutre E-kl-atraeIs.
leider: Paul- v.d.Stcen. : .

Training LenB E1 t E2 ea Ë1

Nogmaal-6, Inaar. nu echt voor de laatste keer, vermelden wij de traLningedagen en

tijden in de Len6revue vraarop aIle Épelers (fu6 oök van E f) verwacht worden te
konen traínen. Onthoudetr dus:

woensdagmiddag 14.10 uur l/n 15.45 :u.ar. ... :j. -

dondordagmiddag 16.00 uur t/m 17.00 uur. , . -". : .

Kon we1 zotn 15 rhinuten eerd.eí zodat lcil,beit'op 'tijd kan beginnen. Kan je niet '

trainen bel- dan cven af voor du'trainfdg bij Gilbert thuio te1: 9?2427. '

Trainin ],ens F1-F2-83 er f4

kunnen beginnen.

Ooi< voor jullíc vcrmelden rvij nog' 66n'k
trainen. Ook goed onthoJden'ciue en eteè

eer.de da6en' en tijden waarop ju11ie'kunnen
ds '15 minuten eerder komén zodat we optijd

woensda6middag
zondagmorgen

11.10 l,Jtr t/n 14,30 urr
11 . 0o uur t/n ,12.15 tl:nr

11-O Vios DJ

o.I.v. tr'red GrenÉ
o,1.v. llin Blon.

Verslag T,ens D]

De aftrap werd Senomen door vios. i{ij natuurlijk SeLijk atoren en kregen de bal.
I,lichaef v.Zandwijk scoorde het ecrete doelpunt. Daarna viel het volgende doen-punt...
(door Deji). Er wérà een terugepeelbal gegeven. Maar.de kecper kLemde de ba] niet
goed.. Michae3- 6ing er geLijk op af en.schoot en wij dachten dat.het een doelpunt was.
ilaar hij werd afgÀkeu"à. r, voigde rneer d.oeJ.punten 

- 
do or '1 .Deii à. t'tictrael'3.Deji-'

De tweede hel-ft klramen er zeEi doelpunten door: ?x Deji 2x I'lÍchael- en 2x Jemy. '

En een Viosspeler haalde Marco onderuLt omdat hij kon scoren (not Song). Het was
ee:r ggig overwinning. P. S . l,Je speelden lcnuclde hé Cor '

12



JEUGDKOPY AIGEMEEN !!! AIGEMENE JEUGDKOPY !!! JEUGDKOPY ALGEMEEN III!

Al-s hetr go,ed is hebben aIl-e .ouderB van onze jeugdleden in de. vakantieperiode een. :

kontri.butiébrief gehad met daarbii een toegangslaart voor het j.eugdlid. Deze toe;
gangekaart is noàIg a1s op zonda! cie wedsiriid van lens Senióren.1 bezocht. C"3! ' .

ioràurr. De kontributÍebriei laat àien hoeveel kontributie er moet worden betaald'
voor het nÍeuwc oeizoen. ïn (te) veel gevallen staat er ook nog een bedrag open vanl
het vorige seizoen. lle vragen U om dit bedrag z.s.m..over te maken op giro
716?,ll t-n.v. penningmeeotór i,ens. U weet dat dc lcontributie vooraf betaald moet'
wóraen. Dit 'ho;ft nièt in èèn kecr het hele bedrag te zijn alhoerver dit voor een '- '

vereniging wcl heti nakkelijkstc is en eigenlljk'vóor U ook. Vcrgeten is inmers niet
m"ur 1oóg"Íi5È. U mag echter, ook per maand, .per kwartaal of per haLf jaar betalen.
Ook dit hoeft U niet te vergeten. Haal op het poetkmtoór een periodieke overschrii-
ving, uu] deze in en de resi 6aat vanzelf. Makkelijker kan hót. oi5enlj.jk niet.
Heeft U vragen over de contriÈutie of heeft U d.e kóntributiebriei nÍet 6ehad bel .

dan naar nevrouw I v"d.Berg t,e]_z 29?9?8. De nieuwe leden krrigen deze bescheiden '

binnenkort uitgereikt, Natiurlijk bliift kontante betaling op LenB ook altijd
mogeLi jk. r,

Kontributies

Spon6orÉ

Enkele regels om te onthouden.

is verplicht zo spoedí6 mogelijk doch uiter
Paul v.d.Steen tel: 9?0154

3.ijk voor vrijdagavond 19.00 uur bii :j

,j

llie afgelopen' zate4dag op Lens heeft rond.gelopen heeft kunnen zien dat er vreor heel

"watfirmatsdiepindebuidc1getasthebben..,.JVoor A-reg. was d.it niet nodigJ De uitrustinfi.van 'rGlashànde1 B].om'r was ned'e door een

zeer goede verzorging nog uitstekend in orde. ' :

iuo_u I f 
' was ó.ótf àf ioorIi.n"-"d.bor rtComforttapi jt't, .rle taescn na:len zé' over van B{ .

l,cns B 1 liep echter te pionken in nieuwe sfriris van de firma rrTelcol!. Ook de trai-
ningspakken waren aL afk;mstig van deze gulJ-e gevet. ferÈeersschool Philippo:Echonk
de-[aÀsen zodat qok 81 er ]reer netjes bii loopt. ' i' - 't-
lens C1 en C2 'irordén !ósponsorcl doór rtEurodrogistrr. Voor beide elftallan werden

uitirtu beschikbaai 6"It"ia. Len6 C1 kree13 tevens de tassen die vori6 seizoen a1 .dqqr
deze gever geschonken $raren airn (toen) Az.
Len6 D 1 tenslotte kreeg.naàst de aI bestaanàe trainingspaklcer van grocntè en fruit-
handel rrrt Karrewielr'.'ni ook'de beschikking bver een 6te1 shirts. Ook dit ziet er-zeer
fraai uit; - '

I,le nogeil aÍ,Ieze spousoi.s best dankbaar zijn voor hun geste. Dat jullie het op prijs
stellón wistcn uij ook al. 1an5. zowel- A-regr 

^1 
!81 r C 1, CZ en D1 .lopen nu in de- 

"zelfdo shirts bcsàhikbaar gJstel-d. d.oor meerdere 'Eponsors. Hèlaa6 is dit soort -"'
shirt niet mee? te l-everen] Ilierdoor krijgt LenE E1 ook via ecn spo1l6or bÍnnenkort
een and.er ohirt en waarschijnliik ook ta66en. Meer niquwes volgt' '" '

Een verzoek van onzc kant maar zeker ook ,ra*ens. ae epónsors om-zuiii6'te zijn met

het-materiaal. De sporttassen van de sponsors mogcn g@$!3!9! Sebruikt wo"den 
:

voor de training of a1s schooltas. Wi j willen er. zolEig-mogeti3k rneed.oen., Heren . 
_

trainers en leiders rvilt U hicr ook goed op letten. Bij voorbaat dank'

:
zoais elke vereniging heeft ook ï,eus. wat regel-s waaraan de lcdèn zióh mocten houden.

voor de Boede orde vermcl-den wij hierondcr .e-ven deze re'!e19' - '. ,:
I,le. hopen dat de spelers zi c-h hieiaan nouden.l'Dat inaakt hct íoo'i, ons ecn stuk'makke-
lijker. ,

- afbellen voor wcalstriideni ir':

- ,afbeJ-leh voor de tlayLlgg1
is verplicht voor aIle geselekteerden epelers voor dc .,training bii de trainer .'

- Rechtstreeks naar de uitwedstri d!

dit hebben l^rij liever niet. verzanelen d,oen wé in principe (ol tijd) op Í,ens.Kont
het eenB goed uit om direkt iloor te gaan bel dan voor vrijdagavond even naar

_11Paul v.d.Stecn te1 9?0154.



Lenskledíng'
Lens speelt Íà een korenblauw èhirt inet'r+ittc ronde kraag en witte manchetten, ge-
heel korenblauwe kouscn en geheel wit broekje. AlLes wat hicrvan afwijkt is in

verzarnelenl .

doen we dus op Lens. De verzameltijden staan achtei de we4strijden verneId..

niet opkomen

-betekeít.bij dc eerste keer een officiöIé waarschuwing cri bij de tweede keer één
weàstrijè echorsing. De derde keer is tevens.de l-aatste keer omdat we je daarna
niot m,eer'opetellen.

ry.3

PenaltybokaaL:

ZoalÈ voorgaande jaren organiseert de HaaSse Voetbal Bond ook dit jaar weel eetr
strijd. om dc. penaltybokaal. De voorrondes zijn bij de verenigingen gehouden. Bij
ons io dit cloor de drukke oeferlperiode niet bii elke 6roep gelukt. Toch hebbel we
gcmeend om in a.IIe lee ft i j ds6roepen mee te gaan doeD. Voor Leno hebben ue op6egeven:

Catesorie Lensfid

-:--6 jaar Youri v.Spronscn F1

7 jaar Evert \,Iolaheimer F1
8+!- jaar Pascal Roos E1

1O+11jaar Jasper v.Diemen D'1

12a1Jjaar Cor Verbij Cz

categorie meiej es 'categorie geeu Lenslid
Patrick Bodaan
Kev1n v. RlJn
Dil-oon da Cruz
Virgil Vlesterhout

Richard Haníque

Jacky de Jong FJ

De peildatum voor wat betreft dq leeftiid en het Lid zijn was 1 au8u6tu6.
Eet kan due-zijn dat jongene nu net ouder zijn of wel Lenslid.
De halve finale waaraan jul-J-ie meegaan d.oen wordt op woenodagmiddag 21 eeptember
gehouden aan de ijzerwerf. l-Ie hopen d.at m.n, de oudere schutters dan vrij hebben
van echool.
Meer nicuwe voJ-gt volgende week in de. Lensrevue.

LeÍders-ouders-toernooi op vriidag 9 eeptenJrer.

Aan de vooravond van de tweede comletitiedag organiseert de jeugdkommissie weer
het jaarlijksc Ie iderstoernooi , mct deefnarne van leidersteams van bevriende clubol
een lENS-feidersteam, en tr,ree LBNS-oudersteaflE. Er wordt gespeeld op halve velden
met 7 Épeter6, waaronde! ccn keeldi" Na een halve competitie in dè poules vinden
de finalewedstrij den plaats. De eerste wed.etrijden beginnen om 19.00 uur.
verzatrelen bij ï,ene om 18.ro uur.
Deelnemende vcrenigingen zijn: Die Haghe, Honecleredijkr GDA Scheveningenr LENS,
l/ios, ouders 1 en ouders 2.
Wij hopen dat vele toebchouuers op vrijdagavond een paar uurtjes 1-an6s wippenr om

ecne te kijken wat lciders cn ouders er van terecht brengen. Na afl-oop is iedercen
hartc1ijkwe1komopeengeze11igena.babbe1enna-dronk.
l,le vragen de. Lcnsspelera en de ouderE om zelf voor brockjesr kousen en schoenen

I,Ie gevcn de shirt j e6.
Voorlopig hebben onderstaande oud.ers zich opgegeven:
de heren: Meeuwisse, v.d.Voort, f,amers, v.d.Donck! Wolsheimer, de Jong, Siliakus t

. v,d.Heuve3-, Kampfraat, Sen en Akar.
HieI zijn dus no6 4 ó 6 vacante plekken. Intercesc?? i
Be1 dan even snel n.aar Fxecl Grcns tel: 615418.
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Adres/te1e foon'*i n

+-"-' .r- ..;'.Ij.' ,

Het komt riaak voor-dàt"er spelers verhuizen of recn ander teLefoonDummer krii8en
,ànàà"ia"t wi'j het ueteri. ioch weI een probleem a1e we icis wil}en "verstur,en 

.of. I,,'-:*

nrgtq1"1. te bóIlen." Geef wijziSin6en d.aarom door aan PauL v'd'S!egt'. 
_ .

' ': l!:' _r''lLeider B 2:,u-'.
ffi;J vinaei, ,u à, nuo ï"iau= bii voor een jougdelftal. Dö laatste v,as

Iónald v,drHoek d.ie zich oter Ö7 ontfermdc'. Nu i6 Len6.82 aan de beurt. Vo1gen6

àe statistieken hebben we a.e. zaterdàg een vàste leider. , '-; , i ..1

trÍelden bij Paul v.d.Sïeen le]-z 9?0154.

Voetbatrschoenen te,koo!.'.

uiisr'àeii':euAd

AanEebddàn "e., 
''pa", Patriokvoetbalschoenen noot 3?, nièuwprijs

,""í4"q ora-_ v-raà[príjs' 1. 25r--. .Interessp be1 dan 9?0154'
f.7o.r-- vijf

.r 
-r-: ;tl ..

Ï,enE
. L;one
Lens
Lene
.Len6
],ens
Le_ns
Ï.,ens

A-reÉ -
Aí ",..
81 '..-
82,) , -
Cí';',. -
c2
C9 .i. -
D1'., r:r'-

B-r
1-1
1-2

1-i.
?-o
o-10
7-1

7=o
11-o
2-9
9-1
or2
4-4

'n'Vep A re8..
l,lippoldcr A1

QuickSteps 81 
,

soÀ. 81 ..l'. r_-
I{Bg C1 .,_;
Duindorp SV C1

GSC C1 .
vieÀ »2" 

". . -

Lens D2 ,' - CI,IP D 1

'Lens DJ - Viós D7
tons E{ '' = HMSH E1
LaakkuartierEl:..LenE E 2
DieHagheE2-T,ensE]
Kijkduin tr"1 | - L,ens F.1
Quick StePB F2- Lène I2'.'
BTC 8"5 . -Lens FJ

i, r,,;,.i

o-16
5-2 = -i,.. ,

Za de start is 6emaakt.
Hierond.er zullc'I. we de s
So'ns hebben r,re het zelf
oordeel zelf .naar. ' .'

Lën6 A-Rea.

Lens A 1

De qerstè kornpetitie zaterdag Zit er víeer op.
tart per elftal even kort' EamcD.vatton. i ' :

6.zien, som6 hebben. 1e het'in de ','wandeLgangen.'geho?IÍ"-*.,"..
' 'l' "

kend.e , een .lroomstart tegca hopcli jk de zwakste ..t e genstand'-er uit dczo
pou1e. tlat opviel bii f;Íi6 ,oÀ d" gretigheid en het verzpr6de veldspe!
il""r lUo"o"ef' het schltterend.e.doelpunt van Faysal-. Staandq aan dè 1in"
ker'zijlijí*rrzag" hij dc keepdr te ver voor ztn doell staan' Een geplaat-
ste loi ii àe ,erste-hoek me-t b,itenkant links betekende. zondermeer het
doelpunt van d.e maand. ! '

;.;1'-aio de-discipiine wat aan6etrokken. wÖrdt zondermeer- goed 
.m9-e -!un1en

draaien in,clezc 1,-5 poule . . A fgelopèn zaterdag werd i'Iipp'o1der vrii 'ge--
makkelijk o'pzliseztt. Probóer-met zrn allen eens af te spreken om zo

rroog moËeriik iJ einaieen. Inzet en serieue voetbaf van aLlemaaf is dan

cct t noàig,
verloor echt heel ongelukkig . De eerste 15 minuten 6ing gelijk op.

Daalna vras Quick Steps tot Jan de rust heer en meester en liep uit naar

een 2-O voorsprong. Na rust oen verbeten Ítvechtendrr Lens wat door Erwin
op 2-1 kon komen. De verdiende Selijkmaker wilde er echt niet in hoewel

LenE wel- erg mooie kansen kreeg.
nog steeds ionder vastà ieider (zie kopy Eoorin deze T,ensre'ue) Liet
zión een goedvoetballend elftal te kunnen rsorden'
Een vaste leider i6 echter een must om vooral- de dÍsc ipline wat aan

te trekken. Wij hopen nu toch EÍre1 een vaste leider te vi-nden'
Zorl Eea juLJ-ie dan voorlopig net als afgelopen zaterdag voor de puntcn??
haal na itloop heel wat tË àeuren over d.e scheidsrechter en de gren6-
rechter. Dit was beslist niet nodig geweest a1s C1 een tiental kansen

ge$roon benut had. IIct zeurcn had àuÀ tegen jezelf moeten gebeuren'

DË 1-t was een teleurstellende uitslag' Volgende keer beter' Een hoge

klaesering moet orin kuuncn zitten. De nummers 1 en 2 promoveren'
Doe je best.

Len6 B 13

Lens B 2:

Lens C 1
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Lens. C 2:

Len6 Cr3

.had'geen moeite.met een inkompl-eèt 'en te l-aat: arriverend DuindQrp.'

Er uerd àe1fs nog "u, upnin" uitgeJ-eend' HeeL taktisch Leo' Mede hier;
door kon Leiro simpel ;Ià,-i-o-"ii1open waarbij enËe1e beautige'Tt?d:: '
e1k jaar vragen ,ii a"-to"à om bij àns laagstà teams Seen standaardelf-
ta1len in tc de1en. fr"f""" ook nu weer zonàer 6ucce6' GSC C1 met enke'Ie

,dispensatiel-eperersi-raoIÉ.',oo,teEterkvoor!en:C}.Zaterda§lH3S
c4.:Dat moet ccn ovcrtrinnin! kunnen worden'' Doe je best' . ' '

6rossierde in rret m:.ssË;ï;;;;;;;:.Y:t-t.-t' Dàarna be6on het tè draaien'

en Vios lterd. hoor or, íIf gnupteld' Bij ?-1 stopte D1 er mee' i 1"'

Zaterdag VCS. HerhaLing s.v.p. i ' '' l'
6leeldc met C1JP D1 . Al; leidcr Jerry van dit e1fta1 een goed geheeL

heeft weten te ttlaken à"n-,"i r'"t *oËi'ti;t worden om juI]i'e !e verslaan""
i"it"aàc"àË"-;r;;;à;"; teseàÉtanaer t'vr' 

^L'akkr"rartier'' 
r'et dus op'

verpletterde vios met màii-riut"t 11-0. ondanks dat sommige §pelefs het

elfvoetbal nog moeten ï;;;"-;;;t het be6t l-ouk' Lcidere cor en Peter'
brengen ju1Iie dit ,"1*;;;'-uil;n met- trainer Joop' De harde kern'van D]

van vorig seizoen staat oidertuesen borg voor het succe6' ,' *:' 
'

heeft een groo.t proulË;,-;;;;;i; nà q É1' Ïn deze krasse ontbreekt het

onEi aan een of'neerdere keepers' I{ierdoor moet iedereen beurteilin6s ":

keepen. Ga eens op ,o"i ï"-à" 1""'t of op schooJ.' Wie weet wait het ople-

vert. HMSII rvas in i"d;; ;;";i oott- 6u 'ien- 
r'e t veldspel de-betere ploeE'

was minder aan i,aaxxwlitï""-Ër . 
-Ë"Ë"-pràtrou' 

'Iit 
Éan Sebcuren' ook hier

hebben we helaae s"""-"àuiu tt"àp"'' Zàeksn dusl t Veel Eucces zaterdag
j....

te6en Quick StePs.
verloor met B-J bij Die.Haghe' I{et was best een leuke }'edstrijd' Even-

iets over de trainÍngl'wï;';;;- i"I1ie veor te weinig' Kotren voortaan' '

hoor op r,roenodagmiddag 'r,1o 
14.10 to! r-q'a5 uur àn op-donderda8- van 15'oo

iot rZ.oO ,or. J. lceit er ccht heel veel'
opeelde 4-4 tegen SV Kijkduin' We begonnen.in de regcn maar kr'ramen wel-

met 'l-o voor. Daarna ïi;;;; we echtei steeds achter de feiten aan naa!

kond,en gelukkig vtal< voo'r ti jd Tim 'loze" een echte aanwii'rét ' op 4-4 ko-"

,"t. o"-pntaltls werden door ons beter beaut'
speelt nu veelal t"g"i^'tà"'" mei atrem"ar nieutrc I'-spe1er6'" Dit was vo-'

ri6 seizoen'"t onan,Ëo'l-tilt i""" ie tlan l::l :::'.}:l,t' ""' jaar'''
QuIck Steps kwam er niet aart te pas en verloor met 1b-u'
NaaflooptroostendewoordenvandeLensaar:.hang.volgendseizoengaat
het echt beter' 

3TC vond ilit niet zo leuk en
Ëine-"""" BTC en kwam met 2-o voorsprolq: :ï: :"io.:':,r::::-"" ''
d'eed.cxtraz|nb.estfn-wietuiteinàe1ijk,nét5.ztei,linnen.
;;i;rà;t"p"l-en'ju11ie lekker tÈuis' veel 6ucce6'

Lens D 2l

Lens D]:

Len6 E 1

l,en'B-D 2:

Tens'E Jl

Lens F 1:

Íens' F 2:

L,enE D1 :

Làno F f
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DE I,ENSREWE
IIEEKBIJAD,VA}i DE VOETBAI.VERENTG]NG LENS
62ste jaargang nummep.,l ,,- 5 september 1988 "

OE FICIEEI.

2532

2533

2534

t{ieurue leden .

2529 H.P"v.i{ooten,Seza, 011264, tiiddenstede 105. 2543'.!Ë Den llaag,

2530 R"v.Leeurre , D jun.270377, Noegstraat 107, 2545Í[I Den llaag,

253tr iI"P.v.Nierop, C jun. ïíeimarstraaL 295,2562H;I Den Haag, tel.
140676. ,i. ': ;

T.Dikensiz, C jun. 150 37 6 , zonneoord 100. 2544KH Den Haag teL 292562"

R.Herrervijn,E jun. 040 679 , Plantenoord 2L6,2544K5 Den llaag,teL 6694??

M.iI.VgogtrE jun;,, 120283r.otterr.aile .LO, 2544JP Den Haag,tel . 6731L9.
,. , -Í. , i

2535 'Í "Jozee,, .r :gr:l 'bf ro80,' Driébergenstraat 39|254688'Dqn .ï14!:le} 6110s0.

2536 I..Soy.a1 r iDr.,jun. L6047j; J.LedelstEaat 7A,2518 -PÍ, Den Haag."tel.. 653020"

51172,v.o.stadeltraat 560, 2,5.26 GV Den Haag tel. 8020?8.'

2538 G.G.Westerhout,F jun. 'strauqslaan. 108,255L' i{R Den Haag, .|-eL..259225 '
' :. ".: - j- vl ': ,-. r.

2539'.R.c.c;ó'óí, 
'it'È". faoftf ,lteppèlvreg .?7?D,2544"c8 bèn Haag,tel.. ' 297009"

2540 AiC.Dekker;- F jun"29OB80, I.leppehveg 734,2544ÈT Den llaag teI. 6_66659.

252ó IÍ.VI.Notten^;SeZó,080858, I'iérwedestra at 47,?-5l5TP Den Haag teI. 820066.

2541 R.dle Roode,F.jun.14LO8On ZUidlarenstraat :..P7, 2545 VS Den Haag

2542,I.t" pronk, F jun. 22ó 18 lr Ruinér-woldstiaat 50, 2541' PS Den liaag tel. - 2987 40.

2543 K"v.Reijen,F jun" 250783,Velpsestraat 35r2.573 SC Den Haag teI. 462557.

WI ZL IN liclmaatscha /telefoonnummer "

vrordt Seza

2496'c"de eiè.r; hierlq lel"nr" 910609.

1950 L.C. EbIe. r.Eordt . 9epo/ zaat .

te1 579155.
tel 290938 "

457t43.'
,i' t! .

opzeqgingenr:

2080 P.Oilinot,
1932-'I'1.ilahiëu, -r 

t'

2283 Ií.de Groet,

zaal
i jun"
E, juu.

Bc,etes '. r:,
L

, Strafzakèn f.
iJètaling v66r
relcening. 12993
vermeJ-ding van

nev+lt5_ ti e le bóeliin,g' f .250-'t
aÉ --
2B-9:1988' cloor ove
4229 Rabobànk Den

lBoètétt",.

Adreswi'i zi (,1nCI.

1837 T. H " Dikstra, sezo,Obrechtstraat 340,2517vG Den llaag Eel. " 452652'

R"Bogisch, S. Tjin Àsjoe" I{.R.Iriners,
R. Haaqtmans .
I/i.Koe1emii, F"v"Knijf f .
rmaking op girorekening 336711 of ba»k- '
Haag, -L.'n.v.W LEi{S te) I.íonster onder

L



BAROPSTELLII§G

Zaterda$norgen B

zaterclagmiddag s

sluiten t

Anja en ilan
Fraukje, E11en,
Tom en Suzanne

.i' ;,, , :;.,,

zondagmorgen
zondagniddag
sluiten-;

Be stuurverq'adérinq

iros, iluirf'' .r,' ít jvurrin§ .

Rene en I'íar j an .

J'

. -t;

: Tinus
: Annie,
a André 

_

en Cor
Gerard ,

qll. José " j-:': re t, - .., .r-- -!

À. S.tiaandag, 19-9-r88 is er
uur" [iet Bestuur is dan iriet

' l '''i- ;
BARGEtsEUP.ET{

' -T ,.- ' -. '.
eèn be stuui svergadeting vanaf 20i30 uur :23 

" 00
bereÍkbaar voor anCere zaken.

§.il:1.:r. . T

Eindelijk àa"vèel btukjes in het Lenslírant j e',heb .ik .geluk. Een .reac.tie , :+r;i'.'
op, mijn- stukje. Alleen j am:ner dat deze reactie niet van een Lenslid kríam- -
E;"-;Ë;"i;ttót.t trn hei. ainnenhof las het stukje àn ha{ vaarschijilijË r"
medetijden-mèt. ons. IIi j publiceerde het stukje. Jarir:nèr. dat hi j 5ti j niet a-; 5;

belde':.en zich opgaf als zoge,naarnde ".bi j springer" . ,,. r " . 
.

zoals u hieruit op Luni *.Ëà"-Éà"-ik ;ó;; neÉ zover"als voórheen.-;t*in1r.:i):'
mensen en' het woràt telkens itiukkei,:op. l,ens " ' ,-:. " '. '.,- ".' rr'.!'1 ' ,r ; ,.1 l'
Rene Keus, die .tot op heden. clit seizoen.de dinsdagavond deeA kan dat niet..
meer i-v.m. íiin stuàie" ïolie wil'-clei2e avón<t overnemen. " '" I ' -":
Vorige week deéLd,e CorilsPronk meè clat. zij rvetr bàldienst-en vrilde aloqn. '-^I: ,

zaterd.ag hoorde ik dat. Corrie in een ziekenhuis r'ras _oPge-nomen " 'líij \{'ensen
haar"en-haar gezin veel sterkte toe en een ïoóispoedig herstel"-''-
Dit is ectrt eóí 

.noodkreet. 'boe iets vóor LENS eí:bet met rnij; r::, -::
René v.cl.Steen,.tel; 455434 ofibij iemand achter,aq !eT.. i
LEi{s 1.EiÍ 2:'.;..:,;pe TREIJD rs GEZET.' r !.'* i'''ll" I' r.

Vier weclstrijden, 6 punten, LL voor en 7 tegen"
Ilet souden dé redaktionele resultaten kuriíen'zijnr ware 'het niet daÈ, dle '.
redaktie (slechts) uit ttree nan be§{:aat, lraarvan er nog een tegenwoordig

l,lee, U kiJkt naar de resultaten van cie Zonrlag A-selektie over de afgelopen.
tvree vekei. Ondanlcs d.at de selektie van Pied v.d.Valk zo laigzamerhand
op de 10 kleine negertjec gaat Iijken(ziekenboegs'Vink, v.Rijn, l']armenhoten
dè Bruin, v"d.Hoek) mag het resultaat er best zijn"
Het threede begon tlree rzeken geleclen uit tegen het sterke Papendrecht.
tita met 2-0 en 3-1 voorgestaair te hebben eiÀcligde de spectaculaire rve8strijd
uiteindelijk in een 3-3 gelijkspel (doelpunten Chris de Gier 2x en ilans
Kooyenga) i '
Afgètopen zondag kr.ram stadgenoot Quick op bezoek.. ondanks het matige^ spel.
rwàm r,Èits toch írij snel op voorsprong dóor een kopbal van llans Kóoybnga.''
Ouick, nieul'reling in de Le lilasse, verraste tloor ioed sPel en. wist in
tien minuten tija de achterstand om te buigen in een 2-1,-voorsprong " Net
voor rust kreeg Chris de Gier het oP zon heupen en zorgde knap voor de' '

2 -2 ruststand " i''ïa ru6t had LENS het betere van het spel " VooraI Quick .

m.oest de tol van het hoge,tempo uit. de'eerste helft. betalen en moect toezien
hoe Robert Garskamp na tien minuten in de trseede helft 3-2 liet aantekenen.
Vijf minuten later ha<l de vedstrijd.besl-ist kunnen $rorden als Chris de
Giér cie penatty, overigens. zelf. knaf geforceerti, had .ve.rz.ilverd. ' De meàtale
opkikker. die Ouicf.. door ileze fniqs-el kreeg brachí: LENS nog ill grote Pro"' '

blemen vooral toen 10 minuten voór tijdt Eric Ylarinenhoven uitviel en er ..
met tien man vertler gespeeld moest vroide . oP de rvenkbrauwen en met hei
nodige gelul<, wercl uiteindelijk toch de eerste overwinning tulrh?t- !:i?o9lbinnenggslegpt. . _ , ; .,:.;., :: i-- ;-a.i.. _.,i

.,

.. :i :). .,



En dan het Eerote. Na c1e verrassende seizoenstart uit teEen BKDEO (1-4 ,

door doelpunten van v"d.Laar 2x, Dikstia en Odenkirchen) gerd LENS-in '
de pers al rreer aangekondigd aIs potentiële kandidaat .voor de titer. De' ,.
algenene vèrvrachting was daÈ LEtilS afgelopen zondag thuis tegen de postcluiven
deze.voorsperring nog wat harder zou kunnen makèn maar, àoaÍs het bijna "

?l!1j9.gaat-tegen cle Postduiven, kvram Í,ENS,in grote moeilijkheden.- -
I.EI{S 1iet af en toe prima aanvallend- voetÈal zien maar dé àfroriain,j bleef.
achterwege mede door het prima keeperslverk van de postduiven-goa1.ié. Even '

voor rust kwam Postduiven zeifs op voorsprong door een fout ii de LENsvér-
dediging. Na rust breef ],ENs jagen, nu op de-gelijkmàker. Aanval op aanvarstuit.te op.de keeper of vrerd om zeep gehólpen" .Tién minuÈen voor tijd .
kga+ dan eindlelijk de verrossende gelijkmaker. op -aangeven van Theo Dikst,ra
kon'Joop Odenkirchen een p'unÈ voor LENS redden., , .'londanks.dèzetegenvaI1erisdetrenr1gezet.Hetza1dannietaItijdeïen,-
rnooi zijn wat u komend seizoen te zien zult, krijgen, maar het spéktaker 'i
zaL, zowel bij 1. aIs..bij 2, een hoop vergoeden.
ÀIle reden om te kbmen lcijtien'bíj LÉNs 2 thuis tegen Eermes Dvs (ll.oouur)
en/of de uitwedstrijd, van LENS L tegen HBS (L4.00-uur).

red.

T'NICORI.I ^ UI{ICORN T]NICOR}I I'NICORN

.. . ,..,i ;'Àfgelopen zor-rdag rias hét «le zondag. -van onze .liarco vah 'Delden. .De ma
vooï IJEItrS. 1. vorig seizoen-veel scorend op dreef ruàs en daa-rnà fC Ut
verkoos bbven trtls'ira!,.bereid óm bij ctè iredstrijit ÉENS..j.(zË)-postdu
(1-1_) te funseren ats puntens.r.r .róoi aé-uNièöÉN ""àruiiiài ;;1;;
Door zijn "Lgg]!" , is 'ef 

_een grote wending -gekomen in het.. klassemérit."

n die
recht
Lven.' ..
ë jaqr

U}ITCORI(I' UIiIICOR}J UI\TICORI,I I,'NICORN

GREI'ISRECHTER LENS 2

[Ia afgelopen zondag "uarmgeclraaiil" te hebben heeft RoberÈ piron de functÍe
van grensrechter van het tveeile elfta1 aanvaard.
De spelersgroep'en technische leiiiing wenst hem uiteraard veel succesbij deze taakl . ::

ORakeLt j e s t

- Met deze nieuvré'naam ha.alt'. uvr redaktie nisschien rver vleer een ,zijspoor". "
- ,Jan Ham schijnt vroeger. een veri,roecl liefhebber van paarden te zijn geweest". ,: ,
- zíjn liefde voor d.eze nobele dieren is bij hem overgeslagen in liefde'. .

voor. LEIiS" , í i .-;,,"
Hoe .zal het nu met, lammyr e liefde zijn?
lÍeet U.=íemand ,die , inl aanmerking liomt voor

Laat het ons dan even rietenl

de titel e
It Balletjé vàir .

- over ."' t :BàIIàïjè. van' ilb vree-k,'§Ësproken s-.,
- Tom otte, L'bliend om zijn drie biertjes en 'vier knaken, is ar tvree seizoenen

bezig om een nvriJndeiteamh voor niet-geselel<teerden op te richten. ^ t "'
- Is er darr helernaal qlgnand om met hem in zee te gaan?

3
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- Nelly -v"+:Hoek heeft j.l.zaterdaE Sara gezién!. ^:. :r,.. '. - 1-,

- Tante l,Iel, nog proficiat en dat je' nog .vele'jaren bij" LE-S mag zijn,
..1 .1 

.

(rvel. elk iq+.r. je kontributie bIi jven- be_talep! ) .,,:

Trouvrens, móèten rlre nu U Eaan zeggéti? '''t -' " i
Lens 5 in het Gui.ness Boek of records?
Binnén 4 miruten. 3 tegendoe tpunten.
Is LENS |oe<1 beziE met ile jeugd? :',

- a ; s . Dinsdag 'èpe len 2 C1 dri tr,ree 'C2 speleitjes in hèt haagsche-C-elftal, -

te weten: lilachiel v.d.Bergrlrlichel Izendoorn, Hans Velheij en P,obert
Pronk

, ,';i
"I; 

L

- Deze wedstri jd vrordt g'espee1cl aàn dé iI jzenrerf 
- om 1,8.30 uur.. ., . .. .:,- '-' ;

e
d
i
e

En
z 1n
led
PIA
Doe

ZTET U HET OOK ZOII??

De afgelopen rJeken hebben wè te maken met ee
met als hoogtepunt het afgelopen weekend de
lid"- Prachtig zult U zeggen. Natuurlijk dat
vereniging knap in de tift" Vlaar and.ere, ook
Iaten af\.reten, pakt Lens ogenschijnlijk prob
i,Íet de komst van zoveel nieuwe leden doemen
op " lia'ar Lens gaat ze te:}i j f "' vIi j gaan zorg
name het jeugdgeberiren met haar vele niei,rwe
Dat fióet ook lrel. I'Ie wil-Ien riet Leàs omhoog,jeugdplan'(Iigt panklaart) is d.a.lrvoör een u
IS
onz
zet

lcook of Records is vermeld., omdat deze
eerstvolgende wedstrijd. Omclat, de bezop
konclen staan, hebben ze nog geprobeerd
krijgen door alcohol te gieten in de wa
rle theekan tijdens de rust. I4aar teverg

ríel \íat hulp nodig. In nau\', overleg met b
e- Í.C. Johi.r v.d;L,ubbe daar eeri dóeIgeri.èh
ten" Puur, gericht op de toekomst van Lens
die toekomst ziet er bij zonder. . florisant
.allen ltard aan moeten blijven. werken.-.Le

enl Van jong tot oud" llet Uw hulp lukt da
nnen gerealiseerd $rord.en. Zeer binnenkort
mee en help U!, club omhoog" Reken rnaar,

n toevloed van nieuwe leilen,
inschrijving van het 500ste
is ook zoi FIe zitten met onze .-

omringènde' clubs het moeten ..'

Ieemloos op. .. "-..
natuurlijk best HeI wat zorgen
en voor aI 'onze leden" ilet
lftallen gaan' we goetl aanpakkerl "e koreende j àren " Een'. goed - i ,l-

tstekende basis" -Daarbij ' i;
stuur en JeugdkommissÍe za!
' ":tt:^:::r. 

oP tou'' saan

it. Ire,zuLlen er alleen met -*
s gaat zotgerr voor 51 haar . -

perfekt en kunnen aIle
I<omen er conèrete voorstellen"
at het 1ukt.

t
u
n
t
cl

FranE van Di jk.
SV HOPELOOS

Daar Í{as dan het ontstellende bericht over de opheffin§ van cle SV Kickers
uit Harbach bij Stut,tgart" In bijnaalle kranten hebt U kunnen lezen, tlat
deze club 17 jaar heeft bestaan en slechts tr,reemaal een overwinning heeft
kunnen boel<en " Vooral' d
waren al.ti jd goed voor
Van LENSUI,I heeft zich d
Di'c in het 'kader van de
VAN LEtilSUi.l veel meer da
te melden.
ID LgA2 boekté SV hàar tweede en tevens laatste overrvinning. ïn het ttdrpshuis
van Plarbach volgCe toen een grootse -hu1diging,, d.ie Èoen nog in het, Guinesè-

egenstanCers vraren bedroèfd, \rant cle Kickers
unten en ee:l leul( doelsaldo. ^ . u'n

i jds verdiept in het vrel , en $ree van ile SV ,Kicker§ .
tie "fijn langs de oranje lijn". Daarom veet' ii'.
e bladeí van óit 

.bijzonéere 
íoetbalgeval iyiis.ten ".

et
4p
èst

ak
ncl

huld
enK
det
terz
ee fs

iging voortduurde tot na ile
ickers niet meer op hun benen
egenstander op de knieen te.
ak van. l:un verzorger en in ..,

; Bij het opkijken naar'Ilet
scorebqrri zagen de Kicliers in plaats van, hun eigen doelcíjfer slechts
het olympische embleem, zod.at ze cle illusie harlden naar d,e spelen te
zijn uitgeàonden.

4

'',.,:



vAl'I LENSU-I'I heeft ook. nog gesprekken gevoercr met de terreinknecht. diehelemaal'nier blij bleeÉ. Na erke *uiisweàstiijaïo".i:iij'Ëi;;; ËËEt"n, :

oÍrd.at, de tegenstan<rer er weer zoveel barlen aàóinËÀ"-iruà-{esciroten.
!19rm1nnen versleet de sv ook bij rle vleet. Bijna erk seiÍoen moest er ..een nleuwe.J(omen, omdat de oude hernia had gekregen 

-van .hèt bukken, b.ij .;,' 
_het uit her noérÍiet vissen van barlen, ài; éi ;iËa--aà.rnËà, rvaren lesÉhoren.

.:13_::11"9:;_i-l_!its.xomen, \raarom de voorzirter van de Kickers alsmaar
::rgï:i:-lgl_!!rane ..spelers ars lid toe te laten. Die voorzitter bleek ctriruiien verdÍencle een reuke boterhan aan het repareren van versleten doelmans- 1
ruggen "Die voorzitter hebben ze kort nadien in het Diarbacherbos gevonden. lrorsdoodras li] daar, se!Íursd mer een doernet" volEens a;-e;Ë;;sËrtl"àiË:rïIiIIIïï:rnog het doet van de sv verdedigde, ontbreeËt 

"on-aÀ-ààà"Í-Ëix "poor.
En zo is het gekomen
te heffen"

VAN LENSUI,I.

SENIOREIiI ZONDAG

Uitslagen zondaq 11 septemb

dat de Kickers . bes loten hebben zichzelf maar op

I

Lens L
Lens 2
GDA 2
GSC-2
vvP3
L,ens 6
Lens 7
WP4
Lens 9

brii

3
4
5

-P-a
-I
-I.

osttluiven 1
uick
ens
ens ( gest.aakt )Itut

1-1
3-2
4-1
J'-J
'7-2
3-1
1-0
4-1
(-i

2

it

- Lens
-VUC8
- Paraat 3
" Lens B

-SVH3
ïàmma'zbna 1B se tember.,1988

14.00
11.00
11.00
13"00
11"00
12"00
14.00
13.00
12.00

L027
1.0 98
114 5
3058
3L29
3119
310 7
3L3s

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur

}IBS
Quick i' * '- '
Eull Speed

Opsie 11ín en

iiBs 1
Lens 2
Lens 3
Lens 4 'i..,
lens r 5.;
Ouicic 7

Lens 8
FuII Speed B -

Lers 1
Hermes DVS
GDS 2
HBS4-
Hi{SH..5 . -_;;rlens 6
Lens 7.
Celeritas 5
Lens 9

D"K"van Ham
V1 R "trÍ " 

!'linterman')

(vr)
v3

v2
v2

.v3
R" J " Stap
i'r.N.
N " i(i soen
N"N"
I(I"N"
I,l"lI.

Lens B let, op gevzijzigit aarlvangsuur.

,Daal en Bergselaan' Sav. Lohmaiilaan 215
Kerkepolderweg 3

tel
tel
teI

681960
580323 ; .'
015-61826 3

Lens 5È li"de Groot- M.v"d"Meuren- A-overgaurv- R.Duijndam- H. Hoppenbrouwer-ö:Hffi: o.Köneman- r.vierrint- n.eËriày"- A.schijf- K.oclenkirchen- R.versteeg-T.v"Luxemburg- c jcglpa. -- i . ; ....;
Lelts 6 B E " schuiirmíinr"J. cglgal'.y. Kouwenhoven-. E.DibselÈlèrp- c.spoelstra- ..
G " Kemperman: II. Bertens-_ ,p.'schulte- p.v.d.stéèri- t.t.ueiineir- u.oietz-A;Enze-
R. Roodbol- T.claudemans 

"
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Lens 7s À.i(uijPers- R.Keus- P

§É-e tlennie': J.Kuijpers- R.zi
T.vTittemari-o "witteriràn ";'' 

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

eters'- E.Tronmelen- ,i "ÍÍitting- L.Verkijk-
jlstra- J.tíaiSerman- J.IiorÈarg-. .l'1. Plc . Fadden-

Lens 8s T;Suiker:buik-J
II 

" 
Riimoe lzwaan- , D.. HoIt:

t.v"d:i{euIen; À.841.'

PROGIIÀr11IÍA zOi{DAG 25 SEPTEi,IËER 1988.

.vrd.sanàe-L.v"Èo:<te1- r.nndtích'- w:ile : Knegt-o'v'Noort'-'p.ttonselaar" B..v.Es. Ii.Buijtelaar- E{.v"tr'?assem-

Lens 9i A.Bilderbeeliir G.Duyvestein- G.Goosen- P"Heijnen- S ''Rozema-J ' Hei j ink-
ffi.v"ïààró.eiant;.i;.v.divelde.: R.v.d.Boogaardt- R"scho.rte- P"den Hertog"
c"v.d"BöEaànót- re. Bhagwaridien- R.E"Bate1aan'. :'r ., 

' i-.1:' . . .. ,..;
.. ;-.. . , . - '. :.', :,, _.. , i- .

Afschri jVen bj,j: -, . . .:-- 
---.f 

.. ' 
...j... -t,.'. .-:r;:.., :'.. ,,t, . , ., ."'

Lens5sIrr.u;d.lieu1éri.r]'i.te1to2522-3og8g,,,,.
Lens 6e !Í.Kour'rËnhbvèn1' '.LeLz-912474. .. ' : .

i"""Zr'E.frorTrmg+en,..' tels8679?1 l'' ,:'
iens gs Q v"ilooÍË ' ' ter: 451510.
Len6 9: G.Duijvestein tele 01891-17943:'

14 .00
10"00
10.30
12"00
11.00
1i.00
13"G0
12"00
11"00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

tens L
de l.Íusschen 2
Den -iloorn 2
vredeburch 4
SVH 2
L,enS 6
Lens 7
Postduiven 3
Lens 9

- DlíO 1

- Lens 2

- Lens 3

- Lens 4

- tens 5
- Triomph 4

- ITBS 5
- Lens 8

- s.v.s" t70

geen scheidsrechter
fi

2

den om de trainingen te gaan verzorgen"
De aanvangstij<l is 21.00 uur" - -

Attentie heren AAIWoERDERS .

Pasfoto t s

vanaf a.s.weekend zijn wij in onze adminis.tratiekamer in het gelukkige
bezit van ."r, opurt"'i ui[""Àor àlle formulièreh strafzaken, verslagen '

è"-ràa.a"fingen t"b-v. alLe elftallen' J '

'.1ïi"'"àiró.r."í u a"" àoi i" het vervolg alles wat betrekking heeft op Uw

èfÉt"r inhet- voor u bestemde, vakjè.te deponeren "

e

J"Cofpa- R.Roodbol, .. :.
E " trronnè1en
L"Endlich" tí. de kneàt--B.v"Es.
G.Goosen- J .IIei j ink- G.v"d.Ve1de-

,Lens 5 inaakt" foutj eè . ""

n

Vanaf woens dag 2L september a.s. is er de mogelijkheid- om $'eer te gaan

i;;i;.;-;;-r,àín. ni.^rràia ir"r.pà.r van cle zatér<las-selektie is bereid sevonr

'j

Van een
cliegene
inlevere
Lens 5:
Lens 6:
Lens 7:
Lens 8:
Lens 9 a

aantal spelers hebben vrij nog geen Pasfotors ontvangen ' .willen .

die hieronder staan ""t*ófa ío-upo"àig mogelijk deze bij 
'le 

sèko '

n. .,:
I.l. ile croot- a. overgaíli- o 

" 
Könemanl.l- T.Vierling- K.odenkirchen" -'.:

L"v;d"Ve1de;

Na een goede startí met
ooDoner-rt VELO helemaal
dààavond besloten vri j h
."É 7-3 van svH 1,'is d
afgelopen zondag aan te
over.

- *,,i. .: '.'.

flitssend àn aanvallend. voetbal speel4eri wij onze
zoek. Het qdi ons een behoorlíjke kick, en doncler-
et riog eenè een keertje over te <loen en 

-wonneni[ ""ói of niet.? rn à r'rinning moecl tiaden trij .''
g""t Wp 3. en' dachten' er toch íegs te eenvoutlíg '

,: -.
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liet de rust stonden wij met 1-0 voor en hadden het idee orn na de rust -, ..
deze voorsprong uit te bou-víen. I{aar het''aan lag rreet niemand, maai Ëei'""
pakte rrel íerkéèta: riit. Binnen.4 minuten in dè tweede helft stonderirwi-j'.
met 3-1 achter,, en ve:lloren uiteinilelijk tle partij met 7-2, I{et id riatuurlijk
lullig om de'keeper de schuld te geven, maar hij liet er toch ivel veeJ,. --..
tloor lgeintie.r,ux). Kortom het.reiultaat is;bekénd, en vrij,als gèIoutéidé'
anateurs zulIen hier lerÍng uit trekken. Blijft U voóral vertrouwen in
ons hebben, vlant wi j konen terug op een verschrikkeli jke ríaniei .' .'... ., ";..'. 

' .-: ,
Ook hebben wij besloten om na <leze nederlaag geríoon vrinden te biijven.

, .,,r. , ,l l4uk "Volgende week een stukje van onze meest geroutineerde kanjer P.Perreyn.

tens 7- Paraa!-3.*

Na vorige week bij Tonegido te hebben verloren gingen wé meL frisse rnoe"d
deze wedstrijd tegemoeÈ" Dat, kon de tegenàt,ander ook zien, want na ongeveer
30 sec. Etonden ze at' te§en eén L-0 àchterstand aan te hikken. .. Dit krram
door een sublieme combinatie met onclergetekende (en Eric) die nie! naar
voren mocht maar'ía 15 sec aI het rit àannam)'. D.eze conbinatie'weid goed -
afgerond doör onze invaller Richard. Richard bedankt.' Ilierna vrérdl gèopperd
om de nul te handhaven en moest, ik dus'in 'de teamgeest, alle ongeveer
10 kansen, onbenut lalen. En zo verlLep het, ik benutte geen kansen en
de nul rvèrd gehandhaafd. ' , : §

i' ,-- ' ...

Een teamvoetballer "
P . 

-§ , Hierbij dank ik Frans Disselclorp en tíim .Kouvenhoven voor het f"luigen
en'v1aggen... ' 

.

ZAÀ.I.VOETBAL ir,

Ííeitstri'i dprogramma l9-9-].9eB / 30:.9-19B8 .

I'Iaandag 19-9-1988

19"0ó' uui liestlandie 3 i

woensdag 21-9-19I B

2L.30 uur ffi9l1 3: Lens 4
20.40 uur Haagsche I'let"-
21.30 uur SIGO'2- Lens 3

I,iaanclas 26-9 -19I I
1,9.00 uur Quintus 3- Lens 5

Dinsdaq 27-9-L9BB

- Lens 5 Sosefhal Honselersclijk klassenr"972

Lens 1
zuidhaghe
lte stlandhal-'Buitenhof

klassenr.963rs-Gravenzande n 931'
Delft t' 954

Sosef-ha1 Honselersdijk n 972

19.45 uur Taurus 4
21" L5 uur Tairrus 2

- Lens 4
- Lens 3

Sporthal trT 
" U" Delf t

l!r
klassenr" 963'!r 954-:ll ll

LANGS-DE SPORTE}I VAÏ'I DE Zi''i LADDER"

Uitslagen zaterdag 10 september.

LenS
Lens 2
L,ens 3
Lens 4

- Ec-so . ,..

- xàeÈse adys

- Texas DHB

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

7



14.30 ' uirr.,,-Lens 
"1.

,' . 11.99- uur_ vitess
-tb--L5 llUr dC-Só
9"15. uur Ec-so

Proqramma zaterclaq 17 september 19BB "

- Marine 1
e Delft. 8- Lens
6 ",. ""; Lens
8 r., . .- 'Lens

,,'

B;Koop4rans' (vriendschappelijk) -.
01.2/068.
023 I t§s .

0261LBz,
: -'.tY

4

,>

g
A"Vi
N"N"
N"N.

S , -,".

t,
Ligging tqrreènen. .-

Vitesse Delft:
Ec- so

.r"rràrn.idi jden;: '

Gem. Sportpark'Brasserskade
,;

ingang i'Íiilde lweg .
Sportpark Pr"Irene, Schaaprveg Rij swij k "

Lens 1
Les2

13.15 uur
L3.00 uur

Lens 3
Lens 4

15-00 uur
. "B.L5 uur

i' t- ''tens- 3 en 4 denli .om tle qewiiz iqde' aanvanqitiïaen teséh I Ec-so

rnfoàatie' ó.rài èvà.,tge.re ;a*éuii;gé;,,nrí 
'aéj-.'i;d; ' ,r-cr.ïini,ig"

?1!9lq"g y61af,'9.00 uur...Arrtomatiqglre. telëfö=onb'eantwoordei.,onder
2957}:-,-. .,r ,;, ,-. "' , ,,,.,.i1',.; ,,..1 :.' :;.'.:rl, 1.,],i,,j---'_".,-
oe ofsteu,ing ,oor Lens L en 2 ivoidt door de a.;ir,"r ' 

o.o'u;àt n"roAfschrijvingèn voor vrijdaiavontl 19.00 uur bij E"v"Spronseri ÉeIs
kant. 01751-22291 of bij Hrca.!P! tel: 646554"'

ieàere.
teI

1...',rt:

àrt.1
5250 1lj.,:

qpsqblrjng r.,ens 3 s' J " Koui{ènhoven-, H ; v. Kooten- " J. Pronk-''R. Keus- M"Verboom-
W;xlflrinen- IV.i'iersbergen-. J"I,itting- S.v.d.Togt +. aan-.
vullrng van de. selektie. ' :'

Leider: B"v"d"iiiouJ-and .".'."., '. .r: j-:

afbellen voor vrijdagavond. 19.00 uur bij ií. Klttnnen tele467830.

Opstelling Lens 4t 'D.de Ruiter- D.v.Esben- I4;Fris- G"Kuipe
ï{.Osman- P "v" d." ileiden-, t" Spa- L"I{ante1.. G.Sarolea.+ aanvul
(D.cle-Ruiter neem je...zelf, contact qÉ'met spelers vdn het 3'='.o '.' ..'. .: ;i' ' ' t t "
Àfbetrlen v-oor.y1{] $aiavond, L.9 " 0 ti.:uur bi j' o " àe. nuíter . te1 :
R.PiIon tels 8203L1; i: ., n.

Progf4iÍUqa zalertlag. :24 -rs'epterÈ,er ' 19 B I . .

È-..C 
" 
Liploan-

Iing í:4n. t,ens 3 "e").., ...,
e!8,4?? qf bij ,.

14"30
12;00
10 .30
12.30

uur Lens ,
uur Lens 2
uur Í,ens 3
uur Lèns .4

. , -- ,-.:.:;.; , ; ,, t,;

-..Dv J Bizon
- IIS Texas DHB 2
- Lyra 12
-.Takdier Boys,..5r.

J " KloocÈerman
M"de Brui jn ..

N "N"
N"[1"

002/o09
olzl067
o23 / L64
0261LBL

À
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'l
eerste van de zaterdag speelde voor èen goede publieke belangèteIling
frisse pot voetbal. Er r,rer
de nul vasthouden. Prima g
trreede komt nog steecls nie
hier r+erd 

-ónclanks dat, van
e verslag).
derile ging op . de goede rveg

et en werkiust, i:rima).vierde blijft. het zorgenkind voor ríat betreft. het aantal .spe1ers. ,.
proberen er a1les aan te doen maar werken . jul.lie.. ctan ook a.u.b;mee.1 :

ige rveek kvlamen er tegen Jac" 7 spelers op en kon omclat de:, tegenstander
speler af srlodd toch nog gevoetbalal vrorden. ilierbi j daarom no9maaL.s.--

oproep a1s je naam bij een eLftalopstelling staat en je kah orn wefkè.'i. :,
en niet voetbaLlen, Iaat dit dan tijclig aan je leider of aanvoerèer .

u ook neer eens 3x gescoord en <le achterhor
oor zo" . ,- -'.Ii .';: _j, ..,,,..,.. ,.i....'...- .''
an het nivo':ïan .de oefenr.leÉstr+ jdeÍl' ïtaar ..
t sterke lloekse . Boys een !_unt 'gepakt';, '" ,:i1" ' ' :- ':"''''-' :''-':'ó met 3-i." ltriebr';'l;i' 'rder. en klopte P:"j .. .: .i,,,1_ ,!r .... ,:.

ve
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Het
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Verslag Lens 2- Hoekse Boys 4 ( zaterdag 10 september 1988 )"
I:tqt-.een L.qhtg_.-vèIsterking en het verlies van de vorige.*re^dstsi jd noqin het achterlioofrl, stondén we zeker op scherp zateirdàg j:1. .: i"- ií] . j..
De voorbereiding, het, vrèer, een redelijk veld en aan dte lijn een volledig
team (coaches, leiders en rveet ik veel lrat nog meer) het kon triet beÈer. 

-:.'
vooraf door Hannie een aantar waarschuwingen voor Hat betreft lloekse Boys..,
Snelheicl, wanè iloekÈe BoI,s qua samenstellíng gén. r,rat'dudèr tedm,'.ïnoést ' :

ons,de oventirinih§. brènfàn".- - .i i'-1.' . '. . - ' '.'rt i' "'!
AI kort na de aftrap werd snel duidelijk rlat Hoel(se Boys zelf ook aspitàties
toonde voor een overvrínnÍng.
trÍet aanvallend spel vanuit het middenveld werilen we in zekere z im'verrËiit-*,i
en moesten lre zelfs een paar keer flink aan de noodrem trekken.
Na plus rninus:12 miÉutènl haalde een speler van Hoekse Boys 

. stevig :trit, .'

oP, ja niet lachen, inijn -lechtdrknie.- j '. -'- 1':.t- ':''-: - :!,
Vervolgëns, :ik koh C-esïist geeí'.stap meer verder, keek een: iddèÏ (}iehàlÍé ''
Hoekse Boys) blijkbaar ontgoocheld naar zijn aanvóerdér, . tóch Lief,'en .1.

iilatuur!.t jk.: ik: had 'de,' bèi.^i'ste:" speler ' (ondanks mijn blessure?) íöètènitegeri=
houdèn;' althai'i§ vöI.gens :dg.leiilérs ilan. i .^.;-. ,

I.iaar goed. het 'spel .gihg vërdeir. er weiil gewisaelil .en er kvlanen over en ii
weer kansen
Onclanks het feit clat rve op,scherp stonden en de' terechte Íraarschuiviirfbn:-".i
van Hannie, duurde het toch tot ruim in de tweede, helft alvorens wij de.,.
gelijkrnaker korrden afdr+ingen.''
íiq éel. gràti_gà s;.barta, jammer- dat deze linkerspits zo weinig rverd .aange;
speelclr'"werd ,voortref feli jl< voofgegeven en kon. l.IartiÍl ï.veen prima afma-'''-t
kén, 1-1 . "-- "' :,.,
ï.Ia dit goal hadlden we Hoel(se'-Boys in feite ín ons zak. :. . . . ...r .Doardat we via goecle combinatieË bleven voetbailen'tntstondeir leuke k'an"d'en "Maar,"hglaas r_.het., bleef- bij., kansen. .: .. , .i, : ..
, 1,.,-r.. !; , l, . .

Ei j zËhderliedeie': "

Blokpoel lx
Richard, (wellíe? ),ErÍk,Peter. i

. I'lartin

- cloelpunten Lens
- uitblinl<ers ,.,.. ;-.,.
.:, !gl:.op cle Iat'. .'. .. ',, ,'- te weinig benutte linker spits
- tegendoelpunten
- eindlstandl Lens 2- H.Boys 4 ,

Soebarta
Lx
1-1

lleclstri i dprosianma À-B-C- lunLoren "

Een gèblesíeerd,e. aanvoerilèr GS ".,

'sam.komst'LenË;' "

VAN HET iTEUGDFRO}IT

Algemeen toirtatctpérsoon: Paul v.d.Steen, Chopinstraat 103,2551- SV Den Haag.

'.,.'xóàtattpersoon Éàut v"d"Èteen;' te1 '970154 1b.g"g.97L674'peter perreyn). -"'Afbellen vóor de wedstrijdèn bij Paul v.d.Steen voor vrijdagavond L9.00
uur" 'rri. uite'iste nood noó op zaferdagrmorgen op ï,ens bi j 'Í.emàÉà Ían de i'
jeugaicofinissie tèli 6613i4..'vooi' avondueós*ijdei tel:-9?0154.t'' .'. 'j-:: -.

Zaterdar§ -17-9-1988

31-5 .. 14;!0,ulr L.-e4§,!A-reg. --362 12"30 uur Lens AI '- -39S 12-.r 30 uur Lens. 81
447 i.rl"A " 30 uur tens 82 t -
47O 11.00 uurr&èns CL,..
48'1 12.30 uur'íens c2
533 11"00 uur lJens C3
(vr.) 9.30 uur Lens c4

Olympia Arreg.
FuI1 .'Speed: A1
wesllandia 81
cÏ.IP B1 l
QufckSteps C1 ,

Rljswijk cl

J.v. d. PoeI-3 70-13. 45uur' .,,:,

P.I{i11ems-B6- .l 12 ..0ouur
C.I'ius-331- . 11" 3ouur' ,

?? 14 " 00uur :..,
lil. Goqdharalt-L50-, t0 . 15u39,

?? . 11" 45uur
?? 10.30uur
?? 9.00uur

.'t, 
_ i

r- O

- EÍSV CL
- svDHB Cl

.v1
v2
v1
v3
V1,
V3
V3
v2



. 'l .r-i
!44e4q4s I9:9-L9I8 "

19.00 uur ^Lens C3,
--ilr-.....'j '., . '

Bij zonderheden c

Dit is de laatste.
en Lens 82 in*de í
steeds: opstelling
speelt. aIs de week
Voor Lens CL,C2,C3
nitieve opstelling
elftal je speelt.
via de, tra-iner . en'/

Lens-,A-reg," s, wordt

Lens "A 1- '

I,eiilers

Lens

Leider

Lens

Lens C4.
.i ;. -, :--

i,-rí ;'
fj:'.:J t .

,:I , :-.' s€rmdkomsu Éens .

J,r ." '

,.L

,-l
r.,i.i). {. . l:8.30 -uttf . :l-.r '. r
: . .'ll:li . .:'i -. ;. . 't a :i

... j.i ..'.. , \

_.., l. -í .. i-t "' :r.
- opsteliingen zie hier,onder.
- Vaders tlie ryillen gaan voetballen op

Íi-,,. Teyue. ...-. .' 't:, . jt:..,

OPSIELLINGEöI.

iiopy_,-aghterin-' deze Lens--Lens " Zíe
".:. -

i 
" 

i,r
lj,,':,I-jriL-.

..' i. .. .: :if.l'

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

r'."'it,'" .. '";;''l .:
i': .,. *..ir ',:"..'.\. 

-1.) ir. '
:.' !r: .-ar

- ;i -' .,

" cuclu-' l{. Ja- ' \

kacem- v.e.eh-.." i,

keer dat. de opste'Ililgen van. Lens A.ïreg, .I{ens ,,A1_, ,Lens 81
ensrevue komen te staan" Vanaf _vglgènde Íreek staat "er .,'.-,
en al-s. bqfen{ " Dit bet,ekent dat je in hetzelfde_ elftal II

en C4 verÍnelden wij vo1gende. veek _nog één keef ,ile defil.
en. Daarnal dus ook niet meer. Onthouden,.éus in lvelk;;g: ,i
Niet zo moeilijk denken wij" rEtentuele lrrijzígi4gen. worden
of. de jeggd)iopmits.iq ipergoo-n+,1j\. 144. je rmeegeileeld", "..,. i

: ' 
;'1'.. .:. 'Í,'.

d,oor de. t,rainer bel<end gemaakt. . i:;" :. .. . :.r:r I.t'.)
leidèrsl 'r' s Ton ''s-Graíèddijk: enr [.Iim: xeetrnan.; '

I{. v. d. tserg-' R 
" 
Bignell- i't. BruninÍi's- I,1. v-. Di j k: b

gesar- 14 
" Kipp- J.I,iansveldJ'M.Noórt- À"Ouledbel

Iivan- B.Rumahlevrang- P"Valkenburgh.
Jan v.d.tserg en John i'Ídnsve ldl " i- '" '"

.. "i., i-j-.j i. ,.::.,.-.-!a

E "Ayilogdu- D. Balgobind-M. v. d . Bergh*tl. v 
" 
Cioonenburg-'r- Ch -ii: dl '*

Geest- S"Glaudenans- R" Hageraats-P "Pronk- E"Rietveld- N.Schuur-
man- J. Spiians - R.Tettero. i!-,r: r':
Fred Grens

B1

B2 F.Acer-, l.l"Achalhii À. raiaioe- E. Boldewijn- D "lleins-' §. uagai:'r
Il"Koca- D"dè Kok- t,I. Lgoud- B"Linger- I-l.Tijsen- R"Tur- I'I.N;yeng.

Leiiler

Lens C1

Lens C3

Lens 4

en C2E vrordt door de trainer bekend gemaal<i " ' 
'

en C4 :.,zi.e k-opy hierontler en ook de on«ierlinge wedstri jd op L9l9 .

i.s er "

Door de aanmeldingen van aardig vÍat c-klassers oc.rir het eind ;; "à;i; - j:':
seizoen maar ook aan het begin van dit seizoen, hebben vre,op dit moment :
maar liefst 46'C-kl-assers"- Èigenlijk ieFs .te rveinÍg voor vièr C-elfta1len-
maar gerroon te veel voor drie C-eIftaIIèn" I4onnenteel staan er per treekend
veel te veel spelers reserve terr,.ri j 1- ze juist op ileze leeftijdl veel. mogten
spelen. Daarom hebben ve in overJ.eg met Edwin, Leo en Ronald" lg§Isf,gn *;;'*
on een vierde C-elftal. te mal(en., Er zullen iluc nogal wat jongens.één elftal
Iager gaan speteh" Op dit inoment. misschien -niet zo Ieuk" Berlenk nel dat'.-,.,
je nu veel meer kan voetballen. -Íen eerste'omilat jè nieuvre.elftal ríinder "l
ipeters hee'ft.en ten tweedÀ ,ontAàit,ré toch'wel vrat'krap in dií t spel-ers." qiCtén
voor d.e vier eiftallen. Tvree' wettstrijtleh op één "zaterdag sp-eleÀ gaat bëslist
voorkomen"Het. spreekt voor zich dat vre nu nog rrel enkele .C-kl assers kunnen
gebruiken. Heb je een vrientlje neem hen dan eens mee naar de. trainiíg." :""- '" '

Veriler vragen'.wij juIlie om ào min nogéIijk'.af 'te bellen" Eiéiöndèr geven. i
wij .tle'vóorlopige.opetelJ-ingèn van', Leus.C3 en Lens C4" "..' l. ::" .; . i,: r'
De opstellingen van'cl e c2 zijn deze week op de training bekénil .geóaaÈÈl.
Ook 'wèten tlrie speleri dat ze voortaan in C3 zullen gaan spelen. ..víe :hopen I'
ciat-jullie nog veel voetbalplezier zu1len hebben dit seizoen;' . ','.+

i;rii: f !i iï li, ., ï ,,-.r1 .-- _," ,i i. t'-::

.Í -i ir i:; l

10.: -"
,:.

,,i



tens C 3; L.Abounaisa: F 
" 
Alladin-D. Bhikhie-Ií. Beyersbergen, E. L,au-J " 

v 
" 
litierop

J"v.d.Seijp- iÍ.Tijsen + aanvulling vanuit de selektiel ,;,..
leider. :,Rona1cl v.d"Hoek".

Lens C. 4:

Ieitl_ers s

. = :,
Op itàandagavond tr9 -ceptembér 

. spelen jullie een onilerlinge vredstri jil op

'tt.'nuyteiaar- T.Dikensiz- H.el Fourqui- v. Gobinal-R. ttànÍque-n..Jagga-
S.Meiencia-R.Ilieziani.E.v.Ro.ssum-.s.Vink"s"F1o1.
-Bober!. Garskamp en Lambert Pénnin§s. , ., " . .

IIIÀININGNIÈT GESELEKTEERDEN JEUGD"'

Helaas een foutje in de vorige IJe:Isrevue. De t
dte vri jilagavond van 17.30 uur t/m l'9.00 uur ve
De trainèrs zijn Arno v. Blittersr'ri j k en RonalA
Voor de goede orde vermelden wij nogmaals de s
yerwaéhten. I,ang niet iedereen zien ne echter"
Tot'vrijdag! ! l '

raining voor jullie is oP
rzamelene 17.15 uur,
v. ii " 

Hoek.
pelers die ne bij dlgz.e training
Trainen hoor: er echL bij "

A-klas sers s

B-kIaÉsers c

È.rr'ld"u.rg- s.v.iI.Berg- N. Jagesar-'Irl.Noort. ï, 
1 

.,,:t'.

E.BoklewÍjni- S.Jagai-H.Koca- D.de Kok- B.L,inger- I'I"N"Yeng. '

c-klà'sóèis: à11. bor.t genoemde spelers van Lehs c3 eh c4
',t

Leicler.. gezochi.

B1 Leul<.

B 1i is 'leiík, Ieuk om ,in te spelen; teuk om naar te kijl<en, leuk om'mee

["-r"if,à". Éigenrijk bedoel ik aangenaan in pteats van leuk, maar leuk
klinkt nu'eeníà.I. liat leuker, vandàar. zaterilag 3. september bracht een
nàààif"ig, thuis tegen Ouick g!.p"1 enrhoer.rel het resul-taat niet echt
aangenaam vras, was óe ,vèdst.Íid we1 leuk. In de reerste helf t toonclen...
iirsé "" euick Steps zich aan ólkaar gegaagcl, totdat de.gasten na een kwartier
een 1.0 voorsprong nanen" Een beetje-onnodige overtreding. !P de ranti van

.irài àtràfscholgebíed boo<l Q S een vrije schietkans, traa.rbij Lens nuur,'...
Ë"-tà"i-f.àepei-niet-gàtààr-fó"tfoos hón. wert< declen. Na dezé d<iàper, niet"
zo leuk, hi-ng LENS aÍs "en aangeslagen bokser in cle tourven. Quick Stepg .'
hiefd hàt inítiatief, en na ee; dekkingsfout stond L,ENS met 2-0 acllter" "

t.i-À; iusto nog ongeveer een lcwartier, gebeurile eI lle! veell -Direkt
na rust niim Len; beÉit 'van het ve1d, en van de vërdlediging. van Quick 9tePs.
Ààr*r.1'na aanval rolde richting. roóE-rvit-blaurre keeper. Lens . speeld9 .hart-
ïËrrir*ii"a, à" goà4" t{a een a.íta1 mislukte pogingen kvram <lan toclr 4e..r'"
;ii;Èf"it"í<le tíeffer,.tot stand. Erwin Rietvelé,tette'goedl op en:de-ed - -
rr;;;;;=;í[" *"ài-ao.n. Atte t {:ikte hij 1-2 binnen. Talloze kansen volgclen'
i.ifót" àóàip""t"" bleven uit, en a 1 lcràeg na 80 mil veel compliqqnten 

-
;:;.-;;"-;;-'a;;i;;t van ouick'stePs, en nuL Punten' En tlat is heer'vervelend
in een seizoen waarin- ieààr puntjË Íuid bejuÉeld sal moeten norden, in
ààn poging cle beroemcle clragei vaà de roile lantaren net een paar staPPen
voor tè blijven.
,iàóè"-ó".i.X-miste B1 tvíee basisverdedigers die bij i-essen 1:ö" Èéblèsseerd
qeíaak[ iraren. De oplettenile lezer is getraarschuwcl. ['iet vervangers oP

àé-píiitià"-àcnteri-n-ting LENS proberei meer cloetpÉnten te maken dan de

tegenstander .

-r I -,_,_:..;' j.. i '',"
NóCÍ steedó,'noq àteeds zoeken rre een vaste leideJ".vgór Lens 82. Wie tril.
à". Xu" "ni'helien.. 

fnÈeresse??? Nom zaterdag eens bij het.elftal kijP'en"'
I{eus ze verdienen echt een leider" vragen??íBe1 geruÉt 970L54 (PàuI w"d."

St een )

11



Dat'hikte aardign want na trvintig ,minuteu hadr 668 van de vobrhoede aI ,-
gescoord. B 1 besprong Peter Pröík en opnieuw Erviin Riètveld, .èn;Quick
stond met 2-0 achter. -Iilog ruim èen uur len vijf minuteí ext::a tijd, zoals;
Iater, zou blijken), en diis deed Quick iets..terug, in de 30e; 41e, en 45e
minuut.' De scÉeidsrechter, die oveiijens prima iloot, rvist zeker da! er
maar veertig r,rinuten gespeeld waieir,. dris.- einde .vèrhaat. '

In een spannende tweede ÀeIft !óàorde LEIIIS nog een doelpunt, prima aktie
met lef van Dennis Balgobind, en omdat Quich slecht de paal raakte bleef
het bij 3-3" Het eerste punt was binnèn. '- " i . ;i'i.1 -1'.. -: '.. .,.,.. ' -
B 1 speelde ilus trree leuke wedstrijden, dlie hoop geven voor de rest 'van - 

,

dit zurare seizoen, .vaarin 'niet clegraderen I toch het belangrijks'ce uitgangs-
punt is. AIs het een beetje tegen zit degraderen er vier p1,oegen, .en als
Lens daar bij zit, is clat niet Ieuk.

IÍilhelmus C2- Lens C2 1-')

Afgelopen zat erö,ag moest LEI,IS C2 de uit!íeclstrijtl tegen tliltielmus C2 "spe1en"
Na een goede oefearericde en goede competitiestart tegen Duindorp CL (7':O'
winstl ) zou het dit keer toch weI iets zr.raarder rcorden. Dit bleek ook
tijilens cte wedstrijd. De spelers van llilhelmus waren fysiek behoorlijk "
sterker. Lens C 2 begon cle 1e helft-.met goed opbouwend voetbal en Íioede: ..
aanvallen via de flanken van het veld. Dit resulteerde ook in een mooie'
goal van Àndré v"Nieuwenhuizen 0-1 . ilierna begon Lens het moeilijker te
krijgen tegen het fysietie "gevre1d" van ïtilhelrnus " De goed leidende scheids-
rechter vergat even voor "buiÍ:enspelr' te fluiten en een speler va,n ÍiIhel-
mus kon alleen op de keeper van Í,ens doorgaan en scoorde beheerst 1-1. -.

I{a de rust vras het i{ilhelmus die toch wel gevaarlijker in het aanvallen
rras. Maar ziedaar ongeveei 4 min. voor tijd rras het Corretje Verbij, ilie l

na een mooie actief met een mooi schot 1-2 maakte en tevens ile eindstànd
bepàa1de. í ;

'I. 1

Leo van Rij n.

IVEDSTRIJDPROGRÀI"IMA D-E-F-JUNIOREN "

Kontaktpersoon Paul v.d.Steen tel: 970154 (b"S"9..97L674 Peter Perreyn)." .

Afbellen voor de rvedstri j den .bi j Paul .v.d"Steen Voor vrijdagavond L9.00
uur" In uiterste nood nog ot) zaterdagmorgen op Lèns bij .iemand van de
j eug<lkommissie tel-s 66131,4. Voor avondríedstqij den tel: 9701.54

gatérdag: 17-9-1988 " sa-ro. komst Lens

817
858
869
902
925
993

L044
106 0
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'11
11
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9
10
11

.30

.00
"30
.00
"00
"30
"00
"00
"00
"00

e. od
9"15
9.00
8"30

, " 10.15
10,45

.uur
" uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

SeV D
Lens
IIBS D
Lens
Lens
Lens
I,ens
Lens
LenS
Lens

"30
"30
.00
"30

uuF.
uur

.uur.
uur
uur

.uur
uur 

,

uur
uur
uur

Lens D 1 -
BTC D2
L,ens'D3
vcs E1 ' "

ADO E3
Groen l"Iit r 58E2 -
Spoortrijk F L
VCS F2
Laakkr,Jaitier F3 -
L,ens F4

t r')

iloutni j l<

.v3
Dedemsvaartweg .

Zuiderpark
DedemsvaartrÍeg
I{elis Stokelaan
Dedenrsvaartweg
J"v"Beersstr"
v 2'

1
D2
5
EL
E2
E3
Fl.
F2
F3
F5

9
I
9

10

zondas 1B-9-L 9 B B "

11.00 uur Lens FL,F2,F3,F4. en F5 trainen/voetballen' op Lens L/m L2,L5 uur. ,. : .

1)

10 "45 uur



l.laandas 19-9-1988 ( zaalvoetbal zie kopy) .

19.00 uur Lens D2'
Là.OO uur FV síoeki'e'1
18"30 uur ADO D2

Lens
Lens
Lens

D3r3
D1

V1
Sporthal Transvaal
Zuiderpark

sam"komst Lens

!.8 " 30 uur'17.15 uur
17.30 uur

tellingen "
.'' . .l; ,

Dinsdas 20-9-1988 ( zaalvoetbal ) zie kopy.

17.45 uuÉ r'v érioekie - Lens E 2 Sporthal Tran§vaal 17;00 uur

Bij 2ondèrheden :

- opstellingen zie hieronder' : '::

- Vaders die willen gaan voetballen ,op ,Lens. Zie,liopy achterin deze Lensrevue

OPSTELT,INGEN. '

Dit is de laatste keer clat, de opstellingen r/at1 Lens D1 ,D2rD3.E1 ,E2rE3rFL
en F2 in de Lensrevue vrorden vermeld. Vanaf volgende ueek staat er steedsc
opstellingen aIs bekend. Dit betekent dat je in het2elfde elftal spriptt
als de rveek ervoor. Goed onthouden dus ín welk elftal je speelt" Eventuele
wi j zigingen:jrlroiden .via de .-Èrainer of . de jeugdkommiseie persoodli jk aaí I'
je doorEegeven " 

.-iDé,ropstelling van Lens F3; F4 en; F5. vermèIden vre volgende
week íog.'vJe1 één keer".Daarna zijn dat ook de
waarin,cle.rest van het seizoén .gespeeld wordt

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

Lens .El: J"Buis-'P.Campos Ponce.-, !tr"Daamen-
E-Uoften- L.Peek- P. Roos.
Leider. r Gilbert- Steenlrijk.

. ..' .. '' ,-..ï;
Lens E2s (zie ook 20/91 " E.Akar- A.Akhabi-
ten- R"v"<i.Postï' S.Rarlhiei.' A;Sen"
Leider j s,, Aad v.d.Heuveli,''';.

Lens E3.B,I{'ide ,Boer-.D;da Cruz- R.'v.
Lange- D.Obdam- i{. Ozdemir- A"Souaré
Leider: I.Iillem v.d.ceest"

definitieve ops

t.;
R"I.ieeurvissé- C"de

D"GiIIard-.J.Hop-

Rooy- K. v. Rijn-

E.l4ol- A.Ooster-

Lens DL r R. Chery-J.v. Diemen- R. ceerman-, T. Heiis-,r" Hoèfnagel.: S. ifo'efriagéI-
I{.Jansen- J "Koppendraaier- R.Otte- i'Í. Prolrk- J;SandÍfort- P. Sinkel rGrv.Ver-
seyeld Í..

leidersc Rob v.Schaik en Ferry v"Kester.

ij
!ri
Le

Lens D2s Y Basdogan-DÍ. cuenoun- . A " . e1 liaddioui- !'.el }laddioui- R"Kloor-
R.v.leeuwen- P"v.Rijn- R"Stap- P"v"d"Steen- A"Turkoglu- V"I{esterhout-À-Zalagh
Leider' s Jerry Hoernig"

Lens D3s Di Bei jersberger: v. Ilenegouwen* E.Drolsbach- M"Koca- R.v" Lint- D"I{aba:
oje- T"ozdemir- .ï" Soysal- R. v. d.Velde- I,1"Iíaterreus. J.v. il. Zanile- I'1.v" Zand-
jk- P. Zeemeijer- C. ZeIler 

"iders: Cor Zeemeijer en Peter v.Eandwijk.

r.et riaaaioui- R.v ".d.Heijden-

À. v . d: Heuvel- .F . Kanpf raat- R.IiÍar-

d. Geest,- . R"Herrewijn- A.ilagga- R.de
- Y.Yasar

Eens Flc Iil 
" 
Akl(abi- S.Buitenhel(: T.Jozee-

-..Y"v.Spronsen- D"v"d"Steeh- E.tíolSheimer"
Leider s , Paul v.d"Steen.'

:l::qlzr A.31om- t4;Dijkgraaf- l.["v.Donck-
veer.- ,I4; v . VoorL. .:

Leider : ?lim Blom"

Lens F3; (zie ook 79/9l "
P"Bodaan- V"de Boer-.J"Fiets- J"de Jong- L.Neijs- R"No1ten- A.Ramhiet-
N " Siliakus "Leider : Frecl Siliakus.
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Lens F 4 en F 5: de onderstaanale spelers lvqrden veffacht: '

Training Lens El, E2 en 83.

:s.Dekkerr s"combault- R"croos- R.Hoogendoorn- Iitr. i-ionteiro- .R"de Nijs- I.r.pronk'
K. v. Rei jen- R. de Rooile- J. Simons-. i,i"Voogt- G"I,íesterhout- R. Ee1ler:

,:.l, ..

Het,. ís om gek van .§e vrorden maar Gilbert kan. echt niet om 14"
de woensilagmidclag op Lens zijn" HÍj moet uit Rotterdam (vràar
is) komen. Vanaf nu trainen jullie dus opc

30
z' tt

uur op
school

woensdlagmidilag van 15.00 t/m 1.6"15 uur
donderdagnnidilag van 1,6 " 00 ../m 17. OO uur

ook cle"spelers van LeÀs.E3 ven'rachten vri j vrat vaker. Kom wer 2orn- L5 mií:,
eerder zodat He op tijrl kunnen beginnen.

Trainin Lens FL ,F2 ,F3 ,F4' en F5 "

Toch ook voor jullie nog maar eens de ,Èraiaingsdagen vermelden. Er zijn
zoyeeJ. Ieden. bijgekonen dat we' nu zelfs 40 F-kl_assers hebben. DiÈ zijn'5 teams vra,agln nog we] plek is voor nog rneer nieuwe ,.F-kla;isérs. . KÍ jk itus
eens in de klas of in de buurt of er .iemand is die wi1 gàan voetbà11en.
l'Ieem hem mee naer <le training en zeg hem dat hij een gràtis voetbartenue

I{e trainen op tle volgencle . dasen c :.. " . v :

r.roensdagmiddag
- zontlagmorgen

1,3.30 t/m 14.45 uur
11.00 t/m.,12 ".15 uur 

"

Nog lang nÍet ie<lereen vras op tij
uur klamen er nog spelers aan" Di
we om L3"15 uur. Tot noensdaE"

VCS D 1- Lens D 1.

Na een makkelijke overlrinning op
wealstrijd tegen VCS Dl.
zoals geHoonlijk startt.e Lens erg
het hoort te lopen., tíaardoor Le
Zo gingen rre de rust. in met 0-3. .

I.la de rust zette Lens het. spel va
score kryamen van 0-10. De doelpun
die herinnercle aan de Oranje mome
+ 1 trainer en 1 technisch advise
tevreden naar huis "

fgelope:r woensdag:, -Ze1fs om 13.45 .-.
an echt niet hoor" Verzamelen doen

da
rk

Vios begoir Lens aan de '2e competitie-' -

traag. I,iaar na 10 min.' lÍep het ,oufu .'
ns heÈ ovenricht in de vredstrijd kreeg"

-...
n de 1e helft voort, zodat [?e op een monstel
ten kwamen na zeer mooie combinaties, i,
nten van de E.K" Zo gingen alle spelers
uï. en a1 het -enthousiasté Lenspubliek

i'Íaanda.gavonil 12 september, Rogier op strafkampr ileroen K. terug uit Grease
en lilaEti jn ruim op t.ijil. ,ivlet deze gegeverrs begon Lens D 1 aan éen minderele heLft tegen Laakl<wartier. Na een snelIe O-2 achterstand Íverden'ze wakÈer
geschud. door het begeleidende duo. t{a hard r.rerken, r.rerden ze beloond met
een eigen goar van r,aakkwartier, en groeide het zelfvertrourven van Lens"Eierna kwam de Eelijkmaker en'rook Lens. zijn kans om de overwinning tebeharen" op een mooie dieptepass rverd goeà gereageerd zodat de ovérwínning:net 3-2 kon rrorden bepaald"
tríe wensen mevrou!, Pronk van harte beterschap en hopen haar gauw weer langs
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0uick Steps D 3- Lens' D3"

Lens eerste heIft" ':iI
Zaterdag j.0 september ging de D3 ;ran Lens, om 10.15 uur tegen de D3 van .

Quick Steps voetballen op het trÍeede velcl van Ouick Steps"
De voetbalshirts van Quick S,ceps zijn Rood [Íit gest,reept. Het_ eerste.doel-
punè werd. door Edvrin Drolsbach gemaakt f-oe vras het L-0 voor ons, en het '

tweede doelpudt l§.ram door pat,ries Zeemei jer o t,oen !ías het 2-O voor ons.
De voetballers die er niet .bij rvaren zijn Michel LÍelbergen en nog eenpaar; Dit Has een verslag van de ,eersté helft.
verslag 

rD3 I tvleede helft: ' - '' -

Na eén.goeie eeiste"helft speelde we een nog betere tríeede helft, waarih"i'
we vgloir kansen om te scoren hebben gehad. Deji scoorile 2 naal en !,Iichel
Zandwijk 2 maal" Eintluitslag vertl 1-6" - .

Edwin Drolsbach.

Lens F2- HBS, F5'(een kort verslas)"
Lens E2 - HBS,F5 gewonnen met 4-1,. Heel goecl jongens"
Vorige. week tggen Quick Steps hadden jullie nét [e makkelijk,'
HBS moést,en juIIie er uat voor iloen. Echt verdient gelronnèn.

i !Íir.r Blom-

mear nu tegeo

ALGEIÍENE JEUGDI(OPY ATGEI.IENE JEUGDKOPY AI.GETiEI{E JEUGDKOPY

liet leiders/ouders toernooi.

Door het erg late afbellen van vios werd het een zeer zwaar toernooi omdat
iedereen nu zes, veclstrijden van 15 min. r,noe st spelen.';'
Van L9"0C f/n ?-2.30 uur vrerd er door de zeven zeventallen gespeeld op twee
kleine veld jes.. iÍet ging er lekker f an.rtiek aa toe en er waièn heel :,r€el. ,.

Ieuke .combinaties en mooie doelpunten te zíen" cDA won de eérste prijs
neL voor de Lerisleiders. Dit was echter niet zo belangrijk. Na cle prijsuit-
reiking bleven veel leiders met aanhang. gezellig in onó clubgebouw ZitÉen.
Veel hapjes en enkele <lrankjes. wer<len uitgetleeld. Het duurde tot in de
kleine uur-.jes. Het vras een geslaagiie avonai. . .r_l

Vailers die rvi llen voetballen opge Iet I I

Aan heÈ eind"van afgelopen oeizoen vraren er een negënta1 vaders clie zich.'
opgegeven hadden om echt te gaan voetballen op Lens'in een speciale vete-
ranenkompetitie " I'Ia EËFteideistoernooi verd. d.àar treer ove! gésproken.
De jeugdkommissie vril best. helpen om cli{: op te zetten maar iví1st via deze
rueg r,ré 1 even, op de konsekwentíes die dit raet zích meebrengt. ,.

1,. De, veteranenkompeÈitíe viordt gespeeld gp zon<lag en $rordt georganisèer§
door de KNVB'''af d. Den Haag" Iedere.zondag wordt sespeeld"
2. er mogen alleen leden van een vereniging in de elftallen spelea.Dit betekent daÈ alre sperers lid moeten worden va Lens en kontributie -(f .2'6s,=- per seizoàhl 

-iloàte" 
Èàiarà". -- - t'- . - .

3. Iíij zurren pas een elftal opgeven bij de KNVB a1s zich mininaar dertien
(13) .^.rr".- ',heblren aangeméld via een officieel aanmeldingsformulier .,'...' '. rrat op. rrens te verkrijgen is" pas dan gaat ook <le contribÈtie in"

4. Ook voor dit elftai is spelèn in,. een officieel Le stenue. verplicht..
Koop' hog'i' iets maar \^racht tot het zeker is clat dit ""t"r""é"'àii[àier koirqt. I4eer nieuvrs in de volgende Lensrevues "

15



5" Om aan tle veteranenkompetitie mee te mogen <loen moet je oucler zijn ilan
35 jaar. Slechts drie jongere spelers krijgen dispensatie maai de:ze-

moeten r.re I ouder zi jn dan 32 jaar- i ,

6. voor vragein .te1 c 970154 (Pau1 v"d" 6teen).-.
r

UITSLAGEN iTEUGD.

Alphense Uoys - .

I.:laas<lijk A1
Quick 81
Laakkwartier B2
Hvv Cl
ÍIilheImus C2
Lens .C3, '

vcs DL
Laakkvrartier D2

IJens A-reg . :

Lens A L

LENS BI

Lens 82

Lens CL

Lens C2

Lens , C3 :.

tens D1 s

!E!?. .,:: c

Lens D3. :

Lens
L,ens
Lens
I,ens
I.ens
L,ens

A-reg"
A1
B1
B2
c1
c2
4
Dl-
D2,

1-0
3-3
3-3
1-')

2-3
L;2
6-5
0- 10
0-6

ouick Steps D3
, - Cromvliet E1

Lens E 2
Lens E3
LenS Fl
Lèns F2t Leirs F3'
Lens F4

1-6
?-?'.rz'zlrr;

"84 2-7..
17-1 -

"'''' 4-i
3-3'

13-4

- Lens
a. lens
-'Qriic
-, Ouic
- GDS

- HBS

- B1'C
. BTC

D3'
ET

ksr
k ,sr
FT,
F5
F5
F6

HB
Le
Le

sc
ns
ns

Dat Írao me het weekje r're1" De F-klassers en C klassers ilruppeldenr nee
stroomden binnen. I{et ingang van a.s. zaterdag irebben Í,Ie: dan ook -een L,eís r'
C4 en een Lens F4 en F5.
lÍat een lreeLde. Problemen geeft dat natuurlijlc ook" vooral bÍj'de c-klassers"
Jongens' zulIen .een elftal lager moeten gaan spelen maai cle leiders"zijn
gelukkig gevonden " t"w" Robert Garskairp en'Lambert Pennihgs;
l,Iu iets over de resultaten van afgelopen zaterdag.

zo makkelijk er voriEe week vrerd gescoord, zo werden nu de
kansen verprutst. Een tweede ovenrinning had zond.er meer mogelijk
gewèest. tièlaas Alphense'Ècys vras de eaige die één keer séogrde"
zaterdag beter" Íhuis tegen Olympra.

3 verloor onnodig één punt" itiaar- jà dat is ook niet zo gek als
de [reeste spelers meer bezig zijn met zeuren i"p"v. te voet: ..

ballen. Een 3-1 voorsprong vrerd zomaai ireggegeven. Aan de
andere,kant is het aantal A-klassers voor AI te groot" Dit
geeft onrust rdaar !Íij echt lrat aan proberen te tloen" llondje
dicht en voetballen "
k$ram met 2-0 voor maar zag deze voorsprong in de laatste
10 minut,en (inc1" 5min. blessuretijd) van èe, eerste.helft'
omgeboge4 worilen in een 3-2 achierstand" Na rust een schitte-
rende solo van Dennis en het was 3-3. Daarna r{as Quick iets
sterker maar Lens hield goed. stand.
stond lang met 2-L voor,. Iielaas werden er twee foutjes. gemaakt
en Lens verloor j ammergenoeg met 3-2. I'outen horen echter
bij het voetballen en volgens' de invalleider vras het een - -
leuke pot voetbal . zo hoort het ook.
scoörde in de eerste en in de laatste minuut en werkte tevens
een 2j1 achterstand vJeg" Een goeile overvrinning die best wat
hoger had hogen zijn. zaterdag Quick Steps

c vocht een pittig.duel uit bij llil-helnus " Lens knam met 1-0
voor maar I'tri1helmus vocht goed telug.tot 1-1. Het was echier
Cor Verbij die de matchvrinnaar rrerdl Keurigl !

c' maakt€i er een'ríaar doelpuntenfe stij n' van. Het werd een 6.-5'
overr,rinning,. voo:r Lens waarbij lÍartijn Tíjsen erg veèI scoorde"
volgende Heek za1 ilit.elftal er best ve1 anders uitzien omdat
ve ór .en c4 bij krijgenl ,.
speelde VCS van <le mat, zulIen jullie {:och te'laaE ingedéeld
zi jn? BIi j f met grote ci j fers r'ri,inen dan g"aan jullie vanzéIf
hoger. zatérda§ komt Sev.naar ons toe.
ging zondér.echte keeper op giad. Piet vras. ziek. maar, kon.best
gemist r,ccrden dit keer. .Dankzij een hechte verdediging kon :

de voorhoede 6x scoren. Doorgaan zo"
gaat ook gevroon doór met winnen. Nu vrerd Ouick Steps inet 6-1-
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LensEls

Lens E2

heeft
panie
je be

LensE3ezonde

lijl<t een keeper te hebben. Lesly peek wil het. graag"
Het was een leuke gelijkopgaarrde ríeiistri jd. Zaterdag erg vroeg
op qrant VCS wiI juilie aI om 9.00 uur zien. Laat je niet foppen.
We rekenen op twee punten.
bestaat uit allemaal eerste jaars E-spelers. De tegenstanders
Íxeéstal niet. Deze zijn clus sterker en aangezien Lens geen keeper

is dit. zoals tegen Quick Steps moeilijk te vrinnen. Geeu
k hoor zo begon E2 vorig seizoen ook. Blijf trainen en
st doen en zoek een keeper.
r training kom je nergens.. Dus iedere woensdag (15"00 uur)

Lens P 1

LensF2a
Lens F 3, s

LensF4s

en donderdag (

best een leuke
Een t,ip: zoek

s rías.veel te st
rust L1-0 " Ein
èens een jelij

': 1r,' -'. .

16.00) uur komen Èrainen. Toch vras het bij vlagen
tvedstrijd. Quick Steps r?as geiÍoon rrat beter"

ook een keeper "erk voor GDS erat maar met zes spelers kwam. Bij
dstancl 17-1 voor F 1" Hopelijk volgende rÍeek nu
klsaardiqe tegenstander.

speelde ;een leuke pot . \tolgens ile moeélers \iras het even spannend "Daarna liep F 2 uit naar een 4-1 oven.rinning
kwam 3x àchter tegen BTC maar maakte 3x gelijl<. wat een enthousias-
me "zeg bij die. doelpunten en rrat namen juIlie tle penaJ.ties goeil "
Ga zo door.
de open dagen h-ebben ons nogal wat nieuwe F-teans opgeleverd.
Lens.F 4 speelde zaterdaE a1 . Je zal toch je eerste nedstrijd
spe.len met 1-0 achter komen enimet 13-4 vrinnen. Klasse hoor
en Raynlond de Roode was topscoorder" Hij maakte er minimaal
5 maar dat kunnen er ook meei zijn geweest. Goed.zo jongens,
zaterdag vJeer. .1. 

' .r

rri,
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OFFICIEEL

I,lieurte leden "

0001

2544

2545
2546

2547

2548
2549

2550

Reg!strat ie
Regi stratic
§tra fz aken
Straf zerak

A"Ili,ijij jersbergeni C jun,030775",Dedemsvaartl'eg 728 ÀId Den
tee]-t 299820
T"C.v.Luxeabrrrg, Sezo 27Og59 rtlapenveldestraat 10e 2572 BL

tel;452164
S.Jagai, B jgn" 060379, Segherstraat. -3?f 2525 tsL Den'iiaag
D.Bhíkilie,c-jun. 1705?5,vaillantlaan 1L5-117 p ?'526 IIc Den

lel e e9o9ór"1
S.G.v.à.'togt,sezas ó3O569,aetcleplantsoen 10. 254L'JE .Den"
tel: 210650" .

i'l. it. tlonteiro," F iuir. i{ijeveenstraat 54 , 2545 xV Dèn} Haag'
í.oirao*, e jun" ,- lll1?B;Genenuiclenstraa:- 2l'7 , 2543 PT DoIr

tele 674705
e,li.iIó.óà"àóorn, Fjun. 2312Bo,G.v.d'veëntaan 85, 2552 lÍE

Ilaag.

telr. 899284"' -

Ilaag.'i,.r'-

Den l{aag t

FIaàg .. .

rè1s.290294" .
'I1aa5.' .r''

. , :t.i..
Dèn .liaag, i.l .

255L
teI
R.C
Den
N.Ii
F.L

2552
25s3

z 9'?7650
"4." ilij",r. jun. 070881, dr"C.iiofsterle de Grooterf 90' 2552 t'ls" 'f
ilaag, tels 975907 "

uià;í; F jun.',L70?83, i{ePPellreg 976 c, -2544 CE Den liaag'-tel: 213520'

;;k; É iuí. oirzoo, iieitLiraae 528,2s44 KtI Den Haas' terc 662057

.,.'.'.,.....,'.'
OPZEGGI}IG.

zl.9b o"v"zetten-. B. jun" -

ËalatEs'.

le boel<ing
2e boekinqÍ

r: -

25r-- B.de' Boer- Ii,Keus

25 r-- R"Bogisch- E;PerxeYn.

35 Í-- I.i. re i j endeklcer "

20;-- R"Jansen

Í.
f"
f"

Betaling'v66r- 12-10-1988 docr
bankrekéni:r E 129924229 Raboba.nl< Den
vermelding van "Í)cete".

!1..,

overmaking op girorekening 336711 of -

Ilaag, t.n.v. V"V"tens te l4onster onder 
.

': :'i'
'IIet ,lestuur. r :- + "' r- '

; ..

Takenpakket Techll .Coördi ator John, V. d . i,ubbe "

iot'onze iriet geringe verbazing zijn er nog; altijd mensdn'

iïàt-"p=aË=rrooíi" tó zijn vnn óe rrèrkzaamheden van onze T.
John v"ë.r,uLrbe. 

-

- Beqeleiding van onze jeugcltrainers"
- -iÍeÉ orgar:isëren van truinerebij eenl<omsten "

-'èó8tàií.tie, overleg trainers en leiders'
-. Coörclinatie met triità""-""er inzett.:n jeugdspelers in À of B selektie" '

.- vertroulrensnan seniorÀt'-'troitttrs' (traint zelfs keepers---l I

-. Coaching Jong-Lens .

- I4ede organiseren vàn ouderavonden r.l.b.t. opleiding en begeleiding jeugd

en andeio klubakt ivitei'cen.
- Adviseren en rËrpPorteren Bestuur t'a'v' technische taken"

- P"R.man (nieutz!!!). Dat betekent, d"t irià-'iÈen' die in cle publièiteit"
- *ààiËï^rJ*Ë"-"ià-í"r,n v'<l"Lubbe tlienen ëe loDell'

Zoafs u zutt legrÏjPen èen n'iet gering 'cakenPakkei: vooE onze T"C' Hèt isr voor

Le's uitermate belangrijk, dat lotrn deze viài'f.,i**'i'"a"n zo'goed mogeiii]< tcal

uitoefenen' , r

die laten b1i jl<en I
C. bij tenso.DhE"

I



Lens is in de ogen van de Bo.-Bo , s van cle KIWB hét grote voorbeeld. ,
VIe zijn er van overÈuigd, dat, Lens er nu, maar zeker in tte nabije toei(omst
veel profijt van za1 hàbben" I ' "
!Iet, Bèstuui r{enst onze T"g. .narflens, hèe1 Lens \iee1 succea"'- .' , -' ' '

Ilet BesÈuur.

Liii'IS BALLËI{ AKTIE I,EI\IS BALLEIÍ AK'TTE LEI.IS BÀLLE}I .I\KTIE

Dgt.it sarnenrrerking meÍ: het bestuur, door John v"d.Lubbe opg"starte ballen- 
.alctie, Eaat vruchten afirerpen

DeiZondag, clirel<t na de uedstrijcl .tegen cle Postduiven konden rre nederorn
Iiefst eqn drietal gulle spo:rsors aan rle lijst. toevoègeir o en afgéIopen
Zondag tegen IIBS kwan daar nog een bij! Autorijschocil ,, philippo". ' Dhr"
Roodbol, Dhr. Krol en Hans P.ooduyn \íaren de schenlcers van een èuenreilig
aan''al uedstr i jdbal len. .
Op'de plaats van die vervelende klol<, hangt nu èeri bord, vraarop de schenker.
van de rzetlstrijdbal van teus 1 (zo) söhitterencl uordt vermeld" Een teden I
terneex om U aan te sluiten bij het'korpe gu1le gevers"
Bijkomstigireid: Er zijn rreer talloze excuses te bedenl<en " De-klok is weg--!

!íie kunnen rce nog noteren.voor eèn rvetisi.ri jtlbal?.,, . : 1 "

. :i

Het Bestirur en John v"d"Lubbe"
{.t I

Grote Clubali'cie .

De verkoop van lcten van de Grote Clubak'uie staat rreer voor de deur" :'..

Oin hèt een en ander vlot.jes te laten verlopen breng ik het volgend.e ondeí
de aandacht
AIIe elftallen van Lens krijgeu van hun leÍrler of aanvoercler net als vorlgjaar'Ioten or0 te verl(open oÍ-te liopen.
!{iI
Ien,
wie
Doe

dir
de

zíj
dir

een succeo rrord,en, dan moeten de lèiders van alle junioren e1ftal-'
zaterdag en <1e. zonclag-elfta1len, alslnede de zaalteaÍíts noteren aan
de 1o'Len geven en ooli het aa[tal loten. ] I '

nu aI dan heeft U strako arl-s dé loten uitgegeven rrorden alleÉ; aL -.-

R " Pennings .

op papier klaar. Doe het lreL sekuur,lra[t de 19ten vertegenr.roordigen eeri
rraarde van f" lr-- dus per kombinatie van 5 loten, is een kombinatielot
van f. 5r--..Via"de bar zijn voliloenile loten te kopen... De organisatie hier-
van zal lopen over Tom Otte. Ook via ondérget,eken<Iè kunnen kónbinatieloten. .

lvorden verkregen voor d.oorverkoop b"v. op het trerk. .1.
Deze mense liunnen zich nu _aI opgeven. De leitlers en aanvoerders, <1ie
voor de distributie zijl aar:Eezocht vorden verzocht de kcEbinatieloteu
af te halen op donderdag 6 oktober tussen 20"00 uur en 22.00 uur, zodat
vanaf7oktoberoveralbijiens1otentekoopzijn.
Uiterlijk maan<lag .17 oktober moeten dan het geld en de evëntueel niet'verkoCJt
loten !íorclen ., ingeleverd bij ondergetekencle . zijn er nog vragen) dan lrorden '
zij beantuoord door t).Pennings"
II< lrens aIIe verkopers veel cucces toe en vergeet niet dat er zeer mooieprijzen zijn te trinnen, maar nog rneerl cltrt voor e1k liombinatielot dat U ver-
koopt 808 ofirel f.4r-- naar Uw veréniging gaàt" tÍet recht is het dus altij<l
Prij s "I had"ii dfeani* aLle totèn en rre'rhebben ei 50t.r.teer besteld dan:'vorig jaar,
worden verkocht. : t'

I.IOVITEITEi\t "

De oplet.tende Lezer zal het zijn opgevalle» dat de
varr een nieuw Lettertype rras voorzien, íeroorzaakt
gloednj.euwe schri j fnachine.
l.Io:hraliter geen zaak oin bi j zondere aanclacht aan t,e
toch vermeldensrraard orndat het apparaat vocrzÍen i
gèheugen, rraaraoor facilii:eiten als opslaan van pa

LEI§SREWE vorige neel;
door dé iiolnst van éèn

' br:steclen, maar ditmaal .

s van een ruin.opslag-. '
ginars, vaste tel(sten en

2



inclelingen e"d" naast betere korrektiemogelijkheden ter beschikking zijngekornen. ÍIij a1s lezers maar zelier ook nia nijlsma alc direlcte gebiuikiterzuIlen ongetrvijfeld plezier van de nieuvre macÉine beleven.
Het tueede Punt lvaar tri j Uu aandacht op rrillen vestigen'is dat het ciubgebouwinhsief I'Iaterloo en andere ruímten'-op -korte termijn ían een ni.eurye verrvàr-rrtingsinstallatie zurlen vorclen voorzien. De aanbeÉte<j+Irg, - voorbereid doorIlartin Reuver eri trvee'dóor tien vinters kou'gelcuteroe Ëeltuursleden vondj"1. maan<iaEplaats. Een forse investering <1ié zichzeif echter voor'een deel te.rugverdieDt dankzij eelr te venrachten- lager gasverbruik croor .instalLatievaD zgn'Hll. {Iloog. r{enclement) ketels en èen teèhnisch vernuftige, <ioch zeergebruiksvfiende.li j ke rrarmteregeling , tenvíj1 her en der ook ànàere radia-toren Eepfaatst' zuL len gaan rroiden
I'locht het d.us een strengà vihter vrorden r LENS za1 er klaLar voor zijn''e1 'àe
nodige warmte uitstralen "

lÍet Aestuur .

'fOPPEit ttll a.s" ZONDÀG LEi'tS DÏ.]O TOPPERI ! I

U].ïICORi'l UiVICORiI Ui{ICOPJd Ui'IICORi\I Ut{ICoRI'l

Een*rnan ars-éen rots in cle.brairding, een nan cie.rreet höe het (vóetbar).,.
spelletje geepeelcl rnoet rroide'n, ee man die nièt,'van zijr: voetstuk af te
halen iso dat kan alLeen Jan Gerritzen zijlt.
{ll cgrrilzen was afgelopen zondag zo vrrj om t.ijderrs de rzedst.rijc1 ,
Hils-LEi{s de punten te verdelen onder de giganten die verantvoordéIijk rra-
ren -voor ile groii.e score tegeir i{BS (1-5 } . 

- - :-

IIIIICOITiiI ui.{ïcoRií UiTÏCORI,I Ui{TCORN UNICORÈI . .

TOPPER lll a.s" ZOi{DAc LETïS DI,ïO TOPPTR-tll"

I(LAVI]RJASSEN JOKiIRIiN i(LAViIRJASSEN JOI(ERE}I

Ook dit. seizoen ea1 er lreèr een J<Iàverjasdrive uorden gehou
afgelopen jaren !íord.t er op 5 avond.en gespeelcl en mag àe av
slecirtste resultaat veggelat.:n r,rorden. ïn tegenstelling tot,jaar zal er clit jaa.r niet troef vrorden geclraà.irl. Dit l<óer z
moeten gaan" Haast het hlaverjassen is er ook de nogeli jlahg
De dÉI1:a voor d.eze avon<len zi jn: ?8-L0 , g-]-2., 27-1, Í0-3-en
kosten zÍjn Í"10n-- per i<oppél.per.i"ó"à ài'aà o"ó"àÀr-"onq
?9.00 uur. Vogr de et:rst.e avontl geldt een uiterste, insch;ij
23__olctober" -Inschrijven liunt U bij <le volgencle-_ pèrsonen, " -
J.iíam te13 679087 iÍ.Jansen te1! i1,2BB

deir" 'Zoa1s de
oncl met het' - 'rerleilenal merr. verpli
id orn te j oke
2]--4.- De dee,I
en aan on
fdatup van .

cht
ren "
nqEe

i

A"Chri$t:6602.04 tri.Kourrenhovent 9!247 4

KTAVSRJÀSSEN JOKEREN KLAViiR.JASSEDT JOI(EREI{. :'.,Ji

ORakeltj es "

- Gezien de sleutelpositie van R. bij Lens 2 zonddg, zar het redaktioÉele ..
resultadt vanaf heden nict rneer op 6én vedstrijd gebaseer<l zijn.

-Dezeweelir.'ashetre<1akti<rrre1eresu1taat2uit2,4vooretr4tegen.
- l{aga! de afgeropen weken c1e Lens-revue op lreg $ras otn de dil(te van eentelefoonboek ,te }<rÍjgen, lirege:r wij toch Íràt-néEatieve reacties van onzezet- en drukafdeling "

- Tinus, vanaf nu kanjij o1: woe»sdagmorgen treer uitslapen.
-3



lla. de nederlaag van Lens' 5 van verledeh lreek zonelaq r- ging het'completeelftal Op t,rainingsstage bij- lledèr1and- . tdales . .- .- 
,,.: -: - -, . :

ilet'rèsultaat was eerr 3-2 oï.rïii,iniilg'op iilróu S.' ._ ' :'

IIet " Balletje van de ríeèk,' . is . Edrrard Éndlich" ., .

I{a'een t.raiíringsavon<I ni1d9 hij op zijn fiets naar huis gaan"" .
Tijcleris. her:'openèn van zijn fietcslot'brak het sleutelt.je.. ,., I

- I'la een halfÈur 'zoeked nàar eien kniptang, kvram hij
brolcens.].eute1tjeniel:zijn'fiètss1eute1vras'

erachter dàt he"t . af§e:

- Peteir-'Krol en Cyntiría Schrama geven te kennen t',ii";b i*;*i'oà'.;^
, 14"30.uur in heË huwelijk trede» in het..sta4hu
rrelkom óp de receptie Ín l{uize Kro1, llestkal>el
Hun toekomstig ad,res ÍroEdt Bunschote sestraat

].5
Le
L5

.Groenrnarkt. Iedereen is :

Laan.23, Den iIaag.,' -.) i.;.

, 2574 KB Den Haag"

J aar

Den ....

- Op 2'7 Septerflber zijn Frans van Lrijk (srl èn Chiisí:1na de Kroon 50
getroutrd. Dit heugelijke feií: vorclt op 25 septernber van 14"30 tot'-17;00 uu.gevíerö iil Restaurànt "'- De líilclhoef't r ,Evert t'fi j ternre.r,ieg 5,

- Ter gelegenheid
'25 jar íg bèstaan
van. de 65s'te ver
23 sept,erflbei: van
200, Kijl(duin de

van het 65-jarig bestaa van rrGlashalndel Blom'r, Itet,
van cchildeÉsbetlii j f' -'liindlich Schilders " èa het bcireiken

jaardag van etlgerrreen direkteur G.Encllich: is er öp v-rijdag
L5.30 uur tot 18.00 uur in het, " "AÍ:larrtic iiotelml uj:llaplei.mogelijkheid om dit te vÍeren. -

- : 1" ' '-'t;"',t-- À.s.zor{DAG"""...".
- Dan kan Lens.1 (zo) koploper worden ! I
; Ko.mt U ook ?

- Oniler v.oorbehoud "

- Dinsda| 2z 
-oftobe1, .19.;.00 uur,

.- Zoekt U nog een tweecle sport?
Lens ónder 2l jae,.r tegeil Sparta Landel{jk"'

- A"s"'vrijdag'23 september opcnt clë snooiie! a golfèlub uBufL'É ,lair " aijn
poorten. Deze opening vinét plaate on 17"30 uur. Aan6làitend is er om
'20 

" 00" uur -èetr rè-ceptÍë " 
" Iiét adÍes is ifoofdÍreg !.155;1157 tè i}Iieurí Vennep'.

- I"ievroure L. Bogisch-Vers luis .be<lankt ie<lereen voor het ine<leleven en de be-
langstelling n_a.,.i)et" overli jden v6rn haar man I'Aad. BoEisch". .. ,. ! i ;

-' Leo van Rijn;.onze testimoíiun paupertatis,-is als U clit krantje tèèstn
in'het,Roc]ei(ruisoP9enoIilenvoorjeenIcijkoperatie".'-.

'. i . i..j'-i'

.i{àrvan Eèkelenr i(ri jgsman eI1 varn der Lincten rJord.t r1u ook aan de poten van, cle
zéÉeI van,'Piet gezaagd. I'lee, nogniet aan die van Pièt v"d"Vall<'" lloe!íel v.d"
Valk bij eerÍ LENS-doéIpunt meei[a.I als eee dollenan over het ve]d gaat
i:ennen èn VAï''I LEi'iSUi,i op zu'lke monenÈen maar moeili j k c1e neiging kan onder'-
élrukken een ziekenrvagen tel.bel1en. ''' l '' I :

l,tree , het, g.1at oÍc zuaíte . Piet , VÀtl i,Ellsuii vindt het een pure óchanile , tlat er
. lieden zijn, ,die deze Pieb p::oberen zrvart te rnaken " En waar "iàders kon dit
.. .gel:euren dan in kringen van de Haagse Gemeenteraad., rlaar vordt aL. zoveeL

kromgepraat rvat recht is. Gel-uhiiig,nlet door iedereen7 i?ant er lopen, ook nog
een paal. rqcleli j k <lenkende nensen rond , die het onderr.rerp zrrarte Piet tÉ) on-
zinnig vonclen om er woorder) aair vuil 'ce mal<en " Onder'Èussen heeft l-ret naar eer
haar gescheeld. of Ad Corei: r,ras gedrrongen nog voor 5 decerJcer een buiten-
gervone algexnene ledenvergadering bijeen te roepen on te beslissen, of sin-
terklaas zich al dan niet doDr zrrart,e Píet nocht laten vergezellen"
iÍoe is het nÍ toch mogeli jk. clat die lieve, 1euke, s l isru'ae en aardige zlrarte
Piet zo in hp-t verdomhoelije kon l?ord.en gedrukt? AIc het iriet zo a.angenaam
rras in, Spanje, dan zou je. r.rensen, dat de lieden clie er blijk van hebben ge-
geven van de ware.Piet niets te begrijpen, door Sinter!.J,aas in de zal<
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uer(l,en ge stgpt oln naar dienc vad.erland vervoerd te uorden .Piet r:roet blijrien. En dar Eelitr ook voor pier i.;i,'pi;;-'si.r.*unPagter,onjnaareenPaaraardigeLEIiIspietentenoemen.
VAN T.EÀïSUÍ{.

,j,,1

sssssscsssssssssssssss
S SEI{IÏOREN ZOi{DAG S
ssssssssssssssssssSsss
Uits Iagen zonda cJ 18 auqustus 1988. .

IIBS L
Lens 2
iens 3
Lens 4 I

tens 5
Quicl< 7
Quick 5 '
Leils 8
Fullépeed B

Leas,L'.
iièrmes DVS ?
GDS 2
ÍIBS 4
rii{sH 5
Leis 6
Lens 7
Celeritas
tens 9,'

en Piet ée

1-5
!-2
,-a
4-L
?-,
3-6
L-4
L-6
6"4

14"00

Pxogranrta zondas25 september 1988 "

Lens 1
<fe llucschéit'2
Den Hoorn 2
Vredeltburch 4
SVH 2
Ler:s 6
Lens 7
Postduive 3
Lens 9

Terre iuen *

L0"00
L0 .30
12"00
1.1" 00
11. " 00
13"00
L2 .00
11"00

1030
1095
]-L42
30 60
3131
3124
3112
313 7
3 210

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- DVIO 1 Vl.
- Leirs 2
- Lens 3
- Lens 4
- Lens 5
- Triomph 4V2
- ilBs 5 v2
- Lens B

- Íivs c70 2 v3

I'1

P
B
C
N
iil
R
r,t

E
L
T
I,i
i,I
1lï

Ii

"T"Kuit
" Lambregt.s
" Rietkerk
"v.d.Bergh
" 
Oos terveer

" Hoogduyn
"i!"

De l.iuÍi$cherr
Den Hoorn
VredeIIburch
SVH
Postduiven
Op ste.1lingen 3

Oldegaarde
ltroudserreg 66
Julialaanij e
iJrasnusrreg
Iiades te in

Rot,terdam
Den lloorn
Rij slijk
L,oosduineII

010-4808659
0 L 5-514 97 3
952288
0L7 42-66LL
979018 "

teI:
tel s

tel:
te1:
tel e

i,ens
Lens
Lens
Lens
i,ens

Pr

5s
6e
7z

9:

a1s
aIs
a1s
als
alc

bekend
bekend
bekend
bekenrl
bekend

ramma vriidaq 30 septettÈer
19 " 30 uur. -Lens B

afschrijven bij ii"v " il.I,leulen tels OZ5ZZ-3O}B}afsclrrijven bij U 
" Kourrenhoveïrte I s gLZ474

arf echri jven bi j E.?ró:runelen t,e1s 862934Itet It"Batelaau afschrijven bij e.v.Noort tel: 451510.met R.",/Iesterbeek(2556) afschrijven bij G.Duijvesteintel : 01891.-L7943"

Programna z onilag

- VCG 6 (comp.1

2 oktober.'

geen schoidsrech{:er

Lens 1 (aeker) 
"Lena 2

iíilhehnus 4
HDV 2
Gona 4 geen scheidsrechter
Lens 6
Lens 7
30/9"
Lens 9

14 .00
10"00
11"00
L3 .00
11" 00
L0 .00
12 .00

uur RI(AI/V I -
uur iileptunus 2
uur Lëns 3 -
uur i,errs 4 *
uur Lens 5 -
uuË i{arathorr 2
uur RKAVV 10
Lens B zie vri j clag
uur IIDV 3 -.12.00

PÀSEOTO U g 
"

De volgende nensen hebben nog geen pasfoto iagelevercle
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Leil §
tens
Lens
i.,enS
Leng

5c i,I
6: J
7s a
B: L,

9r G

.de GÍoot- A.Overjauv-.
" Colpa :.! .iles ontvangen
"Endlicir- ï,r" de Knegt- B

"Goossen- J"Heijink- G.

O.. Kó,nerilÀnn-. T. Vi erlii'g-C. O<ielkjrche:t
;..-

;v. EÉ:- R.BateIaan
v.d"veIde- t.v"d."Velde- R.Iíesterbeek

In de ]iennismakingebrÍr:f van het "Leno- Vrien<lentearn" vlerd
een rechtsclenlrend Persoon (?) " §a iliverse pogingeà, bij de
go af te komen, rrerd ik in deze rredctrijd oindelijk aan de
teerd. i, i'j:,
i.trat schetste Du eigeirlijk nijn verbazing? Itriet i]<, nir.er eeq gÍoot gedeelte
van de rest varr dit vRIiJNDEuTEiu.i is vrij rechts irrges'Í:e 1c1, ,tranÍ:, a.l het oP-
bour.rend.e - eil aranvallencle rrerk geschie<lde rneestal aair dq rechterkant. Da-t er
niet veel iro5itief s uitkrram is éeir ie<ler linksclenke-na mens .vre1 dluideli j l< "
Zoals te vèrrrachten is }:.rsamen ëe vier Li]Ns-doelPunten to: gtancl na altí;ies
aan c1e linl<erzi j de ' .. i
De moeizaarn bevóchten overl.rinning stepde dan toch nog ieÍiereen tevreden, het-
geen zich uiti:e i een rondje "zeer ge;olr<l' na afloop aan de ba'r.'
Onclanks clreigeinenten van ee \íie lerfanaat lon bij hèt doorgaan van-dit' ... .'
rlgeleuter,1 wéer te stai:ten,met .een verslag van r]e rorrde van Frans Lutjebroek
,íft U voiEende r.reek ioch rreei een verslag.-van c1e topPèr SV:I 2- LEIIS .5 ;. ...
teEemoet kurilner: zien cloor gn2s lgouvre out"le " Tony Vierliag" ' .'-r " : ' 

,

'.:' 
'' 

.. -i '-'

. :: .Petèr Perrei jn. ' ' .. , '
:, i'....'-'- - ,r'-

Lerrs 5 - Iil'isil 5 ?-?

ick 7- Lens 6"

ik voorgesteld alc
?Do s'ori van. dit. ima"
linkerltant gepo-s-

Berlt U neleenc in de stalling onder Ilet C"s. gelrèest?
RlceÍietseir,, tour, trim, gudé en uieutte fie'csèn, heren zovrel Damee net l{al-
leluJastuur incl. ' 

gezonclhei<lszadels . " 
I 

"':'fioe ó" andere seksó daarop kan zit.t-en.,ip mij nog.steeds-een raadsel(schrij-
ver) . lÍaarorrr il-,-'da-annee begilr, ilàt is juíct rra,t ik maapdag iïorgen zag en _ .

een- grote overe'ertlitrrnst verÉooncie met" vat. 
.in ilit 6e eIf tal opgesteld stond "

Van íIles vJat, maar <laar vras .Dok van' a1les te beleve1,_het ]ron niet oP.
Vooral Cat t:ersib doelpunttl Vías dat niet mooi? Ouick p.l-aat3te heEI in ons'
strafschopgebied en ging via aller.lei Lànsvceten ons eigen doel inll
È"i.f. f.*o*-er niet eéns-oo1 te pas'! liarry, Gerard en ??i-m traren de getuigen
Ë"-Àoa U"r" het nerkijken! Dat -hön llans- niet. .verkroppen en.zette l(ées Spoel-
str..'.aan i:et vierk, 'die toqn weer eeris- Iion scl'rigteren! t -Bij Quick traren, 29.
óof ijÀolepen hoc'r-i I b"v"iri de 'eerstó Uef fi: lrerÉ clie oude Leaser Ril<kie SP;Àanl

ingeiet oi* t,a1rt te schaaluweu of uit.te echakelen, hoe- je dat . Ín. voetbalter'-

""í-u;if 
oitdrot k.rt, nàar d-ie vliegei, ging niet op! Rikkie ger<I itr de rust '

àïËi''".;+"";;;-à;;; =."-ràpu.u. "i ao-toÍ.van Pairl v..al. steen rras uitgesneeli
ienrininste , t-rii .ri"r na cle ihee 

' niet meer op ! ! Zo 
- zaq lk het . En dan die arnre

paul schuli:en s.;aË!.t lvel altiió in een berekende. i:ositie riiaar i4 d-e :lolí de r
kansen had hij een ;:otaaI negatief sa1do. :''
v"ig""a" keer beter!-i", a. ífmo:tin$ van èen iaal oÍ velc1 is eel-r groot ver-.
sc5í1, paul. Ik lian hier iilles rrel !aa1 mernorercÍr, Iíaar 1ía'É onze keeper
pi*uià.rà. àoor in het begin van de 2e-he1ft 6r-j eeir_ aanval .vatr. de gastheren
à.-"t"irà op ?-2 te houdenl cioor zij hele lich:rain voLkonren uitgestrel<t zicl1 o5

d.e baL rretèn te trerpen, hiercloor hieeg Lens lucht en gisien de oazen.met eerr
g"o.=iàig. hoop tecSiriek, die ze in hrtis had.den , <le j eugd vair Quick Fet huil
ÍI*ir, óe ders- orn te <loeno en ze even te Laten.zien vrat men met een bal lian ''

doen" ..:'..' .. , '' : r.
Jo*r*r dat ik claarop zolang heb moeten rrachten, maar het r'ras wel enerverenC.
lBedankt lteren voor d.eze f i j ne mi<Iclatg "

6
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i,ledstrr. j dprogranura 26-9-L988/30-9-1988.
Maanda 26-9-L9BB 

"

19.00 uur Suintus 3

Dinsdas 27-9-1988"

L9"45 uur Taunus 4
21"L5 uur Tauzrus 2

- l-,ens 5 Sosefhal Honselersdijk klassenr. 972,.

-. Lens 4
- .Lens 3

Sporth..rl
Sporthal

rrTU" Delft
DTU" Delft

kIassenr".953
klassenr" 954

LANGS Di' SPORTEN VAI,I DE Z.iI . ÍJÀDDiiR.

Uitslaqen' zaterclacÍ L7 september 1988.

LrenS
vLte§se DeItt
Ec-so ,,

Ec-so

i'iarine
Lens 2
Lens 3
Lens 4

5-4
4-1

5"0

vriendschappe Ii j lc

Programirar zaterdag 24 september 19BB "

14"30
12.00
10.3_0
L2"30

uqr
uur
uur
uur

Lens
Ï.ens2
Lens3
te s4

- D"v"J.Bizon
- HS Texas DHB2
,- Lyra 12
- ïakdier Boyss

Lens 3
iens 4

J . KloostermanV1
L
3
J

i,l. de Brui jn
iI"r{"
}T"N"

002/009
0LZ / 0(t7
o23/ 164
026/L87

L3.15
r.1 .00

uur
uur

I "45L1.45
uur
uur

Inforr.latie over eventuele afkeuriirgen van cle afcleling 6-Gravenhage iedere,taterdag vanaf 9"00 uur automatische telefoonbeantvoórder ond.er [.elefoon-
nulruTer : 2957 0l
De opsterritg vo95 Lens 1 en 2 l.rordt coor de tÍainer bekenil gemaak{:.
9\'gnt}9!9 afschrijvinqgrl vogl vrijclagavond 19"00 uur bij E.v.SpronsenteI3 525013, kant. 0175L-2229t, of bij ri.cabel telr 6465S4.

opsterling r,ens 3; J.I(ourrenhcven- k "Kr{tnnen- s.v.cl.Togt.- J.prcnk.- il"v.Koo- ..

ten- R" Keus- I.t"i,:lersbergen- L, Sin!re._ .l.l.Verboom + aan-vulling vanuit de selektieIeiders ii"v"d.isouland
af}:e11en voor vrijdagavond L9"oo uur. bij !'i. Klurrnen te}: 467830.

Veraameli:i i deir .
Lens 1
-T,eus 2

Opste 11inE Lens 4

Prografilmar I Eaterdag 1 ok'tober 1988.

D.de Ruit.er'- D.v.EsÍien- i'i"Fris- G.I(uiper- c.Lipman.- id.osman- L.iiantel- G.sarclea- J"v"tl"stee- il. stur.fbergen. .r:spa -p.v;d.i{eidÈn virlen jullie kon-talit opnemen met J"Iiam tels 629687 +-?i;t}ïIifrTITisï,en-s a"
AfbelLen voor vrijdagavond 19.00 uur bij D"de Ruiter ters 948422 of bij 1'.'
R"PiLon telc 820311

14.00
12.30
10"30
t2.45

À.v"E1Ieswijk
A.v"SchuttenhèIm
rI.N"
i{.1{.

ileeft iedereen 2i ln Dasfoto ince leverd ?

Nog niet? c.v.p. dan zo spoedig mogelj_jl< doen. Bedanl(t.

uu.r
uur
uur
uur

DHL
svPTl 3
i{ootdorp 6
DSVP 1].

Lens
Lens 2
Lens 3
Lens 4

7

002/ o09
0L2/066
023 / L63
026 / LBO



Verslaq Vitesse DelfÍ: B - Lens 2 ( za.terdag) 17 september 1930"
t.

Vooraf even iets recht zett.en t.o.v" het verslag tens 2- lloeksé Boys 4,
Niet Richard Blokpoel scoorcie voor Lens het enige doelpunt. mear i{artin. v.
veen, sorry liartin, sorrlr Richard"
De \redstrijd, Vitesse Delft B .-Lens 2, heb ik deze keer niet a1s speler mee.,
gemaakt maar a1s toeschouver. ilat mijzelf betÍeft had het liever anderson
gerreest, naar goed het kcn niet andèrs
i{a een redelijke start t,egen een. irr derste instaniie, roatig Vi'Éesse DÈIft
mochten vrij van Vitesse Delft openen.
i{artiil í goed in <le wedstrijdr $ist te profiteren eir schoot
minus 20 ninuten over de doellijn rraarna Richa,:d Blokpoel,
probJ.emeir met zijn selfvertrounen, ëe ba.l nog eens e:ltra ha
kcEeI<Ie "

d.e
híj
rd

lar ía
hee ft

in heë

plus 
-

zeker
net

iiaar goeda hoe het precieo is gegaan hoor ilc nog r.reI, beIangrijk voor ors
r.zas clie eerste openir:gstref fer, 0-1. . - :
Daarnö. in eerste instantie nog veel kansen, een tlreede: goal zat er, qua kan-
sen n dil< in "
t4aar: de belangri jJce trreede t.ref f er bleef u.lt.
Vitesse daarent,egen, volgens een . toeschourrer aI blij ríet een gelijkspelr' l(\,raÍÍ
zo langzamerhancl in de rvedst,rijd en constateerde dat er meer in zat"
Bij Lens het vervalo oorzaak ltclikke benenh of overzuurde benenot of uas het
Seoul misschien? Kortom balverliee als
binaties rlus geen opbourv, r.riddenve Id ve
hoede, op eeir uitzondering na, speelde
matige rvedstrijdleiding en dus tras het
vitesse Delft l(reeg vervolgenc Ereep op
naar ee , niet schriklien, 4-1 overvinni

- doelpunten Lens .

- eindstand V.Delft B - Lens 2

JJJJJ.]JJ JJJJJJ JJJJJJJJJJ
J VAl{ i,iET JEUGDFRONT J
J.]JJJJJ.J JJJJ.'J JJJJJJJJJJ

Algemeen l<ontaktpersoolr s

Telefoon:970154 {b.S "S "

olg van Lange ballen, geen com-
us geen aansluiting en c1e voor-
en zicirzelf " Daar kwam bij een
st. rreer coilpleet.
r.redstrijC en liep .e1 snel .uit

9ev
9d
{:eg
fee

Ce
119 "

Jong-eus, jongens dit moet toch beter kunnérr I
Uiteinrielijk trainen we 2x per weel< en mceten lre deze 1:loegen toch op
heid kunnen vegspelen.
Zate_rdag a.s. Te:ias thuiÍi, aIs lre deze niet pakkeD kunnen we het echt
schuddcn, dus doe je besÈ.

bi j zoncierheclen e

snel-

q

il.artin of rgas'he{: toch Richard?
iioe ic het mogeli jli
4."t "

Paul v"d.Steen, ,Chopinstraat 103, 2551 SV Den Ilaag"
971,67 4 Peter Perreyn) .

GS

IJedstrij dprograr na A-B-C junioren 
"

Iion:aktpexsoon : Paul v. d. Steen,
Afbellen voor de wedsirijden bij
In uiterste nood nog^ op zater:dagrÍrorgen olJ Lens bi j ieinancl van de jeugdkon- .
missie Lels 661314. Vr)or avcndrredstri j den tele 970154 " :

Zat,erdag 24-9- 198I ve1<1 sam 
" 
koríst teirs

tel: 970154 (b"S.S" 971674 Peter"Perreyn) " 'Paul v"d"Steei-r voor vrijdagavond L9"00 uur"

À-reg .
&1
D1

112

14.30 uur iilieur,rkoop
11"30 uur Postduivón A l-

12.45 uur'ADo 81

-.te s
-Lenc

-Lens

-Lens

uur
uur

uÉr

Nieurueveenser.reg ?? 1,2"30
I,lades{:ein G.croen L0 " L5

-158-
Zuíilerpark A.v"Loe enl1. 30

-? o q.-

tiatlestein ?? 13.15

316
363

394

450 14.30 uur cDA 82 uur

o



47.L
488
531
(?)

'9.J0 uuq RKAW Cl , -. -L.ens
.12.30 .uur. DHC p2 ' -tens
L0 " 30 uur.'. Rava .C2 -Lens
1ri . 3 0 ' udr "Laakki{artierc3-Lens

Heuvelrveg ?? '. ' .

'Brasgersl(ade ??
Zuid.erpark .: .??
J.v"Beersstraat??. ..

sam. komst Lens' 8.'15 uur
11 " 15. uur

9 " 30 .uur
. 13 . 1.5 uur

sam;komst Lens

18"45 uur
1.7.45 uur

ublicatiebord). sad. koÍnÈt Lens

c1
c2
c3

c4

Maandas 26-9-1988
19.30 uur Lens À 1. - SPoorr.rijk A 1 v2
18.30 uur SpoorvrijË C t' * tens C 3 Melis StokelaaD

Dinsilag 27-9-L988 ( ondervoorbehoud ) (zie p
|, í

19.00 udï Lens.t/m 21 jaar - "spq:r!,g r.,andèlijk VeId '2 18 " 15 .uur

ei'i zoialèrheélen i
- zie algernene jeugdkopy achterin 'cléze''Lensrevue-.-;" 6s5ai1§.gud-ers-meÉ vervoer voor Lens A-reg. Lens Cl, en liens C2l;

- Lens À1, iJ2' C3 en C4 zoig voot eigen vervoer.
.-. opéteÍrinqen e

', Routebe Bchri iving Nieulrkoop.
'Grótè vidE Den Haag/Utrec
Dan richting Aiphen a "d.af richting iilieurvkooP ga
kruising met stoplichten
het bordje sportpark de

I

I

í1'

Di

'*. .Leís:A-reg. A1 n 81 ,.P2'i' cl en C2'aIs bekend" i: ':' I

' Lèns.1ca;s1l.Àbounarsa, F"AIlad.in, D.Bhikhié, l'1"8i j jersbeÍgen, I4I"v"
Tfl' ga, E "r.,au 7 . J. P.v.Nierop, A. Nieuwenhuis, D.vijn, I'1. Tij sen
leider: R"v. d. Hoel("

enen i. 
'"R. ;ra-

'.-'
l

: Lens c4c1M.Buytelaar, T"Dikensri, v.Gobincl, R.Ilanique,
:--T..fr cia, S.I,Io1r: J.v.d.Seyp, S."Vink + aanvulling.
leiders c R.Garskamp en L.Pennings.

t-

P"Herrewijn, S . Meren-

ht nemen. Afslag Bodegraven (ria Gouda) 'nemen" -- Í'
Rijn volgen" Voór'de bïtig in À1phén a.d.Rijn rechts-
..rl Deze-weg volgen tot in Nieuwkoop " Bij een;i
linksaf en-de bócht volgen (benzinestàtion) .tot t

Dulen. Dit blijven vcigen.. Succest I ! - ' -

Lens C 4.
vorige vleek schreven vre dat Lens c 4 er was. Di'L is ook zo rmaar tloór dlrie
Uedaítjes zitten we minder ruim in de spelers" 'Ioch hcuden vre C4 in stancl en

,vullen dit'stèeds aan met speleis uit C2, C3 of D1 . I'iocht jè echter' iem4pct
weten die r'ri 1 gaan voetballèn neem hem dan mee naar de training op vrijdag-
avond van 17"30 t/n 19"00 uur. ;, -,:

:Leider- Lenó B 2.. .

Nog steeils geen vaste leider voor I-.,eirs 82 . I^Ie z i j r, benieuvrd hoe lang we dit
nog moeten schrijven" Interesse ?? BeIs 970154.

Lens A 1- FulI Speed A 1..

Na wat aanloopproblemen met veel wisselspelers en veel gemopPer gaat A 1 toch
de goecle kant óp. Na aI die problemen hebben rve nu toch lïr9ar 5 uitl'3 . IIe-t too:
julfie kwaliteiten om ondanlis a]le strubbelingen- zo-o-n res-ultaat bij elka4r

''íe vo.tbalteni Àfqelopen zaterdag lras Fullspeëd A'1 aan de beurt" Eeí rede-
ii:r.à-piàÈg.Ei.àóor ilard werken (vooral de-2e helft) een taaie tegensÈarider
*oó.' rièt bégÏn was'formidabel. Na een vlotte aanval schoot, op goed.aan-
§reven van lqàuribei, - Bennie na'ongeveer-20 sec. (een record?) 1-o binrien"',

'Iia een tegen goal ian Fullspeed Íiepen- we doàr goals.van John en Bennie(2x)
viii marr<érijÉ riuu=.een luststancl vàn 4-1. be vóorspiong was vàoial té ilai,-
lien- aan 'gecónàentreera spel zonder. moPperen waarbij de posities Eoed lrerden
ingenomen èn er daardoor vrife aàirspeelpunten kwamen "' De 

- tweetle.' helf t was ieté minder, de stand vas 4-L en dus viel"éle concentratie
. vrat ereg.. ,Het mbppeien begon vr.ei, éR Yuit moest er zelfs 5 min.-'iiit ''(storii! ) .

9

.l



M?ar. j1 l?.nog een rnooie goal van. Ilarrie en-nog één,tegen werd. de.,uitslag.uiteintlerijk 5-2. Jullie hebben geÍien dat <tooi lret goéde sper,'rrooral ií ae
eerste herft, elke tegenstandei te pakkeir is t Biijf-ook poËitiei.vechten
voor een plaats in hèt regionale tè-an" IIet zà1 nu íoelfi.i[-F--'
toch voor het volgende seízoeni -- ,,--: -:'i-'---:J'- '-tJI' la-"t 'd"'" 'íIi1t goed is komt alti jcltr Tot zaterdag. .t ," . . 

. 
. . r. .,.

juIlie leidet§.- '..'i I ..i

Wedstri d ramma D-E-F unLoren "
Kontaktpersoon paul v"d"§téen tels' 920154 (b.g.g. 9 71674'.PeÈer - eerreyn )Afbellen voor de wed.strijden bijiPaul v.d.Steen voor vrijdagavond
19.00 uur" In uiterste noocl nog op zaterdagmorgen op Lene bij , iemand van
ile jeugdkommissie tels 661314" Voor avondwedstri jdten tela 970154 .

..;1,.,
Zaterdas 24-9-1988 ve rdl sam. komst Lens

817 12.30
(?) 12.30
(?) 10.00
(?) 10.00

T
T
T
IJ
L
L

uur
uur
uur
uur

onegido Dl
oofan DL
riomph Dl
ens El.
ens E2 ,,

aakkw
Lens
Lens
tens
Quick
I,ens

- Lens
- Lens
- Lens
- Laakk
- Vios
- Lens
- Vios

; Lens F4
-HBSF6

Roile laan /vbg
Ockenburch
Zuide_rpark

l1:.- 15 uur
. 1!.'.30 urir
- ..9;00 uur

9.30 uui
. 10 :30., uur'

9 .30 tru/
',9.30.-uU/
10.30 uuy'
11," 30 - uul

'::, 8.15 uul
11" 30 - uui

I

v2
v2

.f.v
v2
F2
P4

DL
D2,
D3
vr, El
E1
E3.i
P1

.82
F1
E2
F3

F3
F5

927. 11.00' uur
(?) 10.30 uur'
L051 10"00 uur
1068 11.00 uur(?) 12.00 uur(?) 9.00 uur(?) 12.00 uur

í

leider :

@a
@:

'"t - ';" "
. Beersstraat

- Duindorp SV
- Blauw Zwart

v2
v2 ',

Sav.Loturanlaan_i,.s

Zondas 25-9-1988
11"00 uur Lens F1rE2rF3.F4 ". en F5 trainen.op.Lens

Bii zonderheden: '

- Opstellingen
LenS DL, D2 , D3 ,81, E2 rE3, FJ. en p2 a1s bekenil.

sam;komst Lerls

10. 45 'uur .

- zie algemene jeugdkopy achÈer in, dèze' Lensrevue '.
- gaarne ouders met vèrvoer voor Lens D1 , D2 en Lens E3

ar.- .. \

i _: -i

f,ens F3 s . P . Boilaan, V. d.e Boer , ,r . Eiet,s ,N.Siliakus ,

J"de,Jong, L.Neyst R"Noltenr, A..Ramhie

Fred Siliakus

S"Gombau1t, R"Groos, Iv.Dlonteiro,
i{.Voogt, G"Westerhout.
a)

R"den Nijs, R.de'Roode, iIà Simons,

M"Pronk, K.v. Reijen,!E:Ec S.Dekker, irl.Heidel, R"Hoogendoorn, F.Lock,
R. Zeller. :

leiderc ??

OP TIJD'«OIANru. EEN KIJETNE ÀTOEÏTE

. Iiet brijkt, toch nog steeds eein probreem t:e zijn. op tijd. komen voor de tiai-
lirg of voor de,edstrijd" Afgerópen woenbdag-kwamèn 

"í ", ie.as ll;.-Trd---jongens het vetd oplopen. Fo|!r fóut, helemaàI fout. De afspraak wae öm-13.15 uur verzamelen zodlat dè-training"orn L3"30 uur Iian beginnen.
voortaan gaan de deuren oIí 13"30 uur. o§ slot.Denk er nu'eens aan ouclers hetis qfg hindlerlijk en meestal. onnodig. öok het veràameièn voor de wedstri.,idengaat- niet naar vrens. Op het morflent van samenkornst àoals.deze in de tensróvuesiaat'zijn veel jongenÈ (altljal dezelfdeg er.nooÍt. oe afsrrraàÈ o,Àt-àà-rÀiàÀ

._11:1ii1tl! 9?!-"1: Sf senoes speleirs zijn'om re'spelen ae èrriirienfieè,rni à",
, wgSSqan en,niet vrachten op. de te Iaat komers. .-_..'. , .,.,1, :...

"10

,'l



Een hinderlijke. gewoonte is dat te laat komen. De leiders mogen de te
koy95s ook rustig reserve zetten net zolang totdatr ze ópi tijó komèn.'"

laat

Spelers/ouders Lens F1 t/n F5 opgelet ! !

veeL inzet gespeeld e kreeg ÀDO geen kans om bij ons
reen hield goed zijn plaats en er. r.raren mooie cornbina-
De rust ging in met-èen 3-0 voorsprongn waarbij een :

Soer:iel" (met het knietje) " In de tweede helft speel<1eri
kte er nog 5 bi j " ADO' wist slecl'rts - 1 :keeÉ langs Davlz
1e goede rvedst,rijd keepte" Na de !íedstrijd hadden jul-l

fgggtg zondagimorgen is er voor jullie cle mogelijkheid om teft<er..nog zornvijf kwartier te trainen op Lens. I.tin Blom én eino de Jong zijn daí aan!Íe-
z+g 9m met juIlie te_oefenen en-partijtjes.' te spelen. Tot nu loe zijn e-r
steeils zo'n !4 E-spelers aanwezig..I,le'hebb'en er echter ruim 40. . - .lilatuurrijk deze tràining is niet-verplicht maar des te vaker je oefent deste sneller leer je voetballen" En dat vrillen jullie toch! ! t
Verzamelen iedere zondag om 10.45 uur. Om 12.15 urir is . het " afgelopen J

Lens D 3 . 'i-
Afgeropen zaterdag moest Lens tegen }IBS voetbarlen. rn de eerste helft over-
heerste Lens en l<wam daardoor" voor te staan" In de tvreede heLft ztrakte HBS
nog meer af. in de verdediging. En möesten dit totaal met 8-1 bekopen.
De doelpunten vrerd.en gemaakt doors pàtrice 1- Edwin 1- De-ii 2- ÍiíétreJ,'2
Kokkie 2. 

,

David Be i j erébergeÍi',van llenegoriwen "

ADO - Lens E2 L-B"
Na twee nederlagen de eerste overwinninE van E2 en hoe: Vanaf het begln
Íverd er goed en rnet
doel .te komen" Iede
ties te bewoncleren.
hele mooie goal van
vre nog beter en maa
te komen die een he
Iie- nog voldoende 1
(schreeuwen) . Klass

ucht over om ge
e boys 

"

zamelijk nog wat strijdli-ederen te zingen.

Lens E 3

Lens F.2 r

!íat vorige weelc tegen Quick Steps niet lukte, Íras nu bijna rvel gelukt t"w.
met urinst naar huis te gaan"
lla een, 1-0 achterstand scoorde Abilur souaré 1-1" [Je hiet<len gbed" itand iot
er' vreèr' een . tegenaanval kvram. Dit bet.ekende 2-L voor.'Groen wÍt" Àià eeà
goede tegenaktie _van Lens rsist Rinal,do de L,ange er 2-Z van te maken.
Vlak voor rust een voorsprong <1oor Ricardo lIerre$rijn (3-2) " fn de tweede ,helft hielclen vre behoorrijl< stancl 'Lotdat opeens de aandacht versrapte en
Groen I'{it nog net ruist te lvinnen met 4-3. Jaruner clit was niet nodig" .Toch
wel een goed.e \'redst,ri jd. Het gaat steeds beter. Volgende. vreek . een óver-
winning "

Willem v. d "Geest "

Aad

VCS F2 - Lens F2 gevronnen rnet 7-0.
Een wedstrijd die zich op één helft van het veld afspeelde. .

De tegenstanaler speelde zelfs met één speler meer, maar getukkig' voor hundat ze een goeie keeper hadclen. . "!l
Toch hèbben ju11ie veel kansen lat,en liggen, de uitslàg hàd.voor ons veel
hoger 'kunnen zijn"" "

11

Wim 'Bloin "



Hulp voor c1è eugtlkoriinissie .

De heren 'r,Iesterhout, Otte, .TaÍrsen,
om de j eugdkomnissie (lees Peter P
vèIe werkzaamheden.. !íij zijn hier
bovenstaande heren bij voorbaat a1
op de zaterdag. ten Eoede zal kornen

'.i ' . . . i -. t í-.1'

Hererr leiders3 '. t:. .

Zoals juIlie hebben gezien. heeft
maakt ih de aclniini stratiekarner w
formulieren staan" .Ííe verzoeken
te zetten maar 'd,e rui'lformulieren rrel in
te doen. Bij voorbaat ilank. tn dit'vakje
verslagen te komelr. Schrijf ao af en toè
leulc. : ". , . 1 ., -

Veteranenvoetbal voor íadèrs.

Pronk en lleeurvisse hebben zich aan§emel<l
erreyn) op ge zaterdag te helpen meÍ: de
natlrurli jk. 9r9 -bIf j mee. 9le bèdanken. deze
en zijn er zeker.van dat dit de organisat

i;

Pe aniiio to
qedacht dat
gewoon ver
De vaders ,

s

t nu-toè valt'-i.egeni sl
. he{: gratis was of daÈ
eten?? ??

atii"»ui*,esieyn èeri scrriitérenae kàst'ge-
aarin de rnapjes 'met de kaarLjes en ile iuil-
cte leiilers om na afloop dè ilapjes Í'reer terug

het àparte vakje jeugdlkommissie
horen nàtuurlíjk ook' dle. vreclsÈlijd-
éèns vrati' dat vinden: de. jongens :

i

échtb twee 
.aairmeldingen.' sr'vrerd zeker

het Eo nu en dan was. of zijn jullie tiet

die in de vetefanenkompetitie via Lens rrillen gaan voetballën
kunnen zich t/rn 1 oktober opgeven vía een officieel aanmelilings formulier'

1" .er rvord.t ,i.edere zorrclag gespeetd ' . .: : '
2. kontributie gerseizoen is f ..265'r=-.'
3.'. je moeè óuder zijn dàn 35 jaar (316pelers. oucler clan 32)
4; e-r moeten Izich. mÍnimaal 13 pérsöíen mel-den (nog etf clus) "

Douchen verplicht"" i

Ncgmaals. benadrukken rrij dat het verplicht is voor iedereen om na afloop var
cle tiaining en dé ltealstri j d te douchen. .we vragen de feiclers en de trainers
hlèrop toe te zien. Thuis douchen is geen excuus. Douchen op het voetbalÏen
is de afspraak en natuurlijk veel hygienischer dan in vieze, bezwete kle-
ding naar huis te gaan.

,.i... :..
Lens t/m 2L )aar "

iilatuurli j k; gaàn ira met dit eIftal veer ópelen" Er zijn op ditlmornent à1
drie wedstrijtlen gepland tegen landelijke tèams van betaalde clubs t"rv" op:
27 septeröer sparta (onder voorbehoucl e zie publicatiebord) , !.1 oktober
Feyenoord en 25. oktober FC Den Iïgag:. . . .

De vredstrijden irorilen op ons eigen térrein gespeelcl. De opstelling én
coaching is.in hanilen van John ,v. cl" Lubbe " In overLeg met ale trainers ttijst
hijdespe1ers,aandieneespe1en"Meernieur.rsvo1gt"

Afgèkelrct of !iet; '

Bij twijÍelachtige weersomstandigheden mogen de jeugdletlen naar Lens bel-
1en tel: 6613L4 of het voetballen doorgaat" '.-

Iiiet afbellen op l,ens.
HeÈ komt. vaak' voor dat ,ri :,-.;...;iderreèiís r'rve!:dAd op !ei:s voor c:le ireCstrijdcn.
rrorclt afgebelÉl ".,De ervaring leert da{: clit, vaali .iriet. wordÈ doorgegeve[" Het j
ook tegen de aÍspraak" Afbellen vooi de rredstrijden alleen bij Pgul v"d"..
Stcen telr 970L54 " Nu stond b.v" afgelopen maairdag Lerrs F3 net Èe vrcilig
spelers en moÈst er op het laa.tste momÈnt nog van al.les geregeld vorden.
Dit hoeft niet' nociig te zijn.

1n



Uitslaacn eu al

L.,ens

lens
l9n6
Lens
Lens
Lens
Lens
LenE
Lens

A reg.
A1
R1 . 

,

B2
c1
c2

c4' '

D,I

7-1
5-2
2-O
4-2
2-2
o-4
4-1
1-7
4-1

Ilz-

B,.i
?-4
1-8

. l+,
o-9
o-7
4-o

. 6-6

Olympia A. reg.
Ful-l-6peed A1
l'Iestlandia 81 ,

CWP 81

QuickSteps C1
Rijowijk C'l
HTSV C,l
SVDHB C1
SEV D1

tsTC D2
Lens DJ
VCS E1
ADO Ë'
Groen l,lit E1
,Spoorwijk F'l
vcs F2
Laakkwart ier
Iens F4

Lens-D2
rr.ls D5
l,ens E1
T,ens E2
Lens EJ
Len6 F'l
Lens FJ
ï,ens F,
len6 E5

Ondanks de íeIè regen op dc.vrijdag to'ih goed bespeelbare velden op de zaterrlag.
Gel"ukhig maar vrant afkeuringen zo vroeg in het seizoen kunnen we echt niet hebben.
Even''iets over de, reedstri jd-en vertel-l-en zod.at iedereen die ze niet gezien heeft weer
bij ie. Aan de andere kant kunnen wij een ieder aanraden om eene te koemn kijken.
Bij de Lenej eugde lfta11en zie je meestal echt leuk voetbal. Over twee ueken speelt '

Lens A-reg: ...
6iffi[o-6[-vo e tbàl gesproken. lJat rÍas dat geiiéten de eeiste he]ft. Vooral het.vierde
doelpunt wae een beauty. De tweede heift namen juIIie het te gèmakkeliik op. 

' -''
Kan6en, vraaronder 2 penaltys, werden gemist. Ga voortaan gewoon door met voetballen.
Shol{, en scoren kan echt we3. sarnengaan. Oit ging echter te,.vér en sloeg uergens oP..:-
Len6 A1 :
ffiorde aI in dd eerste miiruut en stond bij rust met 4-1 voor. Daarna werd de voor-
opionfi professionecl vast gehouden. Na,, wedstrijdèn ! puntén en een gedeelde ,! ',

eerste p1aat6. Ga zo door.' Bennie scoolde J x.
Len6 B 1i
g-afGEoe1punte
wel heef gemakke
even zu11en pakk
praten zal het e
ï,en6 B2 3

fràËFvLak voor rust gelijk. Na rust namen ze het heft in handen en f.iep 82 uit naar e

een 4-1 voorsprong. l,Jai dacht nog even leuk te zijn en scoorde fraai bij Marco.
Deze was nou echt onhoudbaar l,Íarco.
LenE C1 :
Effi-min. voor tijd geen vuiltje aan de Lucht. Via erg goed voetba). kwam C1 op een
2-O voorsprong. Daarna weer de oude fout zoals tegen HBS en ADO. Meer praten dan
voetballen, twee smerige overtredingen en het terecht uitsturen van J Lensspe3.ere.
Da 2-2 eindstand hebben juIlie volJ-edÍg aan jezelf te danken en niet aan de scheids-
rechter. Laten we proberen zovrel langs de lijn aIs in het veld ons te onthouden
van commentaar op de }eiding. Als wc ons beperken tot ons eigen opel dan zijn we

zonder meer de sterkste. ljedden dat-------
Len6 C2:
fróast a-e meerdere erkennen in Rijswijk C1 r.rat ook terecht hoger ingedeeld r'lordt.
Dennie Zandstra vocht knappe duels uit met de Rijewijk spits maar kon de nederlaag
niet verhÍnderen.
Lens CJ:
ï-nog on6eelagen in de poule omdat GSC C1 hoger ingedeeld i6. HTSV r{a6 Seen probleem
voor dit toch weI 6oedo CJ eIftal. Ga zo door.
tens C4:
@voor het eerst in d.eze oamenstel-Iing. Dit was duide3.íjk nog wat wennell.
Richard Hanigue Ecoorde de cerste treffer maar SVDHB waB gewoon starker. De nederLaag
nas niet tegen te houden.
LJens D 1:
heeft elke keer een trage start. Toch is de warming up best wel intensief. MisschÍen
rvel te??? Bij rust 1-O achter, bij het eindsi§naal 4-'l voor.
Ga zo door j on8en6.
Len6 D2:
froest iíkompJ-eet veg omdat Abid er niet was. Dit ie niet aporticf Abid. Je ploeg-
BenoteE moesten het nu met zrn tienen doen. I{un inzet wae erg goed. Bij een 2-O
àchterstand kwarucn ze terug lot 2-'1. BTC scoorde nog éón keer. De eer6te nedcrl-aag

en nu een hogere inde1in6.

-14

nt
Iij
en.
cht

egen een fysieksterker en beter voetballend Ueetlandia af en toe
k-weg. ïedóreen heeft het nu aI over dat ze ADO zatertlag vrel'
lJe hopen dat ook, Ítaar zo gemakke3.ijk a1s juI1ie daarover
niet gaan. Jul1ie zijn 6ewaarschuwd. Een belangrijke pot. -



Lens D]:
won weer ruim. JulLie worden dan ook hoger ingedeeld.
Nu maar hopen op gelijkvraardige tegen6tanders. Dàt .is toch. we1 Leuker. Doe je best.
Lens E 1:
ffiIang vo16en. Ze speelden in 'nieuwe shirts en hadden ocikrltassen van het
bedrijf: ABÈr zonwering. Hèt zag er mooi uit maar VCS won met 7-4.
Lene E2:
frï-ófiaefi3È w"", een6 en wat nog belangrijker is .zè hebbeí een echte keeper
t. w. Dave Obdan.
Lens [f:
;F"ffi; een hele goede parti j tegen Groen' tiit. Er uerd maar net verloren. tíedden
aàt' ;u[ie ín de Íagere-poutó oof, gaan vrinnen. Zeker a].s ju1lie allemaa1 komen

traineu.'
Làns F t: :

Éí ""r, 
m"tkie -bij Spoorwijk. Het' gaat 'veel te makkel-ijk. Íoch r,taar een hoéere

Nu wordl er toch'we1 wat te veel- gepingeld. Evcrt epeeldé erg sterk. Scoreir deed

hij nie,t maar uit vijf voorzetten van hem werC er gescoord. Zo hoort het'
Lens F2r
Éàffiï-een makkie bi j VCS. Zie vogr verdere bijzonderheden.het versLag. Maar

Lens FJ:
EÉc1d-e een leuke partij tegen laakkwartier. Deze 1,ra6 net iets sterker en tron met

4-0. ...' : .
l,ens F4: .. . : " r ' t
.pg;ffi6 tegen Lens F5 oftewel- Aiax tegen PSV. I{et werd een,leuke wedstrijd die in
6-6 eindigde. Zaterdag de kompetitie in. Doe., je best hoor.
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DE LENSITEWE
'ÍIdEKiJlA;) VA.I DE VOETEALVÈTEi{IGIi,IG LENS ,i ,,.
._62-1_t"9, {.aareang nuy'rgr 10 ,,,29. septenber tSiO.

OFFICIEEL

Nieuwe Lede.

r(ectíficatle: It.!l. KoelentJ le boeki-ug f, ZS;__.

BAiTOPSTELLII{-G

Zaterdagnorgen, :
Zaterdagmiddag:
Sluiten :

.;J

Zondagnorgen
Zorrdagmlddag
Sl-uiÈerr

t NiC0r§

_.r-r._.i-..-: 
-

T'NI CORii UNICORN

Anj a + hulpJe
i'rouke, iielnz, Gerard e:r Annie.

-:- ... ,:,. .l

Tlnus en'cor
Rene eo l/rarj au
Riek en PleE

u'tIcoRii UNICORN

Een wedstriJd zoals j .1. zondag LENS-D!íO bood, zoals verwac ht, *vogf EenÍg toeschouwcrspektskel uaar ook hartkLachten. Het was een wedstr ijd waar alLes Ía zat en lraar elketoeachouwer' vooraf op. hoop te. 'Janoer génoeg kon LEIIS ziJa scoringskairsen DieÈ benutteneu had LENS veel te dankeu aan zlju doelverdedlger Saader van der llater.Een uan die b1J deze spannende en Iroelende wedotr Íjd zlJn visie op techniek en voetbal-kcnnÍs oazetÈ eLn punten vcior de LEHSse rs voor de trUi{ICOBN voetl,aller van heÈ jaartrofeert uas Andre Spa, 1elder van LEIIS 2 (z ).Volgende week breu
I'Ur\,lICOÀl{ voerballé

inilICORN

r van her jaàr.Ëio
gen 'rÍJ U het voor 1oP

fee
1ge lclassenent,-. (na 4 pedctríj clen) on de

1'IIICCRN Ui{ICORTT UÀlICORlrl IINI C0'r1i,l

IGAB.TEi{K/IARTEN

KLAVERJASSET{

KAARTEiq KAARTÈN KAARTEN

Zoals U vorige week al ge lezen zuLÈ hebberr ctarten !íe l,ee r Eet een 5 kanp klavcrJasoen.De 4 beste avonden worden biJ elkaeri 8e.te.1d en zo ontstaa t heË 'licelzcrlijke duotlvanhet seÍzoen. i\ieuÍí biJ de fanacleke draa iets 1s het woord rrverpllchc gaan,,, Wat houdtdÍÈ nu 1l? Dei;ene die spèelt uae (aoet) belf zijn oÍ haar troef naken, dus niet uaerAls cxtra opelregeJ- oag dlerrs maat de lcaàrteu pas opncueD aLs er 'éen
geweken dan dlenÈ er opni

troef draaier
troef gekozen ls . l{ordÈ hler vanaf

I

eu!, gegeven te worden.

,. - I
2554 R'.ZeL].et; F ju:r. ,2ó1160, vrees-dlj k6 treaE 003, 2546 A\,r Den riaag. tel; 663368. ..

2555 J'Doerga, B jun. ogo274, Hoenderloscraat 4g ,25i3 RI,r o"r., x.,à!. ;"r, oriii)'."
::::1..1:j:"."*":k, 

sezo. 2rtr6B; r.aan v rieerrreroooit 1s30,2555 cN oeo iiaas.rel;,2s6361.
, z))/ r.!t.SÍEons, F Jun. 0304E1, papegaalLaan L5,.,2566 Xp Den i{eag. ce1;650609.

2558 Y'H'Yasar, il Jun. 0301ac, DrÍebergerroÈraaÈ 80, 2546- ytr Den iiaag. rer.s:673645. 
,Opzèegleg: .. : l

232I d,el, Fourqui .- C jun. -.

2415 T.'d.v"Rossutr - C jun"
Boete: .



JOKEREN 3

EindeJ-ljk 1s het dan zover, de jokeraars kunnen nu ook

. , . die het. .klaverjassea geneden hebbeu, kunuen. nu !lg1 opo
oefeneir" Ook hier geldc een 5 kaup met de 4 hoogsEe sc
Naar gelang de iotresse zal ook hier eeu wisseltrofee
de allerbeste Joker(aar).
Voor soweL het klaverjassen als voor heË Jokeren dleai
Èe geven. Kcm, geef U op voor .een gezelllge kaartavond
Opgev'eir' Ëunt U" zich bij : Àndré :ChiisÈ teL l 660204, I''lar
Kouwenhbven ce]-a 912474 en Jan llao teLz 679687.

: I(AARTEI{ . KAARTEN I(AARTEN KAA]ITEN TJAiiTEI,I\.,'

0i{akqI1J 9s

- Redactloneel resuLEaaE, 3 utt 2, 3 voor en 2 tcge["

- U zlet, iia het meenemen van het resulr:aat. van li. kunnen uÍJ va-naf nu de volle wlnst

- Verleden week kondÍg<ien wiJ de trouwertj van Peter Krol en Synthla Schrama aan. I,l1j
vergaÈen ecllter te veruelden dat de receptle van 16.30 uur - 18.00 uuÍ plaats vinCË
ln hulze KroL, ileo ukapellelaan 23, Dea i{aa8, ,

- -tiaqnle van Spronsen ls dOor U1., redactle al twee keer voorgedragen ogl te fungeren
a1s punter.gever voor tle ttiJNICoRI'{ voetbalLer van heu Jaar trofce"" :- . ,.i' ..

- rt SchlJnt dat llannle z§n vervoereiddel heu oP zonddg 1n de sÈP-ek laaÈ.

- Gel-ezen ln de NÍeuwe kevu: .':,

- Lisanne LeJ eune, bekend hockeyster, krÍjgt

kaarÈen blj LENS. AL <liegene
1, heÈ oerholJ-ands jokeren, be-
ores a1s bindtelling. "
beschikbaar worden gesreld voor

U zl,ch voor de eersÈe avond op
op l,Ei\S. Eerste avond 28 okÈober"

ce1 Jànsen Ee1: 21228B, -vliu "

, . r:i'
It ldee da! voeEbailers dora ziin en dat

z1j, sub-yups (red.), dle hockey beoefenen gestudeerd irebben"

- Ze zal- we1 een keer geaproken hebbcn net leoand van het 'rVrlenderrteam'r varr LEi'15.

- i,larco van Deldea heeft bij F.C.UtÍechc een bljnaam gekregen.

.. -,Door zijn lctwaÈ bleke gelaat(s uiÈtlrukking) wor-tlr._htj daalt *Ilil"iPIE't gengeqd. .. -. ..

- :" '
. 
- --ïu" Éí; vorlg seizoen niet a1 "et l,lcht van LEI{S 1rr. .''j L

--- -. Vlnd U ook'dat Theo DÍkstrà er "dij r'a'ats-Éé tíld- wat-verzorgtler" ultziei ? 
'

- i{et schljnt dat hl:l slirds kort bameiiwoont. . r 
'. 

.

- i{ochten er Èrou}rPlannèn zila, a"o "t"il.r, 
,15 U.dot.r.t ËÍJtllg.op <le hoogte.

- Vergeet U nieÈ waE §eld opzlj te !-eggen. '', : 
r

- Vanàf 7 oktoÈdr kdnt u Urí gcLtl ómzettàn 1n de GROTÉ KLUBÀKTIE loten.

- U steunt daar Uw elgen club mee! -l.r " I 
-

- Voor ueer informaÈie ogtreni'déze AIiTIE kunt U terechE btl Tom Otte:tels 070-97.9549,

, - Trouwens, voor heE organiseïen van een b{.J'go-of egp rad. van avontuuÍ. kunt U.ook. "
' Eerecht bij Tom Otte. ,- .'.' r

... -.a"t ''Balietje van du wuuÉ' :." d"r. keer ieEand van'het vrouwellJke geslacht'ï

- Tll «Iens de hredotrij d .LEi'lS - DWO; 
-zotud Beliirda en Jannie naast elkaar op de Èribu e.

, (' .1 '-
- Op een 

^geg.,v.n- 
moour.E vas Sander va:r der Ïrater 'onderwerP varr het gesprek.-- .'r- .'

- I,ladat zljn aooLe ogen, het llassereo van zrÍt benen eu ...... besproken waren, kwaa

Bellnda etachtet dat de vader van Sander vlak voor -haaÍ. zaE"

-Ect8evo18'waseenhoofdaI'seenboe1vanschaarntè????
- De KIWB iroudt houdt fri ae w"Lilàoa "n àlg, 15116 'en 2'2123 oxttlber.len lar,a"trlk i"t-
- vlngsaktie:'voor rBeïIoert d1c scheidsreihter- wl-llen wor<leri. t -

- Let U ileze perÍode goed op tle berlchten op radlo en TV en Ln dag en weekblailen.

- a.s,zondag Eekencdstrljd RI(AW - LEI\S I. 14.30 uur.
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S SEi{IORXN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

UitsLagen Zondae 25 septenber I9BB.

Lens I
dè I'Íusschen 2 -
Den iioorn 2
Vredenburch 4;,
SVri 2 ', :-
Lens 6;!-...-- r' i:-
tens 7
Postduiven 3. -
Lens 9

DIIO I
Lens 2
Lens 3
Lens 4 .

Lens 5
Tríooph 4
I{BS 5, .

Lens tl l

svsr70 2

0-0
0-0' ,

2-l
.. af gek" .,

2-3
afgek"
afgek.
afgek.
afgek.

Progranma. Vrlj dae 30 septèrnber 1988 
"

19.30 uur ier:s 3 - VCS 6

PrograruiLra Z 2 oktober l9BB.

.RI{AW I
i.lepÈune§ 2
Lens 3
Leng 4
Lens 5
i'Larathon 2
RKAW 10
iiDV 3

- Lens I (beker)
- Lers 2
- 'líilhehnus 4
-HDV2
- Gona
- Lens 6
- Lens 7

- Lens 9
- Lens E vrij

\l 2

..'

Leidschendao
Rotterdan
Iíaalsdorperlaan
2e gedeelte

N"r'1"

, . 14;:30
ï0. oo
Il .00
13 .00
r1"00
l0 .00
12.00
12.0A

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

:....: 1002 .r

105I
.. 3058

3127
3t2L
3109
12tr|

VI
v2
Y2

G"Il"v.Sprarg'
Bezener
A. L.v. d. Zanderi

.tr-"Elsuckers

.: ,;:

telt 277215
te1: 010-4í125859

lla66enaar teLz 242608' 
' . teLz .BïV 423

N"N
!I.I,I
N.}I
N,N

TERREIi,]Ei{.

Ri(AW
I'leptunes
i{ara Ehon
'ÍlDv

OPSTELiINGEN'

Lens 5:
Lens 6:
Lene 7z
Lens 3:
Lerrs 9 ;

afschrijven blJ
afschrljven bÍJ
afochriJven btj
afschrilven biJ
afschrljven blj

- Den iloàrn I
- Wllhelnuo 2
- Lens 3

- Lens /i
- Lens 5

- §Iaurv Zwaxt 4
- Ktanenburg 4
- ï,ens 3
- Vogel 3

M.v. d.l4euIen
'Íl 

" 
Kouwenhoven

E. Tromlelen
q.v.Noort
G.Duijvestein.

02522-30989
91247 4
967934
451510
0_189r-

I

Heuvelweg
A"v. Stolkweg
0osteËsportpark

,Zuidérpark

aLc
a1s
als
a1s
a1s

tel:
te13
teI:
teLE
tel i

bekend
bekend
bekend
bekend
bekend

(ne't"t,"àatet"rr,)' '

17943 (aieJ 
. R,.{-eqgerbeek) .

Pro rama zond 9 oktober 1988 a

14.'00
11.00
L2.OO
i0 .00
10. 00
1r .00
13 .00
12 .00
1L00

Lens 5
Lens 6
Lens B

Lens 9

leni I
Ler:.s 2
vc§ 3
iiKAW 6

VCS 4
Lens 6
Lens 7.
Toofan 3
Lcns 9

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

geen scheldsrechter
geen,scheidsrechÈer

geen scheidsrechËer

Pasfoto e s

De volgende nensen hebben nog geen pasfoto i ngeleverd :
M. de GEoot- A 

" 
Oirergauw- O,Köneman- T"VierlÍng- C. Odenklrchen

J. Colpa
L"Endlich- tí.de Kncgt- B"v.Es- i{.Bate1aan.
G.Goosen- J,HeijÍnk- G.v.d.Velde- L.v.d.Velde- R.llesterbeeh.
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tÍeren aanvoerders.

WlLt U de doelpuntennakers van Uw elftal doorgeven aan de Seko.
DÍc geldE vanaf de eereEe r,redstrljd en van LenB I cot en net Lens 9.

-r:'J

É

s.v.!i.z-LENS5 ?-3"
't

Na een tropwarmertjetr donderdag j.1. tegen het rroude. taientrr (Lens 6) stond ons de klus
rruiÈ'r tegea S"V.H. 2 te r,rachten. De wedotrijd ÍaoesÈ gewonuen. worden om een evenÈuele.
koppositie 1n te ueuen. Na goed voetbal van onze karrt k\raaen we -toch op onze 'tgeplanderl
l-0 achtersEanti" Een achtergtand dte we 75 rolnuteu lang hebben volgehouden. Toen werd
eer pogiÈie-rí'1ose3- coegepast dle e1s eerste 1n de analen van heE oondlale voetbai zal
lrorden bijgeochreven" Tijdens een spelonderbreklng (klasse Olaf .l ) werd door een geniale
zet van onze Eralns, -(ees (onze geLegenheldokeeper) "op zLJn oude verEtouwde rechÈer,..
spitsposlÈíe geplaaLst.
ondergetekende (rechtsback) uam zlJ keeperstahk over; dit tot verbazing van de tegert-
staader, publlek err onze reserve-keeper Theo, dle-le volledige keepersuitrusting langs
de iijn gàdurenrle ile sedsÈrijd zÍch lu hee zrdeet had lelopen oE eventueel 1n Èe krin-nen
valleo. .r ' - -' '.1 '
Vijf mlnuten hletna was ale atatrtl 1-2 in oas vooÍdeel. 0ndat diË zo geuakkelljk gegaaa
was, wllden we lreer vat spantrlug ifl de wedstrljd brengen rloor de ba1 iq.glgen doel ,:
te verken. ïben het elrrde van de qredstr{d 1n zicht kw-am verd het klusJe afgenaakE
door een cchlttetende kopstoot vatr onze Eraí. rc en:.konden de rrPrlntohop-5oyat! neË.opge-
heveq..hoofdeu. het, veld yèrlateE.

, ,.'|,, Í

Scorq-rrerJ-oop: ;, l.q ,

i. j :' I-I' (!IartÍn)
..-.1 i ,1..:... 1-2. (Àroo)

2-! (Toon)
.', 2-3 (Arno)

I

Aantal Èoeschougrers:
Auqeeuentswaarde g

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETtsAI Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

nlet te tellen "''
biJzonder hoog (vooral voor ono!)

- ;t,

" 
i3l I i' Tony Vieil1ng.

Het vervolg van deze-. succeg-s-Eory lrordt geschreven door onze flnanclèle - deskundlge'
I,Íarce!. de Groot.

't t'_ .

,.tr .:

i_i
l,ledstrl,i dprosrarma 3- I0- I98B/ 14-10-1988.

lrXjéee 7-10-i938. -,',
klassenr. 972 scheidsr. dr.Verhoek"

k!-assenr. 931 i..': .

klassenr. 963 . '. -

19.00 uur Lens 5
19.40 uur Laas 1

20.20 uur Lens 4

- Gynuova 7

- Spoorw-Ij k

- Ornas 2

SporEhai OraajepleLn

Sporthal Oranjepldln

Sporthal 0rar:JepIeh

Woensdarl l2-10-1988.

21.00 uu; RKDEO 3 - Lens 2

UITSLAGEN.

,r:..Sporthal. DSVP Pynacker .. klassenr. 94[
,ir.

],eus I
Lens 2
Rava 4
Lene 4

6-r
z-4
0-0
3-1

Leus 5
Lens '3

Rava 7

Rava 9

4-7
0-4
3-2

.7-5

- Royal Boys
- Paraat 2

- Lens 3
- PJ/C 2

-KSD2
-osc3
- Lens 4
- lens 5

Let op! ï,et op!

- Aanvoerders Lene l t/n 5 lottin grote clubakrie vauaf Doaderdag 29 sepEernber af te
halen op Leas.

-4-

,l .r"



- spelers.var,r 'LENS.3 net ingang.van heden afschrlJven blj Í.wl1J.ems . ,te:,;45347 6 ;

i.ANGS DE SPORTEN VAN DE Z .I{. LADLIER,.

UiusIa n zatér
b.,.
Hst
Lyra
T,?kd

24 se renbei-'l9Bo.
rc,i!' r'- -
ï,ens-2., --
i.ens 3
tqT" É. "':

J.:91?ot, .

exas Di{B .,.

ler., Boys

afgelast
,.2-0 .-

1-t
,-(

Programa, zate iCes I oktober 1908. irt,:
r 14.00. 12"30

r0.30
LZ "45

.Elleswijk .

. Schuttënheln
uirr.DtiL ' ',;- Leno
uur'SV?TT 3 - Lens 2
uur,:Nootdorp.6 i réné-; 3
uur qSVP lI . - iens 4
:, i irr i

AgY
A.f
N.N
N.N

J.
J"
N.
N.

002loo9
,.. 012/p66

0231t63
.. 026lL6O

reLz015-6177!?
' " tek24.l4L4'
- te13 01731-9726

re1: 01736-4519

L Ing van ,dd itèrteinen: ,

DilL
SVPTT
Nootïorp
DSVP 

"

Veràaielci
-l dens 

'

" iem.'§poripark Brasserskaile Delft
.. " ri'Fila,stad Therese .Slrartzc EtaaE. -- 

a .

..§n91Íla.fk "r 
s:.Gratenhof Ktuisweg i,tootdorp ,

De.Groene WtJdte ...-_ . .Sportlaàn pijnacier,.

" " Lens' I
Leus 2

12.00 uur
I I .00 uut

Lens 3
Lens 4

,t9. 15 uurÍ; I r!
11"30 uur

J:l:;r.at" 
over evenÈuele afkeuringen van de afdeling r s_Gravenhage 1e{ere zatstdaE

9.00 uur autouaci-sche telefoonbeantrroordèr. onder telefoonnuume t; 2957OL. .,-',
De opstelllng voor Lens l err 2 worilt iloor de trainer bekend gemaakt,'Iiventuele afschrijvingen voor vrrJ dagavontr 19.00 uur blj E.v.spronsen ter: 525013, kanr.Ol75l-2229t, of bij H.Gaber tet: ËqOiS4

0pste11ln g trens 3:

Opstelling Lans 4:

, Pro rama zaterd I okrober l9B8

J'Kouwenhoven- Ií.Kltinnen-, s.v.d.Togt- J.pronk- I{.i"Iersbergeo- L.srnke- }Í.yerboo,-. -!r.vanKooten- R.Keus- fi..tslokooel- rr.spa í "r"""iiiog "r""ii-à"'"Ër.;;i;:^" 
"'

111d9I, B.v.al"Nouland , .

Afbellen voor vrijdagavond 19.00 uur biJ I,t. Kliinnen rel; 467830.

D'de Rulter- D.v.Essen- í1' Eris- 
-G"Kulperl c.Lifman- rl.osman- L.i,ia Èe1- e.sarotea-]. ...

]:]"1:'.":.i,I"Stuifbergen-.J.I'Í1dde1buigtrià"iizsor).Afbèl,en voor vrljdagavonrr Ig.00 uur blj D.de RulÈer te'2 948422 0f biJ R.pil0nre1:82031I.
D"de Ruiter neen jlr conÈacc op met w.Kliinnen voor evetrtuere aanvulling vanuit het íd.

*.,.14.30.urir. 12.00 gur
I0.30 uur'Ir.30 udiri . 1

rnas 1,

akdler, Boys 2
H"3

5

- Lena
- Lens,2'
- Lens 3
- Lens 4

Glasbergen

" 
d. Elsr

002/010 "'
0121066 '
o23lt63
0261182"

o
T
P
D

.2.
orr

v
N
N

;iÏSp, "-f.""g.""igelt wiIlen jullie iorr.nr. ooilà", mer J.Han rel.. 679687.

I :rVeis1ag Lens 2- HS Texas DIIB 2 (zaterdas) 24 septenber 198E.
UiÈ 3 Ííedstrtjden I punt.
i'tet dlt als ultgangspunÈ Eoesten Í{e thuis aantreden tegen Texas DIIB 2, uit ervaríug

5

| .:,r



een aLtijd Lastige en uoèilÍJke tegenb'rànder. "' ' '

Dat I e Julet Èegea deze te8enstander de punten Eoesten pakken hadden rre ulÈeindelljk
aan ouszelf te dankeu. i. .. :"::.1,,
lJaÈ de sanenstelliug vao heÈ tear betreft zljn we zèker nog niet coopleeÈ, naàf weï
opoÍeuw versÈerkt door aanwezigheid van Branco en XrÍkr_ en Rayoond vanuit het .le elftal.
op papler dus een e1fta1 Eet veej. aogel{khedeu; A1 koit na derstarÈ àönótàÉeeidà j.k
een ander Leao. Een Lens Bet coDblnaÈie6 en een Lens daË er duldeIÍj-r'zin 1a had. Maar
ook een Lens uet i'lartln dÍe ln eergte instantle de ballen er pers'oon1lJk ln wÍIde de-
poneren., dus kansen. i- -

i'l,aar rrgelukkigrt dlt Lens kon ook kanoen verzÍIvèren, na goeil voorbereldencl werk vao
Robby kon Raymond, goed 1n de Íredstrljd" afnaken l-0 dus. Een 'rooreprong die, gezÍen
de geniste kansen, dik verdiend was. Texas daarenÈegen. gèdroeg zlch, .aL zeg..Ík het zelf
zeer redellJk. i4et wat ervaren spelere en een redellJk snelle voorhoede, gerukkig geen
aíoakers, probeerde Toias ong Èe intloideren. De tweÉde heLft een ander bÀeld. À1 .Àne1
werden we geconfroÍrteerd meL een zware rUgehval en veel wind. Voor, Lene, dat heÈ van

TerÍa6 daareategen,zag kansea en gÍflg er etevig teg.naan. uit'eraard ging'dlt gepàatd
Eet de nodige lntfiDldaties en grove overtredlngen! hecgeen resuLteerde ln.een aantal
boeklngen. I,íaar Lens hield otand, sEerker nog, i,ÍarÈÍn opnleuw goed 1n'de lredstrijA
wlst alsnoB de baI 1n hec doel te deponeren 2-0t
I,Iat een w.àld", 2-0 voorsprong, de wedstriJd goed in ale hand eh 5à, eiídelÍJk dan,
nisschien dlè twee puntcn. De testerende ,pèrtóae lras opnieurí vooi Tuxas;
OpnÍeuw intinlclatieo en oatuurlijkr echeldàu., aaar echelden doet ,geen p{n, en voor Lens
zaek om de bal Ín de ploeg Èe houden. ltra nog enkele schrlJnende verÈoningen van Texas-
DilB klonk het veÍlossende flult.aÍgnaal, eir hadden we de punten bÍnnetr.. -...;'. l.
Okee uannen, rre zitÈetr weer 1n de 11fÈ" Blj vlagen prlaa voetbal oeÈ goede coDbÍnatles.
Ook de Ínzet ÍÍas er ríeeË voloprl:faÈea.rre dlt vasthouden.' :. .. ' ,, :,

Btjzonderheden;

- dàelpunten I,ens
- CegendoelpunEen
--boekÍngen l ' -

- elndsËand Leue 2-Texas DHB 2

': i'Íartín lx" Rayruond lx
.: 8ee!': lx" ÈeJ.aaa
,. ?-,0 - ^: .

GS.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAN HET JEUGDFRONT J
J:TJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Algemeen koutaktpersoon: Paul v.d.SÈeen, ChopinstraaÈ 103,
Telefoon: 970f54 (tr.g.g.. 97L674 Peter Perreyn).

2551 ,SV Deo liaag.

WedstrÍl dDrocrama A-B-C i unloren.
Kontaktpersooa: Paul v.d.Steen, EcJ-a 970154 (b.g.g. 97.L674 ?eter Perreyq). Afbellen -

voor
de lredsÈrÍJden biJ Paul v.<l.steen voor írlJdagavónal 19.00'uura'rÍr ulÈerste nood Eog
oP .: .'
zaterdàgmorgen op Lers bij
rel: 970154 "

Íemand van de jeugdkomiesÍe te1: 66L314. Voor àvondwedÉitrll d€

..'il,! " ..

ZaCerda 1-r0-r988 veld scheidsr. sàm.k.Lens

AI
BI
R2
cl
c2
C3
c4

14. 3

t2.3
12.3
L4,3
11 .0
12.3
I r.0
14.0

0 uur
0 uur
0 uur
0 uui
0 uur
0 uur
0 uur
0 uur

LenE
'Leqi
Lene
Duno
iens
t eni
Lens
Lens

A-reg. - Kat-vrtj k vl
-GSCAI" v2
- Vredenburch Bl Vl .
- Lens 82 'l'rr. Nolenslaan
r. ï,lestlandia CM.,
- DIIL Cl v3
- Juventaa C2 V3
- Senper Altlus Cl t3

J. J. de Rlddèr-391-
L"Bernandoí -430-
J.den DuIk -t l3-
'r.2

H. Anaokkee ' ..-300-
7.?

?7

??t t" - '

:i
t1

13.30
11.45
11.30
13. 15
IO. 15
11.45
10.30
r3.30t:

uuÍ
uuI
uuI
uur
uuI
uur
uur
uur

6

313
357
394
448
469
486
530

ti



Maandas 3-10-1988.

19.45 uur Léoó A I '. ..

18.00 uur Spoorr.rljk Cl .i'
' ,. -)

. -.Spoorr.rlJk A I
- Leos C 3..

Veld

Veld 2' ".
Me1ÍeSÈokelaan

sam; koóst Lens

19.00 uur
17.30 uur

san. koast -dal

17.00 uur
17;45 uur

??
21,

I oenedae 5-10-1988 (zaalvoetbal sDO ithal Tran8vaal )
17.30- 18.15 uur Lene CZ 7-taL"A
18.15j f9.00 uur Leqs ë2.7-Ëal B

- FV SnoekÍe
- FV SnoekÍe

MaJubastraat
[ÍaJubastrÉat

Í:ean A:

.leideri

Eeaa Bi"
leider:

B zonderheden:

- opstelÍngen aIe bekend.

Opgtell,in gen 
"'

Een .lelder voor Lens B.2.

We hopeu dat
veelbeloveod.s
deze poule.

RKAW. LENS CI.

LeoB 82 Lens C3 en C4 zLe hieionder s -i

M.v. d.BergJ J.v. Oó- T. Schtppers- p. Smooreobuïg- C "VerbiJ- B. Vredenan_
D;Zand6Èrs. ', . r_

L.v:Rlin.' ' ' ..

1

M.v.d.Berg- I'i.Boreten- I,I.ï.ut- J.pron'K- p.TrÍi,neruans- R.Iíubben- A.NÍeuwenLuLs.
L.v. B,lJ n.

. !+fg-t E.Acer- i{.Aehalhl- A.SaIdJoe- E.BoldewtJn- .r.»oergJ,- D.itein8- s..ragai- 'l,t.roca-
D.de Kok- M.Lgoud- B.LLnger- .Tljseu- R.Tur- I{.N.yeog.
1elder: IÍ"Weeterhouc

. i ..; 'i
ifÍts C 3:. L"Abounarsa- F.AIIadtn- D.BhÍkkte- M. BÍJJ ersbergen- R.Jagga- g.r..g,,1.p.".
Nierop- A.Nleuwerrhuls- M.TÍJaen- D.V{n
op 3-i0-86.net [J.v.DÍeneu. i

!@!:,R.v.d.Hoek. i r'. 1 - i '''^:.

" i .,_.. 
., .. _,

Lgns,c Í:'i'I;Buyrelaar- T.Dlkénelz- v.GobÍnd- R.Hauique-. p.Herrewljn- s.ueiencd- à.lqe-zienl; S;!Io1- T.Ozdenlr- J.v.d.Seljp- S.Vlnk, van Léns b2.
, ....1

ïÍartln wcsterhout, een vader van tuee van onze Jeugdledeí, wiI dcilgraeg ruiaui Lo-rïJr,
vau een jeugdelftal. Nou dat kan biJ !ens. vanef deze week heeft Làns À2 dan ook een
vasEe lelder. . :. - - l- ..:: .'..; .:- :

Jullle er een leuk seÍzoen van makeu. De starÈ zorder vasEe reider ras
drle ,geopeeld vier puateu. Íledden dat'lullÍe oee gairn draaÍen iï '.

B{J de aauvraag voor de tndeling van c[ wlsten we a1 dat we dit jaar eeu ,sqqplg groep
hadden, Eaar Je Íreet traar nooir hoe hecin de ÍredsErÍJden gaat. Ais J. a* à"-riàr]- 

- -l'
slagen van de eerete wedstrilden reest, weet 3e het ótgeulíJk nog niet, dus.:§d js. .':

'ze1f naar eeno kijkea. : ,-., .i- f.
on 1et6 voor haLf tien kont cl het veld op en je ziet het al. speela, uaar vor zelf-
vérÈrousen.ondër 'slechte o'standÍghedeo, "ro*-"o regen;. _beglnt a" weaairi5 à:"; 'ort t

:1.*"q.P-?pad1!Jrg ge laren, tar àen r:ÍJae weitstrqà. NàtuurlÍJk nXeW waË ,*àtl d"",tegeu dlt Cl spèlen de meeGte elftallen nÍet sterk. Lens speelt sterk.In de eerste helft konden de tÀgeootanders Lens nog entgsztne volgen en b.Leef de scandbePerktÈoÈ,0-4doordoe1puntenvan,Hans(3x)enTomny.-.
ru de tweede helft uas cl alet Eeer te stuLten. en liei uit oaar 0-ll door doèlpunten
vau Hans 2rr, Barry 2x, GÍJ a-Michel en Robert.
A1o,Jerook aI sta Je voor' Èoch. goed blljft speLen.getutgÈ dÍt van:eea lui6te insÈe11lng,
tleÈ geeft aan dat Jullie pleziei hebben,.tn hei spel. Als Jè. cl volgr van langs del1Ja, zle Je een sterke keeper. vandaag íËa nrj rrelnig te-doer., ,"à. toeÍt RKAW netna ru6t een offenslef 1[zette, hteJ.d hÍj meE bravour. ziJn doel schoon. ;
De achtérhoede' ls zeker en stàad 1n de Ëerste-helfE o.I.v, Marlo ille Ín ile tweede helfÈwas gewlsseld voor Robert.
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' . ... De 
. 
rnlddenlÍnle was a1s het- nodlg w-as". goeil bij de verdedÍgiag betrökkeii 

"r, 
z"kàl'rrandaog-*"'Ètetk 1n liet aangeven,, van brulkbarà, bà11"o"*róo.g de;aanvaI. iai-Hou wtr tk specta"i;.---even uoenen als klelnste, naar zekéi nlet de l]+:cói àrte dtngen,yi."i""lijlii, t".'ui:-zouder opi te weten ga.t ae eewiösélae Àpeler_ i{arlo b.ij zijn reaE bleef kiJken, bil a1legoals erg enthousiast heÈ veld in laran àn echt.oot. e'eiootl -.1-., -; i..!... ,: ...i.. -,,,..' Zo hoort het toch ook. o. -::;.: .:;''; -' r; -' '"'"-: a i- ':-'":--'-""Èi 'ií' ":"'-';:""* '-- ' --'*"

verder de goal van Barry,' dle de aariwijzln! \ran de ëróinet à;ivdrlae àï "à" ,"tài l,2l peier raak schooE e',dan dc goar vai"crjs; iuj si;d-;;;r'à;;;:;i";;;.;-Ë; "j.terug vieL' i,4t Elnder vertrouwen in zichzelf tral"-na5r tuÍsteràu un-àat n"a.resultaat.zo zie je naar';.indieÍr jurlic.,lui.teren naar':tïaÍ;"t "" iàiàei,-i"iïr" ;Ë-iaai"iisïi'8roelen. De begeleldln8 
- 
heeft de nodlge kennÍs van zaken en a"'aóai[J eivarÍng. Jonse'sln heb een fiJne lredstriJd gezlen maai vooral een sporÈleve t "a"t"rja " 

-i,ri"i"i t;;",i9-'"
eu jull-1e hebben rang prezier blJ Lens en r.ens heefl laag plezier ,àr, 1rr:H". ",,...)!1.,,.-1r;r-r!^,i. "r.rir:t. - ï-. . r,.',!- i .. . " 

. ;,. . ;l:1,..
B. Pennings.

i,ledstr ro rama D-E-F unLoren
KotrtaktpersoonB PauI v.d.S
ÍredstrÍjden bÍj Paul, v.d.S
zaterda

, iÍ1. .tel t' 97
goorgen op Lene b1j . ieaand van de0154, ..'!: -' ' - ',.i.

teen telt 9701
teeÈ voor vrlj

-'rdvirs'or
- BTC DI
- Vredenburch D3
- Cronvllet El

J'".,. .'.' i:.,1 -'.i -.,
ïr.ta: :. ' ,

sam.kotrst Lens

54 (b.g"S. 97L674 Pexet ?ereyn). AfbelLeu voor de
dagavond 19.00 uur. In uÍ.terste oóód.nog o$'

J eugd"ltgmgigp i-e r e I :.:.66 I 3 I 4 ; . Voor - 
av- àJriJwedè,tr t5.ten

Zate rdae 1-10- 1938 " veld
,., ..:,-i i.r 1 -.1. 1

z'-
9
9
9
I

929- L?.OO uur BTC El
-'-1004 llr0U uuÈ Lens E511

(vr) 10.00 uur RKSW1 Fl(vr) 10.00 uur RKSWI F2
f094 9.00 uur BTC F5
'1105 9.00 uur BTC F6
1107 f0.00 uur itDV.F2 ..

,1,i1::'I' I L:!+ r1 . '1.,,,4, - '
Zoíd

.:.t.'"1' * l
r ,,i'i;i!. ' -{,i.-:E 2

' i',';'!." !,''.'9.00'riii'*'
::.-r...v.r. -{,,9"00.,Èui r;,

.:: :'9"00:ruui IJ

ti.r ..- ,..1ï.
*.J.t. rti.lj "'t

10-30 uur
I I .00 u'u::.

'10.30 ,rlrr. ,.. r

??"'
844
856
907 t

.30

.30

.30

.00

uur
uur
uuE
uur

Iéà's bl
Lens D2
Lens D3
Lens El

3
2

-,Itoutwljk:'- Lens E2'-'nró ï5
- "Lens ' FI
- Lens F2
- Lens F3
- Lens F4

spoqtpqrk PoLaireu/Monster 9;00 .Íurrr rt tt 9.oo uur
HouErdijk :.] ji
iiourr ij k
ZuÍderpark ..i.-..; Lens. F5,

ti ,r J'ir, I
I

. l5 "uur=.:

.I5 uur
.1,';' 9,; 00. uur .i .

e6 "zrÍi:roas'(zr-e t(opyJ
-..J.r 1,..;'; ,ri..r , t;.i i., r.rl ., 'j.,-:., " .Í. l, , _ï

.l i "..i '..,:.'-
rí;00 ïni'Éns 81"-s2-s3-pr-q,z;i-t;i,1_.J" ri _o,,a".ïi,ig"ro;r;;iàrll;.t..'r;.;o ï"; '.
ts11zonderheden: 1 l. (" r i' :

- opstelllngcn a1s bekend. Lens EI-E2-E3-F4 en F5 zie hieronilerl
Op'àtèldíljeà,,;'' ;:.-ri :".i '.,i. :i'i :f, .í,' .'.ii'i' ' l.r '.: it'"1-l:, :,;l i''' ,- i' 'r' 'j: r.-f

-.:.r, .: ..' : .' :.i.5 i.:'r'. -i,' -';t.. .l '!'':u: ):i! i- tr - I ' i';'::r
op verzoek,.van, Ëràlner Gtlbórr 

..sèeenwlJk laàri we tóètr över or'du bèot" speleiJ Íi il;sIil te plàatsen. Hierdoor veranderen de-opItellrng"" 
"u" Bi,s2 ;; ;à";;1;;;i";. -l;--.^,"

Bij het selekreren rs voor'ar. gekeken naar welkè í"ir""" ;i1;"'a;'";;.;;iï;;;., .ro.r"à_
dten veËi,'tdmen Èrat.Jr,. JongËns dre ríeinrg. aiàrr,un kómcn zóndet íéer in Lenc E3 te.-

. rechË. Daaiin zriten ook de iÍnder-;.;;i;;";;;e E-klasser's en de nrèuwe.r,edeh" Deze.'làatste'2ull,e;r'm;eÈen'laten zten dàI .ze hoger, t'orr*r., on.iin:,ï""i 
"";-;Èl'"t1,'0. 1ï'.",l

' ::rI i' jlj r ',-" ':':'' l:: '' r '':'i'-'í '-Leis El: J"Buls- p. ca,pos 
. 
poncl-. r'l.oaanen-e.v. ir.Heuvel- R.v; d. dèij dei: ,e.lrorào- 

L.peek
,., ,,,,,, .-, ,P*._Rogu- A.Se-n. leider: G.SteenwÍjk. ... ,;;- -."f:-j --"-, '

.., .i{ .t ....i..r i,. ii; .: "...,. . i, , .

lele-!?: frAk.,;; .a.a*"bi-F.el :i{addioui-'R.Hër:ràw15n-r r.ràpfr&i- t.lrr.t"r,j''D.ouaor-,. .. |..v_.«i"fosË- S.Ranhier. Lelder: A.v;d.Iieuiel.. 
'. --,1- .-.:i::, -".:*J

r... ,-.:.., , ): -. - :_,-!t ,' -_'i I ;lti 1., 1 't'.- ti ;. l; ,:i :L:.J
t enà t3i'i,l.de Boer- i,t.Boerman-..D.da Cruz_ R.v.d..Geest_ A..iagga_ n.de Ëàgà_.lirgi,alri;_

A-. Souaré-- Y.Ya.se.f . ., . Letler: ,LI.v,ll.cbest.:: . :;:-ï 
;..t,ï: .. ,r.r. r : ...

Lens F4: s.Goobault- R. Groos-N. ireidel- N,rvlontelro-R. den Nijs- R"de Roode-J. sr.mons_Ivl.VoogE. Lelders N.N.
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Lens F5: A.Basdogan- s.Dekker- R"Hoogendoorn- F.Lock- i,Í.pronk- K.v.p.eÍjen-. J. Tazi.n-
c.I,lesterhout- R,Zeller. Lelder: I4.HesterhouÈ. . ' -

Een onderLl-ng toeroooÍ voor Lens El t/m F5.

0p zondag.2 oktober llggen de velden op Lens er nogal verJ.aÈen biJ. Te gek nacuirrlt3 k.
De jeugdkcimtssie kan dir nleË aanzien ook al is trót op een zonda!. sneí overleg! t -
Besloten,r erd het oïganlseren ban een onderllag Èoernoói. A1Le epàlers van Lens-
EI,E2,E3,E1,F2"F3;84 en E5 wordeh on 13.00 uur op Lens ver-wacht Det bÍJ zich het ori-
ginele Leustenue en natuurllJk de rest van je voetbaLspullen.
vriendjes È/ra I0 jaar oud mag je gerust Ileetreoen. De aanwezige Jongens ln de leeftijd
vafl E È/!Ít t0 jaar worden verdeeld over 4 gelijkwaardige zeveniallen.Dlt zelfde dóen
we met spelerÈjes van 5 tln 7 jaar. Daarna wordt j.n b;Íde leeftij ilsklasse eeh töer-
nooiEje gespeeld.
Elk tean speeJ.t drie wedsLriJdea. Om ongeveer 16"00 uur ic alles veer afgelopen.
Geen prÍJsJes Eetoon lèuk voeÈballen waarblj we natuurlijk iedereen vetw'achten. Afbellen
voor vrÍjdagavond 19.00 uur bij Paul v.d.Steen te1: 970154 en dus niet op zaÈerdag
biJ de lelder.

Lens F2- DuÍndorp SV- E2 4-2.

JuLlier toéstèn echt tegensÈand bieden lrant net dc rusÈ lras het door een penalty
nbg maar 1-0.
De tlreede helft begon ook goed, naar JuLJ-le vergaten dat er ook veÈdèdigd aoe6E hrorden,
dus kregen we twee doelpunten tegen. Jarmler, rdaÍrt dat wes n1eÈ nodlg.

Hin BtoE.
I

Lens F4

0p een storuachtige zaterdagmorgen trad F4 ult Èegen Quick. Helaas Íraren rde niet co pleet.
..De , te€enstaader l-í.et- zich ,tien nlnuien nÍet z1.en en heÈ reger.de behocrlilk"' we waren-aI nat voordat Ee begonnelr . '

", i,tre hebberr- al..lgpaa-l leuk gevoeÈbaldo helaas konden rue rlet wlrnen.
.Kon volgende week a"llenaal op r1jd.
De groet j es van l{aïtlD. ..t., 

,

JEUGDKOPY ALGEI,ÍEEN JEUGDKOPÏ AIGEI,IEEN JEUGDKOPY AIGU"IEEN

Gevonden voorwerpen,
. '. : {

De laajst.e. trreken zijn.er nogal wat tralnlngsjacks gevonden ln de diverse kleedlokalen.
Afgehaald worden ze echEer heel vaak niet hoerrel. er erg moole blj zd.tten.
l,le hebben ze al1emaal 1n de administratiekaner opgehangen. Ben Je er een IsílJ t kon
zaEexd.ag dan even kÍjken. i'la deze week worden ze weggegeven. 0h Ja, heË beetje.Éat
'zoek ías is ook 

.weelterecht . Afhalen .a. s. zaÈerdag. .'

Ouders die willen voetballen.

llaarschijnlijk ggat, het nÍet lukken. Slechto 3 uan hebben zlch opgegeven.
Zatetdag sluit de lnschrilviug. Dit is dus de laarste kans.

Sporthuls Exeelcj-or.

Deze sportzaak aan de Í{eÍDarstraaÈ heeft een grote hoevéelheLd shirts (klelne maÈen)
vooi f .'10,-: te koopl Llefhebbers Eoeten- er snel bll zijn.
Het zljn geen Lenssirlrtc (Jansen en Ti1àirus) dus alleen te gebrulken voor de tralnlng
of op school.

9
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Uitslagen j eugd "

Nieuwkoop
PostdulvenAl
ADO B1
RKAW Cl
DHC C2 I ",
Rava 'C2 '
Tonegido Dl
Toofan Dl

Leos El
Lens E2
Là:ikkwarÉ1erE2-
Lens .FL_ .

ï,cns F2
ï.ens F3

Qulck F3
Leus F5

Het ls nieÈ te hopèn dat het zo doorgaar. met he-t weer; .,.
0p vrljdagavond lagen de velden er holreloos bij" Door de harde vind en hgt uiÈbLljven
van de regen gihg het aanvankelljk ellema?.I door. De wlnd was echÈer onaangenaam. en
toen het begon te regeneu oÍa een uur of .half een lraa d9 tol er eigenliJk sael af. De
wedstrLjden vau 12 en C4 werden. dan ook te-iecht afgekeurd. llieu leuk magi net d{,E.weer

' '- '-' ..r.'-
Lens À-reg.

Lens
Lens
Leus
Lens
Lens
Lens
Lens
Lens

A-reg.
AI
B1
c1
c2
C3
DI
D2' .

4-13
5-5
5-2
0-tt

,, i-o
.3-3
4-5
7-2

Laakkwartier El 9-2
VÍos El Iïi6
LéusE3" ' ' '2-l
Vlos.Fl . .,,... ,14*4
nulndorp SV, F2 :,,- 4-2
Blauw Zwart, F4. , 8-0
Lens ll 4 "Ë. . 10i0
HBS F6 , .,; 3;-9

ging weL door, kwan net 1-0 achter uaar eÍndigde net een belachellJke overwlnnlÍg van
13-4. DIt 1o nu de zo fanatiek nagest::eefde regÍonale kla§se. Tot nu toe 'rblíjktrr de
tegeilstand nlnder dan in de prouctieklae. Slechts een paar,.oterke tegenstanders . .í.
BIiJf echÈer irel, aÈtent r{ant de olndere ploegen zullen deze klaose gaan besllsqen door
zo nu en dan puaten af te snoepen van de koplopers.
Lens Als 'i .r 1,i-

Ewam-ÏEt 5-1 voor cegen Eostdulven. De harde tegenwind oeÈ de regen zette Lens met de
Ëug Eegen de uuur. Dat de ?ostduíven nog op 5-5 eiadlgde Lag echter niet alLeen aan
heË lreer. Domte fouten en co centïat ieverl-ies waren nede verantwoordellj k voor het
onnodlge verliespunt.
Lens Bl: " " 'L
Éon-lGï-oot teËen ADO nlet bolwerken. Er worden terttedígentl door het"hele, tóah te veel
foirten gernaakt, r.0aardoor steeds tegen eefl achÈerstand wordt opgèbokst. ''.,"
Bijna werd het nog 2-2 níex ADo besllotÈe toen de ÍIedsÈr1jd en 2 speLero ult B-rcglonaal
v1e1en Ín en B1 verloor deze partíj. Nu trvee thuis!íeds ËÍ1J den (Vredenburch er. i\aaldwljk)

. , À.,. r +.a -- :,Succes jongens I I

Lens B2c
' ging voor niets naar GDA want het uerC ook daar afgekeurd" trIeem voortaan wel allenaal
--. -- de flets mee want. -o.uders met vervoer zijn er 1lieE en wij kunnen echt nlet alle elf-

taLlen brengen"

- 
verpl,e t eeEd

''r dlÈ ook" a. s
Zle verder
Lens C2à- .

e de nugmer twaalf met l1-0. Keurlg jongens en een goed gedrag. Probeer
. zaeérdag zo te'houden als'een gèlljkwaardige tegenotander op bèzoek konÈ.
het verslag vau BerE Pennlngà" _ "."

verloor Eet l-0 van DHC omdat er hraÈ kansen werden gcmÍsÈ,. oEdat ,er twee keer op de
Lat arerd geschoÈen en ondàt er onderllne sóns wat gànopperd werd. Laat dlt 1aaÈste

Lens C3;
glng net I0 spelers naar Raria en wist daar een keurig gelil kspel wei te halen. Jean
Paul en Rlchard kwaoen veel tè laat op Lerió en Eet hun erbiJ hadden ze vast gewonnèn,
NíeÈ zo slif, j ongeno.

Lens C4;
zag ook-de wedstrÍjd afgekeurd worden. Ook voor juIlle hetzelfde verhaal a1s voor 82.
Neem voortaan een fiets mee o_f vraag of Je ouders eene villen riJden" IilJ brengen ,

Íullie echt nlet hoor..r_---:.'.- ---..' :.:--- -.--:: , i , t_ .-- ::_ : " " ,

Leos DI:
i;;;«ran weeË Eet 2-0 achter. Jull1e maken het je we1 erg nroetllJk. Knap is het steedc
weer daÈ jullLe oÈeeds weer als overwlnnaar elndlgen,llu ook weer!lGa zo door.

10



Leug D2:
was_kansloos blj roofan !1. J.pnmEa wae het dat Azj.z rreer weg bleef" Ook ar heb je
zoals nu je viDBero gebroken bel toch even af" Door het ultvallen van AbÍd 

"p"u1duLens D2 met I0 san dat ondanks een geweldige lnzet kansloos wae.

Lens D3:

[-rng vcor nÍets uaar ïrionph toe" Echt elecht was het veld nier Eaar mlsschlen had
Trionph !rel, te lreinlg spelers.
Lens El;
spe"Ïa; een helc lmappe partij tegen LaakkwartÍer.
vla aocle konbÍnaÈles werd de ene rra de andere fraaie goaL genaakE. voLhouden dit.
LenÈ. E2:
noeEt de meérdere erkennan 1n vios El. Teveei tweede Jaara spelère lÍepen er ln Eaar
biJ l;ens $ras. n1eË ierlereen btj de 1es. LuLster goe<l op ale tralnrng naaÍ cllberÈ eir biJ
de rredstr:1jden naar leider Aad. Dan za1 het vast beter gaan.

Lens E3l
apeeJ.de een hele knappe pa{tij maer lcwau Èoch net 2-0 achter. Dilson scoorde toch nog .
2-l naar. daar bleef het biJ" Zaterdag Eaar eens winaen hoor.
Lens Fl:
ÍïiïEIwu.r tle dubbele cijfers. irlavll scoorde er vljf en de rcst verdeel<Ie de overige
negen <ioelpunÈen. Vio6 rrl6t ook nog viar keer te scorcn.
lens fz:

-peetG 

een cpannende wedstri3d tegen DuÍndorp SV. Uir,eindelijk was F2.toch de
gterkste en son ineÈ 4-2.
- .' ,-:
i,ena 13:
EiÏ-over Blauw zwart heen. Leroy iseiJe vas er. heraas weer nleÈ (sJ.ordlg hoor) oaar
F3 had er zin in. De enlge vrouwelllke voetbal,Eter op Lens scoorde naar liefst 3i.
K1asse Jacky.

Ietrc E4:
Ei"rItrE Quick aan en hoorde dac Qutck te ríe1nl8 spelers had. De aanvulllng kon slechts
gezochÈ vorden 1n welpen. Dic lrerd geaccepÈeeld, Eatuurlijk Je kornt toch on te voetbal-
1en" maar daardoor was Quick Ëe oterk'en rron met 10-0. Volgenile keer beteri.
Lens F5r l

onttroetÈe IIBS 16" gierln. Llèpen drl,e zeer goede voetbalLers díe de rrredstrljd
besl-lsterr. I'llet 'zo gek als Je weet. dat blj ons iedereen hec echt. nog moet leren.
Dennls wlsE nog wel drle keer te scoren uaar Arnold en Ronald konden ze eàht n1èt
alLeuaal tegen houden. Goed ger,rerkt!l

lt



-1

K

- --r

(

t

(<(
/- \-\í-\r t.I aI t-\..1 (

J

tl:É 6+x ;{aNj I

Ga r.g42R t " '

Íro''e
tl

í
\

tl.
:r

ll.:i

':.

tr,

(1

.,ír
lt

r':,

I )

lt

. ll

0

)

I

( :) )

§

r)

1

c

rÍ

r{.*...-.
(

"rí

GA DooR,

((

\ t

l-1" I r.

:\i;r''
. -,1.

Ít

I

\ ,rr rt.\ I .

s
"f:

':t!"?' ':1t 4_.-',: '

-v
(

1r

)
i

tl

\
)

EI,KE GELIJKENIS MET EEi,] HUIDIGE IENS SELEKTIE-SPEIER
BERUST OP ZLITVER TOEVAL!!

SuFE«r

UIÍ5TEKENP
H*us t

t_',

z

o
o

M'r.l O6EN

4

NLtrt

,1

J

tul'

r<t-, k

(
:.--

))

2

2

o
o

la
a

o

ë

': ÉN.Ir11>ffi

-,,,)

,.

4t
:i.

1t

a.

(d

t! r"it.
t,

)



?"

E]
Nza

lr ;.,-, ,'iri: ,'

.':l1 :l

'"11

. ,,r. ' . , .. ,. ', . .. . |t . ,:'.,':

:a a

Jltn«lr x'C Si

'4-

koop"lotem bii uw eigen klub

.r.. ;.

,, bij ffiffi&s dus !
,B

rri..', .i1..

i)

j

vraag errraa.r hàj uw ,&arrvoerderr,,
'r.'.. r : ..' . ,.,,,

' : "körnrm''bsíe;r'of hestuurslid

n lof in het kBwbgebouw
t

lr

' 
ji,1

::r



DE L}INSR.EWE
I.IEEKIIIAD VAN DE VOETBALVERENIGINC LENS y .- -:.ï
62ste jaargang nunmerll , 5 okEober 198S.,.. i ,'.'. ..

'.\.,ri
OFFICIEEL.

Nieuwe 1eden.
t''''' ..'- r-,

1 ;' t'("" 'JGjun.l8lrjl0o penerauÍdensrraàr 28I" 2545 pV Den llaag"
jun.070782, ,.Holfkade, 2526 BiI Den Haae. I ;:.'.

: ' '1t..'-g, Seza,-270369, pieterlan["riaf; rcg. 4BO; Zi1;j Tv Den Haag. rel:213560.
a, 200465; iröerÈaae sr,l'j5zo ar,r,:pón uà"cj k'
Seza, 01-0íig, cen.viterstraar 9p, zzïS tfl :!àjswr1t. tet; 962997.,, , l -

. - \. "l
: '..- \'-' ' t ,"'li " .' J

) 1.,., . ,

C jun. -. .-. .i ..,, ..:..'.C Íun "

2559

2560

256r

2562

2563

A.Basdogan, F

I.E,Tazin, F

J . J .MiddeLbur

B.Turker, Sez

I,I.A. Bozkurt,

OpzeA Íngcn.

2415 T. B.v. itossum,

232I Ë. el FourquÍ,

Aiíreswii z1gÍngen.
I

2128 A.Aalmens, zaal Ruintebaari 46, 2728 i-tA Zoeternèèr. tèl'l ö79-421530.
1710*E.v.Knfjff , .Sezo, I/,ge.rríeg Zt6, ZS3L',DD Den liaasi' t*rí OöïiZO. . .i-i;i : ,, .I,t, l, ;.-.i. -.' -r . ',i; '- " : i:.-l
Boete:'.' i.,J. ."'Í r . ,L.r..,, ..i . r-.\-.. '; :,' i-," ' ;..,.,: .i:
Regis tratlekosten Ie boeking: f. l0;.- E.Aydogdu, O.Sf:f"rr.:i
R.egistratlekosten le boekings f; 25,-- E.End1-Ích" H.v.d.Nieuwenhuizen, A.o.Lancel

4.v. d.ï;uytgaarden, T. F.Mergharc.
BeÈallng v6ór 17-10-1988 door overmaking öp glrprekening 336711 of bankrekening
L29924229 Rabobank Den Haag, t.n.v. v.v,Lens te tíonster ondei verneldlng van ',BoeteÍ,

Hgt-Beatuur. ,ï.* :., ? _-..* _,. ,i.íïJi,l i
qÍ rti r.{ :.ft;"':" L

*lIr'. MinorÍan. 
1.;i., '{.

; Aiàelopen zoadag'2 ottober ii de heer v.il.Lano overleden. .-'- -.li-'re. ::i.. .:. .. .-De heer v.d.Lans vader van Bas en MarrÍn rs'op r"ns-aitijA !;ur,:2".,; ""ri"".. oa[r ,"_weesr. Jarenlang heefr hij zich ars scheidsreàhÈer verdiËn"i.iiit4"ir.[lr'r!;:i"i!r"hoedanlgheld kwau hij veel op ons konplex"
Ook aIs enÈhouslaste fan van zlJn cwee. spelende zoons kwam hiJ vaak op Lens.Hij wensen ziJn vrouw'en .klnderËn 

"""1 ;l;;k;;.in deze moeiliike dasen-i'Íoge de herÍnnerJ.ng aan!een- goede echtgenoor 
"r, 

u".,iro.;;;;tí;";-:;ï... de veleLensers'dÍeheopersoon11Jkkendena1Jeenfijneman,bl1jvendziln.
Degene, dle de heer v.d.ï,ans op zljn laar're tË"ht pui"oorrii.:t 

"iii"" begereÍ.en,zlJn wei-komr, op dondertlag 6 oktàber te nrjswijk, begraafplaats Eljkelenburg, alwaarom 14.00 uur de cremaEle za| plaatsvfndei. " '
' ... i

, ,* Het Bcstuur.....,.",,,'-r"
BAROP S

l.i/r.i-r -ï{44? r!
tÈilr,frvc"-" ;;1.!:"r

I{egens drukke werkzaamheden kon-ile baropstelliag nlet in deze Lens-revrr" ,o"di' opg.-nomen. Rene v.d.steeí'-neenr.zell kontakl op ,"."aulàu";;.;;;;";.-o;;;;.".:::i:,i.5'. . r, _ Í, ,*. .., r.L.r _... ,

- ' ..1-_

i '"., - t - -.. ,1



KAART,EN .Li!,. ., ,., _, .!iri;\:, KAARTEN__I ',t'" '; NAARTEN IGARTEN

"! --i,.1.... t.-v:.

Na de eer6Èe berlcht
heÈ klaverjassen nu
Degeae die geríend \ía
echt noodzakelllk ls

en" en de;sehrfk.van,,heC
J.angzaam binnen. i

ren oll zo naar binnen te
.',r ,l-r"t [....1.r ,' :

verpllcht gaan,

konen wlllen we
.r " l- ,.-r

kooen de aaulieldÍhgen voor
t:' J' ' :' :i_'

erop wijzen daC_ lnschriJven
.r{ ''r:}

DÍt oÍ0 Ëe voorkonen dat U_ nÍet kunt.spelen. )us schrijf U opÈiJd in.
Trouwens, waar bitJved al'diè llefhebiers vai tred lotËreriZzit 

-

Tot en met 23,oktobet kunt U zich thschruven tbtj:
Andre Chriat 660204 WiD Kouwenhoven 9L2474
Marcel Jansent ?LZZïO .;t'':'; Jari"Han ' "' 6196g7

.Í r

I . ..!._

KA'I\RTEN . KAARTEN. , I.,..f i KAARTEN, K]\ARTEN

Afgelopea zdn:dàg'' 2 oktob-er 
-I9sB i; àe glo'ednÍeuwà ,iàtàr5ns "*,ïo j.-""'u""rn.gài ,ti'-

de a.dmlnlsi:ratiekgre.r. gest.olen.buit eootzorg had Jeroét,dé2e,nieÈ'rop dé liapscok gd-..
hangen rnaar met toeste@ing iu de adninlotraÈiekamer gelègd. .

Enkele naanden: geJ,eden. J.e ook aJ-, de gehele voetbaltas vau ziJn broer §tefan uit helI '

rek gestoLeÍr. .i{''
u'kunt zich voorstellen dat Ík aIs uoedei bchoorltj k 'beB{n' Èé balen van dlÈ alles.
I,laaron lopen eË toch zulke r! llensentt neE, deze Eentaliteit rond.
Kon lk er ooít nog eens achÈer wle ónei diÈ flikt (soriy) dai kou'Ík aa en Eet
Reg1l11o Tuur langs. Maar misschien'wil de eerJ.iJke vÍndÈr ' i;i'el"'de Jas van uiJn zoon
terugbrenScn' 

, ,' cyr,tt r"r , - 
'.

-.IS I{IER' NIETS AAN TE'DOEN

oRAke1Èj e§

!l

1

: '' f

- Vanwege een verj aarda
. Lend;2,.(zo). -,,'.:'-, 

""
- Eo dan nu het redaktl

- Dhr., P. Jufféràans,
l, 

.{ ,:

- a.s.Donderdag 6 ok
Grote Club Aktie 1

plex,open_zlja. .,. ,

- ZiJn opdracht ls dan,
'f:. [::. ti i

- Elke woenèdagàvond
selektie-speler s ou

wee.weken nee met dè selektle.
(' 

"'"jn voor de tralaÍngen.
toegangshckken van her LEIIS-kon -

l. ' ' ! \ ' .i . r'r -'

gsfe-eot'kon R. niet aanwezLg zÍjn bÍJ de,uitwedstriJd van_-, .. ": ,

Lt 'l'"

onele resultaat 3

--De oplage-Vari.De Póöthooin woràt -àiiie wó"È-grotàr. 
-- ''

- Sintlskort naakÈ De Posthoorn naneliJk ook gebrult ,... orrrÈ ORakelËJes!

- Eén van.de,.gron{legg-eqs..ya!.otlzei blaurr-ríitÈe .klub, tDhr._ p.Jufféroane, heèft indÈ
schÍEtelend knap denkwerk een C.D"speler gewonnen... i , .:r'i '1. .'

''namens heel_.LENS tan harÈe gefeJ,lcÍteerd! I
tober, (vandsag.dusl) kirnnen aLle elftal,leiders ciq"
op_en, afhe-le1.i.n de besÈuurbkauer van LENS.

-":il

tralners de

- De zondagselei<tie 'liei:fi vetsi:èrklng eekÈàeen,tt lff)
- Plet de P.agteri traínt, nu. ngpelljk 6énmaa1 in de È

- Helaas geldt_deze versterklng (voorlopig??) a1lee
:! '';"! ' - -

- Moiht rrèÈ toàÉ opgé"Leid ,oiano, dan moeren alle

saan ?let gaan!! ! t
r-1,, , ., .r

is er van 2I.00 uu
Ee gaaÍI ttaÍnen"

r tot 22,OO uur de mogelijkheíd voolde nlet-'.f 7*'

- De nan dle iléze spelcrs wll,-gaàn.tràlrrorr.Í'e' RÍchard Bloklodí.

3

,:eÏ

$si

3

.1, -i -

,l



-. Over- Rich-a-rd Biokpóet C""prgLT.:
- Al .9en deceinniun lang weeË men dat Jé-'nÉi heÈ onkleden i* óe "kreedkaner ezorgg!.da! er Seen waardevolle spurtren .in. de".kleedkauer - achterblijvcï;.

r voor ltroet. '

- Breng 29..laqr_ de.kantlne. en/of. doe,.de ,kleedkamers bp-srotl ! ,- ."..:;;:. , : ,. . :-, -
- U raadt het ali , ,-- '.! . ', ,. ,.i !t !1rÍ,'' :r -

-- ,1! , l; ,, - .t*,_Ít1 : -'.::i/ r. . .. :.,.' .[;...,'r..1 .

- RlchaÍd Blokpoel is deze week gekozen tot 'r it BalLeÉje vqn de wesk',1*..,: -, 
--i.

- l0 okrober 19BB LENS C2 - Haalse .réirla lonaer ai 1: jr..) ""rrràng 
rd.foi u;=.,

LENS BI - Haagsc Jeugd. (onder de 14 jr.) aarivaÍrg .19.45, uur.
- ll oktober 1988 LENS r/m 2l jaar -' rëyhOor,i ri"raof ijt. aanvang fg.bO',rur.
,= a. s. Zondag IENS I - Dor.H_?9T"-_ llnygoC .14.00 uur. ...-
- Verge_et U nleÈ 1n te schrÍjven voor-het klaverjasoon en/of.jokeren??

I

IJNICORN

I'NICORN

IJNICORN

I]NICORN

I'NI CORNI]NI COR}I

l'NICORN

.'.11'

GOING TOR GOLD.

' IINICORN' -,: .

Afgeloppn zondag was.er gecD vogtbai:la .koupetitieverband,tc verdclen ondèr de LENS giganten. ,,- .,.1. ,..
De Top'5 vqq he.! klassenenl àà an _',ultró0rut" voÈtbatler van,als vö1gt uit: '

i r,ó- , I I r, . [. Sandcr v"d"I,later r..uJr , : 33 pnt. ,ri,"

- i ;'
het jaar'Èrof

",i iJ

ee" zibt er'

dii6'waren'er ook geen puntrjn

2 oecat v d.Làà;. ::' ' jÉ

'. " i . : r .-: , .,
. -'- 

'' 32 pnt .
,., ,3,Percy, BieknaSr; r. 1-..!f.. -,30'pnt; .:-.,_ i:

4 Ton s rGravendÍJk 29 pnt.
parrlck v.à,Zwan' 29 pnc.

5 Rona1d Boglsch 2B pnt"
a.s.Zondag IENS I - Dcn Hoorn, kort U ook ?

Misschlen woidt u wer gekozeí 'óí te r"rigei,tí uts 'i,.rnLguvn. ,oJr'àa iuNrioRN ;o.iur[.,van het Jaar trofeett.

UNICORN IN{ICORN

4

Na tlree wcken van uitstekende sporËprcè tatie6; op.OlyDpisëh nivèau zijà we nét.,bcÍde ..sportbenLn wcei op noederaarde tefana". .i :...... -_' :. .:) ...r...,:. .r -: r 1:..
Aan de successen van dc grootnachtcn is een vàor.lopig halt tocgeroepen, Ar waren erenkele sporrcrs dÍe Eet stanozolol dachten hdt nec iàts bcter [u a.ài àu, hun collegasporter",BiJ ons loop-r er gcloqf.tk ook" èèn bij. t""" i.x.i".e-à"."> Iii".:.. .

A1Ie- aandachc laat nu weer uit naar het .,ÈlaatuËii5 tn anareutvóetbàl1.r Dei betreffende "voetballèrs grilpen dLÈ, voor zovemogeilj k,..í-glr om het.nlveau van voor dc spelcn te .evenaren.
Dat di. voor de vricnden vair LE.'IS..5 'iet, àr Ec vcel xqocite kösÈ (J.óco ervaring) rirjttuit de ultslag tegen Gona 9-0.

Htrllll,lïi*ïï:":" helc selektic,orr,o:n ko,rà*'ao krc"t"'àoln! ror Gord,, ;isïur*ik
riguuirrjk-là ;i;;;. op, 

, 
àit ,àr"r,j ao ,".". 

"r"n 
u" iji ,"rr. "" ,".r"rrrrn.an [,uror,rog

,nhat a wonderful world verÈelt ons ecn connetcial 
'en -íhat 

a woíderful worta ats Je arsvriend ln zorn e1ftal nag spelen. ., i,., .. ., ,
a.s.Zondag wachÈ ons de der6y dcr ,rEscaop', VCS. . . r ..,

ÏÏa:t;:oi:;h.ls 
verlopen 1"::. Ï in.tle'volgende e-dltle welke door onzc scorende.keeper

Lens - Goaa 9-0 doclpuntcruakers Oscar 4, Kees 2, Olaf_Arno_Theo l.
Thc money (back) 

"

i: i.;

I



A. S.DoNDERDAC TUSSEN 19:00 et 22.00 truR. AFHALEN. L€TEN GR0TE CLUBACTIE.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENIOP.EN ZO}IDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

R.K.A.V.V. I
Neptunes 2
Lens 3

Lens 4
Lens 5
i'larathon 2
R.K"A.V.V" l0
Lens I
H,D.V.3

Programa donde

Ultslagen Zonda 2 oktob'er 19BB

I- Lens r1

- Lers 2

- I.l1lhe.Inus 4

- It.D. V. 2

- Gona 
I

- Lens 6

- Lens 7

- v.c"s'. 6

- Lens 9't
rdag 6 oktober s

20 " 30 uur ï,ens 3 - Vios f3

Progranma zondae g ottàtL; tgse.
'''.1Lens I . -'Dèn Hoorn 1

Lens 2 - Wilhcl.nus 2
VCS 3 - I;ens 3
RI(AVV 6 - Lèns 4
VCS 4 - Lens 5
Lens 6 - Blauw Zwaxt 4
l,ens 7 - Kianenburg 4
Toofan 3 -Lens B
rens 9 - volel 13

i

;

DedemevaarËweg
HeuvcJ-weg I Leldschendan
0ekenburgh 1

0-3
3-0
1-i
4-2
9-0
2-7
3-3
0-2
3-1

Y2 I,Í.Lulsnan.'

14.00
1I .00
12.00
10. 00
10. 00
tr.00
13 ,00
r 2.00
I1 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

vl
v1

" 
G. Visser

. Ploeg

.A.Wezcnberg

. J. S EaEpïand

.N.
"N.
.N.
.N"
.N"

J
D

J
F
N

N

N

N

N

r031
ioss
I143
305B
3129
3t24
3Lt2-
3135
3ZOg

v2
v2/3

v3

TerreÍnenc

v. c. s.
RKAW
TooÍan

rels 662390
t:ek 277275
rel: 23669I

A.S.DOMERDAG TUSSEN 19.b0 óN 22.00 UIIR AFHÀLEN iOrNN CrOtr CLUBACTIE.'

0PSTELIINGENI

Iens
Lens
Leus
Lens
Lens

bekend
bckend
bekcnd
bekcnd
bckend-

afschrljven
afschrljven
afschriJven
afschrijven
afschrÍjvcn

I

M.v, d.Meulen
H"Kouwenhoven
E 

" 
Tromrnelen

Q.v.NoorE
G"DuÍjvesteln

I

5:
6|

8:
o.

a1s
a1s
als
ai-s
Àl,s

r .tel!
te1:
tc1:
tel B

tel s

blj
brj
blJ
bij
D1l

02s2240;8s
91247 4
867934
45r5I0
01891-17943. (net R.Hcsrerbeck).

ProsÍanna dÍnsdasl I oktober l9BBg

19"00 uur Lens onder dc 23 - Feyenoord landelijk.

Prograrma zondag 16 oktober 1988.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uux
uur

vcs 1

Overnaas 2

Lens 3
Lens 4
81.{T 3
ïoofan 2
BI.{T 5
Lcns 8
ÀrchÍpel 5

- Lens I
- ï,ens 2

- Vclo 3
- Den Hoorn 4
- Lens 5 (vr)
- Lens 6
- Lens 7 (vr)
-ODB5
- Lens 9

i
I

i

14 .00
l0 .00
11 .00
13 .00
I2. OC

12.00
11 .00
11.00
14.00

5



Pasfoto ! s.
De votrgeade-mensen. hebben -nog:gëeí. p5bfoïb ;íngdlèïera: :t'

Lens 5 : 
- À,ovàrgauri,l 

. 0.5§nöàn: "t. i ràirïiie: ö. 0à;nklrchen.
Lens B: R. Batelaan.

Lens 9: G.Goosen- J.ËelJink- G.v.ri.Velde- L.v.d.Vèlde- R.Wesrerbéek..,.;l .,

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z 'Í,ANGS DE SPORTEN VAI,I DE Z.I.Í.LADDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

UITSLAGEN ZATERDAG I OKTOBER 1988.

t

DIIL - Lens
SVPTT 3 - Lens 2
Nootdorp 6- Leus 3
DSVP ll - Lens 4

0-t
4-l
3-0
7-6

Programq zatcrdaB B okcober 1988.

14.00 uur Ornas - Len§
12"00 uur Takdier Boys 2 - Lens 2
10.30 uut.P.Z.H. 3 - Lene 3
l[.30 uur Dorr 5 - tèns 4

J.Glasbergen
J.v.d.ELst
N.N.
N.N.

002/010
oïzl06;6
o23lL63
0261t82

te1: 2473q8

R.Keus, I,1. Spa,

Gi Sarolea,

LÍee lng van de terreineà:

ornas: BuurÈríeg Wassenaar te]-z 24297 6

Takdier Boys: SportpaEk 'rKlJ kdulnrt, M. VrlJ enhoèklaan teI: 256190
P.Z.H,. BugrÈweg I{assenaar, einde Waalsdorperlaan (ter.Archipel),
Dorr: SporÍpark rrEscanp[ SpoorwiJk tel; ó62534

VerzaneltÍl den: t. 1,!

Lena 1

Lens 2
12.45 uur
10.45 uur

Lens 3 . 9.15 uur
Lens 4 10.45 uur

I.fdffiÈ1é-óver dïentirele-*arËurrigen-'ian.àe araeiing '"-àràrnÀog" r"à"ru ,;;r;"g
vaha? 9.00 uur auioaatlsche telcfàJnb"rlt"àlr.qoi otrder .telefoounurner: 295701;.".--
De opsÈelling voor Lens I en 2 woidt door de trainer bekend genaakt.
Evcntuele afschriJvlngen voor vrijdagavond 19.00 uur blj E.vlspronsen te1: 525bI3,kanÈ. 01751-2229L, oÍ. bij H.GabeI Ecls 646554.

0pstc111ng Lens 3:

opstelling Lens 4:

Prograuoa zaterdag 15 oktober 1988.

14.30 uur Lens - BSCI68
12.00 uur ï,ens 2 - Seuper AltÍus 5
Lens 3 vriJ
Lens 4 vrlJ

tr{.Kliinnen, S.v.d.TogÈ, I.I.l4èrsbergen, L.Sinke, }l.Verboou, Il.v.Kooten,
J.Proak, J.Kouíenhoiien,' E.l{iitdelÈurg.
Lclder! B.v. d. Nouland.
Afbellen voor vrljdagavond 19,00 uur blj W.Kliinnen t.t, í67g30"

D.de RulÈer, D,v.Essen, M.FrIs, G.Kuiper, C.Llpuan, I{.Osnani L.Mantel;J.v.d.Stee, I.l. Srulfbergen, i'Í.Bozkurr (2563), B.Turker (256» 
"Afbellen voor vrijdagavond 19.00 uur bij D.de Ruiter, te:-.'g4g422.

J. de Eoog
W, Klaverveld

002/0r0' oL2lO49

6

'



A.S"D0NDERDAG TUSSEN 19"00 en 22.00 iruR AFHALEN LOTEN GR0TE CLUBAÍ.TIE IN DE LENSKANTINE.

Vers SWTT3-IENS2 zaterda 1 oktober 19BB "

Na de overnrlnnLng ,tegen ,.Texas -DIIB j.L. -zatexdag moesten.,wé nu aantreden tegen SVPTT.

Utt ervaring ecn Ëegenstander die hoe.dan ook in staat na'g worden SeachÈ een lredstrijd
nàar zlch Èoe te trekken. .t
Maar ook eetr te8enstaÍrder dle de strijd niet schuwt efl dus a'ltijd als vechtlustfg "'"'
(sons onder de maat) ,kan.rtordeo onschreven" - :. '

BiJ .de 6ÈaEt van derwedstrijd eeD 'aa!:va'Ilend Lcns, met jaricl opnieuw leuke kansen. -

Al1oen de verzÍlvcring -hierva bleef utt; nisschlen teveel iaar SEOEL gekeken,i-, .. !,.!,!
Kort na de toch veelbelovendc starE zakte Lens a1s een kaartenhuls 1n clkaar. . !:iJ
SVPTT daarentegen rook de kansen. KorÈ na elkaaï twee ldenEÍeke sÍtuatles. De langc,
bejaarde' oude, maar qet veel ervarlng spclcndc llnkersplts, 1k schat hcm dik ln'.de,
,ijittg.,. wtàt-:'Ïangsà1j , Èè. kömeí 'en schoof iiaÍlult dè ochterlijn, noÈabcne tot twoe'
keÉr tóe, de ba1 ichuin 1n, het, otrafschopgèbted near puur vri3staande col]-egerd. ,' '

Jongens,, jongeno, los van het íeiE dat deze speler ongehinderd de achtcrJ.lJn kon '

bcreikenr:was ín dezc; sprake vqn ccn tweeEal purc dekkingsfouten. . '$-
oe stàpa Efèi t-0, naàr- 2-0 en dat biauen pakweg een ÈientaL aÍauten; t i'.
Zeer. ogtgàocheld gioger. we de rusÈ 1n.
na ru-s[ Ë.n, ào.,tuí *i5rlglngut 1n het s1fta1 ' j ]; '

ttaar iólaas -hct mocht nlót Ëaten,; Alleca ouze "good. o1d" RÍchard Blokpor,l; nÍet'echtl'
!oe6 in de rlgdstrljd, wist na een slalorq.1n'de, Íreeilte..ven heÈ vold,haakc ult te haÍeri
en opnieurí zrn doelpuntle nee te Plkken"
Gelukkig" vre zljn nog ergeDs toe in 6taat dacht 1k.
Daarna weer een Lens dat korE voor tÍjd opnieuw lrlldc gaan voeËballen. UiÈeraard
gemotdveerd door hct doclpuntj e yan RlchArd, ruaai helaas heÈ Docht niet.lbaten:'" ""' "

Met veel druk, op zrn itaAGS -,(wc,haddcn zé bijna plat) probeerde Ícns de achterstand"
inmlddele opgelopen tot 4-1, ln Èe haIcn.
Maar helaas hee bleef 4-1. :-

Ja@er jongens' de eerste twlntlg- en de 1aaÈ6te twlntlg minuten zrin-geï;;; goed"

Ergen-s-.ln,Éet mÍilden kont bll .on6, zekcr a1g we geen doelpunten nakeni hct verval'cn
gaan de hoofden hangcn.
ilet nodÍg denk Ik, we hebben talenÈ en kwaliEelt genoeg oaar weIllchÈ zijn riie te gretlg
en moeEefl we de krachÈen betcr vetdeJ,gS. (..,

Bl,j zonderhaden: Ja, snel vcrgeten!, ., 
_....__"-__:_, , !...1

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAAL\I.OETBAL. . Z
zzzzzzzzzT.zzzzzzz

I,ledstril dprogramq 7-10-r9BB / 21-10-1988 .

vrijdag 7r10:l9gq"

19.00 uur Lene 5

19.40 uur Lens I
20.20 uur Lens 4

a

Hoensdag t 2-10-1988.

21.00 uur RKDEO 3 - Lens 2

i'laandag 17-10-1988.

18"40 uur ShaktÍ 2 : Lcns 2

LET'OP!' lhr OP! "

Spotthal Oranj eirleln ktasLenr'l 94i

Ilc
Af

elders ilenk aan dc Ióten van de Grotc C-IubactlÉ !

alen in de bestuurskarner a.s. donderdag 6 oktober tuíseà 19.00 cn 22.00 uur.

Gyurova 7

SpoorwÍJk

Ornas

Sporthal oranj eplelÍr

Sporthal Oranj epLein

Sporthe-l Oranj eplein

klasscnr. 972 Scheldsr. .,IIr.Verhoek.

kLassenr. 931

klassenr. 963

SporthaL DSVP Pynacker klassenr. 941

."; r
toh

7



JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ
J VAN IIET JEUGDFRONT J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Àlgeneen koTrtaktpersoon: Paul v.d.Steenr:.Choplngtraat IO3, 2551 SV Den Haag.
Telefoon: 970154 (b.g.g. 971674 peter perieya). ,.,, . ..' .: 

r., . :
wedstrll dDrosrama A-B-C unloren,'I

veld
DSO - ,- : .VI
vIiC. A2 V3
NaaldwiJk31. VI'
Quick:84 -. 'V3
Vloc Cl Vl
Rava Cl V2'
RVC C3 \t2",
Lcne C4 Nootdoip

ri

l{"vrd.Berg-4- " 13.45 uur -.:
J.Hof1and -190- 11.45 uur.:
B. de Jong.-228-' 11.30:uur-' ..'.
!t? 1.'| : --"'14.00'titir
K;I{eber ' -30- .'. .,t0.15 udr ' . .
2? ,.-. -. : : II.45 uur
?? '. lo.3o uuï. j',
?? :'.111,39 gu1 ,

,. .1:. ' '

Kontaktpersooo: ?aul v.d.srcen, te1: 970154 (b.g.g. 97L674 pércx perreyn). Afberlen voor
de wedstrljden blj Paul v.d.srÈen voor. vrÍj dafavona 19.00 uur. rn,uiteisce uood nog op
zatcrdagnorgen op Leus biJ tenand vao.de jeugdkomolssie te1: 661314.. Voor avonikreilàt"i5 a,

Zateidae 8-10-1988 echeldsrechÈer

.;, i(..

èam.koost'Lens
315
361
397
452
475
492
538
556

14.30 uur
12;30 uur
12.30 uur
14.30 uur
I1 .00 uur
12.30 uur
I1.00 uur
12.45 uur

Lens A-reg;
Lene 41
Lens BI
Leao 82 ,

Leas Cl
Leas C2
Lens C3
RKDEO C3

t{aandac 10-10-I9Bil.

19,45 uur Leus Bl
18.30 uur Lens Cl

Dinadag 1t-I0-1988

19"00 uur Lens. i/a 2t

. ' BÍ'i zonde rhedeni

Lens C3:

Lens C 4:

Vril dagavond tralDÍnf,:

- Haegse Jeugd onder 14
- Haagee jeugd ondet 13

-'j

- I:,,:
v2
,v2

.r'! :'
A.Prins

- A.v.Loencn

. W.PÍeÈers :

19.00 uur"" '.

- i7.45 uor. r,,.,
. .1..'

.l .. rr * - ,"

18.00 uur
.r: i. . '-'

- Feyenoord landelÍJk V2

- opstelÍtrgen a1s bekend. Lcns C3 en C4 zie hlcrondei. '

- op vaientie van 15 t/u 22 oktober (herfstvakaatlc ) ? ? Bei íu,alvaet "r.rr'lr.0pstelJ.ÍngenS

..1..

,1.:,

Dit 1s dc Laetstc keer daÈ rirc de opstelrlngeu van Lcns c3 en c4 vermelden.vervolg staan Ju1l1e ia het elftsl waarln je nu speelÈ. .. .

IE het.

A

L.Abounarsa, I.AIIadin, D. Bhtkkie, lí. BtJ J er'sbergeB, W.v.Dlemen,.,R"Jagga, E;Lau,_l.l;..J.?.v.Nlorop, A.Nleuwenhuis, M.TlJscn, ó.Vijn. -
LeÍder:' Ronald v. d.iioek. .. .. . ..

l,Í.BuyÈelaar, T.Dikensiz, 
_V. Gobinrl, R.Han{ue, t.Uàrrewí5n, S.Mer"encÍa, R.Mezfariï,.

Leidcrs: Lalibert pennings co RoberÈ Garekamp.

van de tralner krljgen wlJ nogal wat klachten over heÈ gedrag van somÍge Ëporur" , 
-

van Lens C3 en C4 op de tralnlng en iri het kleerllokaal.IÍlJ vragen ons af waarvoor dit nodig r.s. De trainer offert ziJn vrljc tijd op ou Jullicte komen trainen. Ju11il koncn toch om rekker uat te kunnen vàetbalien: Dat noet. goed
samen kunncn gaan. I{ij proberen. er nog een trar.ner btj te vlndeà orà.l-a. groep nuen te gro€t ,1s .en een, re groot lecfciJ diveroótrtt t<ent. rnEeresse?? B"r àu"-;;;; öiots+.
Shlrt kÍ tl r.

FarJ-ey Alladln_ 1s afgeropen uaandag, b1J spooro-rJ h ziJn shrrÈ kr,lj rgeraakt. Het lag rretin het kleedlokaal due lemand van lenà cà heefi hot in zta tas.-wïi àÀ eerlr.5ke vindcrtr'arley cver. bellen: 894727.

-8



Verslas Pootduiven A1- Leos Al van 24-9-1988,

we vertrokken zonrler Marco en Benní.e (beide regionaal) en Mark en Appie (belde te'laat)
naa! PosÈdulveu. BÍJ het ónkreden kwan }Icrk binnen huppelen en Appie- twan zelfs 1| uur
te_laat! Jongene koa op tÍJd, aochten er probleoen zijn be1 dan event
Onder slechÈ rrecr lleE eeu heel raar windje nee begonnen we aan de lc helft.
I'le begrepen al snel dat voor de ruet een besllssende voorsprong Eroest $rordan genö'men.
Mct DooÍe bewegingen olingerde Bene eel paer keer goed door de vcrdèdiging cn scoorde
three naal. Na een prachtlge kopstoot van llarrie ult een voorzeÈ vaÍl yoert (vlel ge- ' "

blesseerd ulÈ) en een lroole lob van John van lreI 30 EeËcr scoorde ook Mark nog op
aan8éveB van Mlchel. We kregcn er ook twee tegen zodaÈ de rusÈ aanbrak Eeg een vbor- -
sprong van 5-2, itet e_en bectje geluk (bal togèn paal cn lat) was de ecorc vcr.ll hoger
geweest. OoÈ oa de pauze (net SÈefan voor Nike) ipeelde wc eon prima paÍtlj voeÈb;l ",

naar omdat we nu eenmaal aanvall,end zijn lngestold nauen we teveel rÍsicots zodat '
Postdul'r::o toch nog op gelijke hoogte kwan 5-5.
Jongcne ondanks ac stiomende regcn cea flJue pot voctbaL Det veel klJkpl-ezÍef voo; de
toeschouwcEo. Nog eveu ëen paar tÍp6s Probeer het veld breed tc houden .( dc L en R Eid-
denvelders) I neen a1s PatrÍc of Mlchel opkomen de positÍers ovcË en als wlj i.n bclbezlt
aÍjn dan ual de tegensEander ons noeÈen afdekken en dus niet endorson
Re6t nog tc vernelden dat Stefan na lange afwezigheÍd een prÍoa ïenEreé maakte ii1

_ztu broerÈJe y,aurÍcc wcer dcgelljk stond.t(: keepc.Íl. ook Nike doet lckker,nee.
tle ziJn Bpg stccds öngeslagen en FÍark rcgclt ecn fccstjel r :-: ;. -

Tot zaterdag-. l' i t'
de leidcre.

W€dsÈrljdprogra@a p-E;E junloren.

ZateÍdas 8-10-l9BB. veld sam; ko&Írt Lcns
9. a0 'uui' 'l-ens Pi

.-:

KonÈaktpereoonc Paul v.<l.Steen Eel: 970154 (b.g.e. gtttlt+ pcier 'fereyn) . 
' Afbellen .voor de

wedstrljden biJ,?au1 v"d.Steen voor vriJdagavond 19.00 uur. In dltcrste nood,nog op.,
zaterdagEorgen op Lens blj lenand van dc jcugdkonmissie tcl: 561314. Voor avondwedsEruden
tcl: 970154. ., .. . . ,,'.r

8t7
846 I
858

1.
9.
9.
0,
8.
10
9.
10
IO

00 uur I,ens. D2 .

30 uur Lens D3
00 uur Lens El
00 uur VCS E2
45 uur DSO E 10
.'O0uurlcas FI
00 uur Lene F2
.00 uur LeÉs E3
.00 uur HDV F2

Die Haghe Dl
I{BS D3
BTC D2
Rave EI
Lens E2
Lens .E3
Dt,Io Ft
Gona I'l
Flaoingo r s Fl
Lcns tr'4

l,ens F5

vl .

.v3
v3
v2

Dedetrsvaartweg'
v. TuyLl,sppark/Zoetcrneer

[t2
v2.
\z'

ZuÍderpark 
-

Sav, Lohoanlaan

HouÈxusEweg
HouÈrustweg

I
9;00
0"30
9 .00
8"30
9. r5
7 .45
9 .30
B .30
9 .30
9. r5-
9. 15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur.
uur

934 L

1009
i063
1080
1104
?'t
11 10.00 uur QuÍck F3

t1
Zoadag' 9:10-1908 ""

11.00 uur Lene Fl, I'2, 83, F4 cn T5 onderllng voetbal- op Lens 10.45;uur

Iloensdàg 12-10-1988 
"

15.30 uur
15.30 uur

16.30 uur Schévbningcn Dl
16.30 uur ScheveaJ.ngen D2

- Le B DI
- Lens D2

B1j zonderhcdenl

- 0pstelj.ingeu als'bokcnd" Lens'F4 en F5 zie hteronder. ,i.r-
- op vakautie van 15 t/trr 22 oktobcr (herfstvakantle ) ? ? EeI dan nu alvasè even af. .
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CP§ÏELLINGEN"

Lcns F5:.

I,lat regels on te onthoudens

Nognaal
WiJ ver

Voor:de 1aàtste keer veruelden wij tle opstelllngen voor Len6 94 en Fi..Vanaf"au àEean de opsrellingen 
"oór. ml-[r"à-oi.to"àÀ" h;;;"= " 

-- .-''

i.53"13iàl:,Ï:Slilft, ,ïilj;l: :"*"*iro, R.den.Nijs (argebcld), K.Randiar.o,nrngr,. ,I
Lelder: R.fleÍdel.

A. Basdogan o S.Dckker, R,Hoogend.oorn, F.lock, i,Í.pronk, K.v.Reljen,:.J.TazÍu, G.Hester_ 
-,

hout" R.3e11er.
leider: M.I,Icsterhout.

s verme.Ldon w{ cnkele regel
zoeken de ou.ders om hun kind

,,.;-,.
s waaraan de jeugdledea zÍch mocten houden.daarb{ te hclpen.

LensEenue.

Douchen"

ZondagochÈend t ralntng voor Lens FI t/n F5.

ï.ens D3- Vrcdenb urch D3.

redereen ,,oct spelen ln het officiöle Lenstenuc d.w.z. eea korenbr.auw àhÍrt met rondewittc kraag cn r'ÍtÈë Eanchettcn! een geh<,ei orii uroet3o en totaar k"r.Ji;;";'k;;;;:Dlt alrcs zonder sÈrcpen crop. Er' LeLoqr Àvr.,rrr

Afbel1en. i-

voor wedctrljden 1s verpJ-ichr vo.or vrljdagevond rg.00 uur blJ -pau.I. y,d,53ss;. :' '-:.-r -...Hoe eerder wír'het wcten dcs tdr6rel.-AfË"ri"" url dc trarner of de lct<Ier i6 nÍet...toegeataan. I{e1 voor de Èralnlng D-É:-selektrc) moeÈ Jc: bij de Èralner afbellen als r,

Verzanelen.

Doen we alÈijd op Lens. llÍ1 Je ecns ecn keer rcchtsatrccks nacr een ,ritwcdstrÍ1d gaanbel dlt dan ook voor vrlJdagivond 19.00 ,rrrr-orrun aoo..Dit vooËkomr_ onnodi.g wacËtei" or,-1., 
";;r;;;';; 

tiJd ook voor de rraining. .. I

rs vcrprlcht' 
.::":t "u lederé wcdsrrÍjd als-na de Èralning. ccen uoàoujn" toor! !t-

!

Er zÍJn ouders die deze rraining r-icver waÈ later wi.lrcn hebbcn. irrj zícten LchternoÈ hcÈ problaen daE er natuurflSk'ook Èo"r.ini-ronten vocÈba11en cn zlch ilus ookmoetcn verkr-edon op Lens.. De klócdrokalen ztli dan nier a,t{d be'chÍkbaar. om 11.00uur 16 dat aeestal we1 hct gevar. Daar wr3 eei'vastc tlja aan lrillen houden zÍj, wlJdus genoodzaakt orn 1r'00 uur aan tc houclai. zo vtoeg ls dl' nu to"t, oot rou" nieten Je hebr lekkcr de hcle mldilai o"ur. paàina"";-r"ïr"i ;i; ;; ;;";,,"ïlr, oo. o."afgelopcn zondag a-ls het nogeliJk i" """ ;;;;;iing toorrrooi rn de oiddag orBanlserenvoor onze Jcug" 
',1j 

vonden heÈ een gesLaas<lo ridËg-;;-;;;""-ïrij"aï"0'ïjna attc n onr'-kracscrs er .raren cn daÈ cr ook zàvee1 óudor" 
-u..,rur 

ig varen" zo hoort hct ook.Bclangstelrrnt*r*: ,u sport van t"a tinal---'. ---'----" ns!!'o o(r lruurL

Toen de eerste her.ft wa6 bcgonncn krsro Lens.gelljk aet cen goede aanval, we spcelden
ïïïltl.11^:::u;^ï:g"l h.: eind van d" oo";;; f,;iiË u"oo,ào-oË;i:- 

.--..-..
::-:: .youo" herrr speelden we ook besÈ goed"Koger' jc moeË dlc man aanvallen cn nlet b1Íiven st-nan, lÍ1chac1 sccordc ook nogdoor ecn hetc slechre ba1 van d" k"u;;;: ËiiË".rra z_0.Goed gevoerbald Jongens.
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Lens F5 te en I{DV }'2.

Eet was gelukkig nooi ríeer.
De jongeus weren gelukklg goed enthouslast"
Ze begoanen goed, Eaar uitcindelilk bleek de tegenpartLj toch iets sterker.
GeefE niks, toch goed gcdasn.
H.D.V. f2 heeft gewoirneir net 2-0.
Het tr eede doelpunt had de keeper (Iíarvln) elgenlijk gocd tegaugehoudcn, uaar hiJ
1Íet hem per ongeluk uÍt zljn handen vallea. Jaruaer, maar volgende keer beteï.
Ir',arvln zit pas 3 r,leken op Lens .
Hij is vla de awemvcreniglng van S.i,Í.L. hieÍ op Lens gekomea, toeri hÍJ. hier Eoesc
verzaaelea voor een fietspuzzeLÈocht.
Eij vond het hler leuk en ik heb hen gc1ljk opgegeven"
illj Ís nu 7 Jaer en in Jaouari ríordt híJ acht en htj vlndt het gewoor. lcuk voeÈballen.
Geschrevcn dcor de nocdr:r van lfurvl,n.

JEUGDT.OPY A],GE,ÍEEN JEUGDKOPY AI€IilEEN JEUGDKOPY A],GEÍEEI'I.

Hctcn EraiEers o clet.
: Terwijl jull1e uet je groep lekker aan het traincu ziJn proberen andere pereonen
of dc kleedlokalen nog open zÍJn. A1s dtt zo Ls dan gaan ze op dlevcnpad. Afgelopen
wcek was het weor ecna zover. Ntct bij oen jcugdgroop naar biJ de senÍoren. ioch
konstatcren wlj heei vaak dat ook tijdcns Jcugdtralnlngen de klcedloka1en zowcl van
dc traÍneÍ ola dle van de spelcrs gclroon Dpen ot?.an. Ju1lic weteE het tru dit is vrageu
oE Eocllljkhedeu en het Ls uaar dat je hct weet Lens Ís aiet vcrzckert tegen diefstal:
Doc daaron de deuren alleoeal op slot.
- Eon tweade punEjc waar we de aandachÈ op wilJ,cn vestÍgefl 1o zoals gebruÍketiJk het
tÍainen op de veldèn 2 cn 3" J{ij zlJn la dc geJ.ul,,klgc oxrseandlgheld daÈ we ecn
traÍnJ-ngaveld bezÍtcen,'In prlnctpe gaan te cr van ult daÈ alear aan iiok op getraÍnil
sordt. NaEuurlijk or zijn siEuaties waarblJ wc ono voor kunnon stellen dat vcld 2 of
3 nodÍg 19, Dit 1e dan ook gecn probleeu alg hct llaar gcen gerroontc ÍrordÈ. ilangt hct .

bord ccrreinen afgekcurri aan hct hek van de iiengelolaan daa La ÈraÍncn op veld 2 en
3 absoluuË 'rerbodcn" De tralnlngcstrook 1s dan wcl bcschikbaar. t{algt dit'bord or nlet
Daer 1s door een ploËcelinge bul hÈt vcli toch drasslg bliJf er dan ook vanaf.
Een bcetjc logloch denken noeE toch oogeLiJk zijn ea heÈ vergrooÈ dí: kans dat er
zaEerdago en zondags vaker gevoetbald kan rdorden. 0p de vrljdagavond is voorzicht igheld,
helenaal gcboden oudat het weckend cr dÍrckt na koat. i,le vcrvachten dat zeker de jeugd-'
trainero zÍch aan bovenstaande afsprakou zullen houden
- Het derdc Puntjc baËreft de alÈernatievcn tralniagsmogcllj khedeu. 'r{c gaen ervao. ult
dat wc zovegL'nogelljk op dc trainÍngsstrook trainen. Sous echter zet dÍs echt onrooge-
f-ijk zijn.en [loet cr uitiewcken wordcn. De alËÈrllatleven op dit.monent zljn echter
gcring, De woensdagníddag groepen kunncn bij redelljk weer a1tÍjd og uitlrljkeB naar
hct veld b1j de Eckhoornrade zoals afgclopen woonodag. Blj heeJ. slecht weer hebbca
we op dcze mlddag nog de zael aan de Exlostraae tot err EeÈ 17.00 uur beschikbaar. .

Maar voor de F-kLassers 1e dit nauwclij ks een a1Eeraatlef.
Traftren Ect zoen 40 spelcrtjes ls natuurlljk in zoen kielne zaal- onrogelijk.
I,le proberen nog een cplossing Ee vinden. Voor de cverlge groepcn hcbben we geeu zaal
beschíkbaar. [Ic zlJn op dit Eroruent bezig Dct dcr vorharde veldcn ban Khriek Sport. Als
hier meer ven bekenE is horen julllo nog vaa ono. Voor andcrr: alternatleven of
zaal.uogeltl khcdeo (vraag eens na op school) houden wi.j ons altljd aanbevolen.

Eerfstvakantie 
"

Door ccn te geringe bczettLng van dc JeugdkoEnlssle naar ook omdat er een nieuwe
verwarmlngslnstallatle nordt gëplaotot: in ons klubgebouw tLjden de herfeuvakantto
zuI1en er aleË zovcel aktlvitelten op Lens zijn a1s de afgelopcn Jaren het geval was.
IIct eÈen en olapen op Lens vervalt dlt lcecr helemaal. In overleg met, de traÍnerE en
lelders proberen we zoveel- r,rogelljk voetbalakÈivlteiten voor julJ-lc tc rcgclen, Zo
hebben wÍj op dinsdag 1B okÈober aI e(rn tocrnocí voor B2, C2 en C3 bij RVC" 0p wor:nodag
19 oktober proberen we voor El t/rc F5 cen ËcernooÍ op Lens te orgenl6eren Eet dlverse
school,tcaue " 0p donderdog 20 oktobcr spelen Dl, D2 en C2 iegen ecn Engclse vercniglng.

[1



i.retuurlÍjir op o:rBc veide::. Voot dc cví.ïíEè. e1gta1len ziJri- wc noE'tciL8. i'!;er nicu'*3'
volgt. Be:i Ji: op vakaa'cie va.n 15 g/n 2Íl àktobcr bel- dtt nu alqe.Íjt even doof taer ?aul-
v. d. 5í:eer, í:"1; 970154.

.Jas icsí-1t "

Af geloper: r:ondc-r lros Jc:sce;: iicef r:a r,,,:i aiSl jas ktíij È dlc hij 1a dc :drelnie traÍ:iejs:reÍ
hcd gelcgrl" iloÈ Ííns. aen rooé/'glau?rc lé!s. .íl-!r heeft hca EcliDri" \iL:a iitee,t waaï hi-5 Ls.
Gealne even beilen naar. Tirr:o iloefnz:;;e1 cols ó56233. I ,

Een ilrgezondeli sl:ul,..

i'llar zJ.Jn al- dfu: vëderc, dle í.td,:ra wr:ek opnleuu Langs de. llJr. huri klaC a'arulor:di6ei:,
opJa6en tct balÈof!) prcjct[:tica, geLd bcloven, uch-rcr,uwc;,, gi3,1en- 'rrr voiÈfrileÍr hoe hílí:
kïI, rloot, vza.x'z7-j:t ju11ic?
-rieef ë gocn v;:n dei+ prr"rrrot g;:Lcze; dut u1j pro'oe;:cn ecl'. 'rctr)ralcE -eif i::L op t,:
acÈten?
Of duruca Juilie nj,.:: t i:.: l*terl zll',n itoc het'wel àoet? '
e. t""ti= Íiji irrà...rr,.d ',rct hoog, echÈerr di nogerijkhs:1d beot:aar ca iedr-re aazurd

e;fl tneelÍdc decl vaF. de contributLe te bitt:cl:::..
(dit hociE vc;d+s Íi'lcÍce.xd te i*ctcn)

-D1È ic ect: I{ratsÈc po6ilig ve:1 í}cn vonhopige oudr,rl1a3.
GeeÍ Je op, .

-Cor ïÍolsireinc {" 3?- lat.r .

Grorc i(.].ub,?.kÈii.

UI?SIAèMq JEUG,.

p.s, op diÍ: no:reat zÍJn riË achÈ èeÍiraeidj.rl6eÍl. -Dínïren. iqë. overi'lg h'',bben -'re beslcten
óu de i:ischrl3ÍiiiA ?oE ejvíin aan te hou<le:i. Oud.eis tli* eich DPÈcSeveir hebben zulLc:r
d.<r overl-ge vi3 f over- àe streep scctcr:: Ètlk'ktl::r ' ïie hcbÈair er cei: 6cr:de hoop op dat !rct.
Í;och ziog zeL !aa-a luklcea. i,lai:uurLiJk iioc,ft ovcr clit cr:lzocn RleË heli g4ilelc bÍrdïèE
vaa f"265r-- Èer:aà1d te tiordeu. ;icg crjlzoea is'iEracrs'il even br:2i6. ,.'

Ií1L1en r1r: 3 àu'6at,:i,icrc a. s . ilor:derdatr 6 oktobei de Jtt';c;t voor dc Crol:c E!.ubakÈiír oir,r*
afhaLen cp Ï,iÀs bij l3erÈ ?cai)lllÈr.

!,enc
leac
Lens
Duno
LaEc
Leng
Le:1c
Ler:s
ienc
Lcns

P,-ïc) $ "
A1
EI
'È?-

CI
c2
C3
C4
D1
D2

- Kstwijk 3-L.
- GSC A1 3.3'
- rJreden'o.Bi 0-5
." Ire:ls iJZ C-8
- Hes':lantÍia Cl 0-0

. - Di.Í C2 2-r:
-.Juvclitac C2 i^?"
- Senper/Ài-t:lus Cl 9-i '
- SV .335 Dl -r 5.:0
- BTC Dl ,'7.I

lens EI
sTC.§1
lone E3
BKSr,riS Í I -

LrSIS\tl'Í f2
BTC !'5
3ÏC E6
iE\T E2

ïredc-rnburch D3
C-"-os,rl1et El
-r,ens E2
EEC E5-
Le:'.s Fi
Lefts F2
Lr:ne F3
L".tiie .h4

Lcnc 1t5

2-0
L-J

0-3 
"

7-4
i-O
5-2
5-2

Geiukkig **aÍr heq opcij d dzoog Ea rrèlrd. er een .vo11cd18 konpet1ÈiePiog"í-roc gc'rdraatd
door d,z j eugC.

Lens À-rr:g"
uas vorj.EÉ week dcor ons gevraarschuaci. llcla:'s toch or:,de r:schettirlS en daerdoór ecn
gflbr:eL oili: co ceatiat.'(4 . ?ec1 kÍr=s.:n lre:den geuir;E .-:n fu"tc8 " k ,-aa zclfs nog cvcll in
de ptobleraer:. -rlot eEj.gc pocítieve -!,.1ren de 2 purlÉca. Cc.u$r,reE8etè:l Celle r.rcdstÍiid
en hopen daí: juille cr vita - gc3.e:orti hlbb::.
Lcnc /r1:
.ÉorJ t e-Ë nu tooh zo langzar:erhe d aclrr:er aljri rln 'c ."zorilcrllge;r er ock blj hoorÈ. i(t glicagií.f
io tllt ,'uëst een'5oed eLf ta]. r,rcar coeis,l.gc cpel-ere naken zlch er zeker l;i verdedlSeLld
opziche-tc geuekJsr)lij ir vai!íaf . EoÍs cp jo:rgens probe.ri he{: r:ia;:inale eriuLt te ha1ee. ter.
corsEe irLaíiLg L.) ccnÈ ha.aLbaar, .

LL



Lens 81.
6Ë[6i-redeltjk net enkele leuke aanva].Ien. Dan hoop je op EÍsschlen èèu punt. Dan Èwee
enorEe fouten en Vredenburch staat met 2-0 voor. Zaterdag Naaldwijk. Ons atlvies: blÍJf
posÍÈÍef ten opzlchte van heÈ elftal, blÍjf er in geloven èn er voor knokken. BÍJ
lrLnsË zaterdag een fleoje. Ze etaan al klaar.
Lene 82.
glng uet Ielder iíartin l{esterhout naar DIrNo. De 'íedsÈrÍJd begon een dik uur later.
Dit werd vakkundig afgesËraft door Lens 82. DUN0 werd net 8-0 verslagen.
Lens Cl.
heefÈ thuls Dog nlet geríonnen of verloreÍr voor de koEpetÍÈie. Nu bleef het tegen Weet-
landla op 0-0 steken" De kansen Íraren eÍ wel" Nu nog het benutÈcn. Ovcr Westlandla
kunoen we korÈ zÍjn. Die kwamen 1n hct spel nauwellj ks 'roor.
Lens C2.
ver1..r van DEL. Ook hier werden veel kansen genist door Lens. Paal ea lat sÈonden
1n de weg ea DIIL scoorde weI 2x. In plaats van terug Èe knokken begon Lens ÍÍat onderling
te nopperen" Níet doen longens. Als jul11e bllJven voetballen dan kunnen ere nog leuke
wealstrij den zlen.
Lcns C3.

"pGilE cen spannende tedstrljd tegen Juventas. Bij rust een l-1 ge1ÍJkspel. Na de rust
was Lens lets sterker en won verdÍend net 3-2. Probeer op de tralniog wel 1eÈB beÈer
Èe 1uÍ6teren naar de trainer " Nu l1Jkt het vaak eeo kledÈerkIas.
Lens C4.

- fltetterae Senper Altius neÈ rnaar liefst 9-1, De leldere hebben waarschiJnlljk de -
Juiste opstelling gevonden. Zaterdag traar RKDEO. ZLia et ouders dí.e wiJ-len riJden??
Lene DI.

- speeffi voor straf op veld 3. Er wae getraÍnd op een afgekeurd teld en dat vLnden
wlJ nlet. JuÍst. Dat de A-selektÍe van de senloren dic ook doet is ons ook een dooro
1n het oog maar dat is onze zaak nieÈ. Dc apelers lletcr zÍeo er niet lang oveÍ Ëe

treuren. Z1J wonnen slnpel Eet 5-0 en sÈcan eerste in hun poule. Hoger lndelen ls
he1aa6 nieÈ nogellj k.
Lens D2.
Ë;i t de eerate elftalLen ln deze poule nu gehail. Dezc waren zonder Eeer te aterk.
Tegen EBS D3, ADO D3 en GDA D2 Eoet het echter zeker gaan luH<en. Zaterdag lreten lrc
neer. Succeg.
Lens D3.
sË"Id-; net Rayuond als 1aaÈ6te rtrarr een leuke wedsErild. Jerry als regerve roet Je
oatuurluk weI bil de lredstrud bllJven en vlaggen al-s de leider diÈ zegt. Dit hoorÈ
cr ook bÍJ .
Lens El.
kan heÉ ondanks de nieuwe sanensrelllng toch Elet bolwerken tegen Crorvllct EI.
Volgens de le1der speelden ju11ie een slechte rredstrljd. Zaterd,ag beter doen hoor want
als GÍ1berË boos wordt M
Lens E 2.
lE-Ë[er de eerste helf t ale Einilere van BTC 81. De 6-0 achÈerstand gaf dít ook aan.
I,lat er in dc rust gebeurde wecÈ Ík nicÈ maar de lweede hclft was een gelÍ.Jkopgaande
strÍjd, waarbl,j e1k team 2x scoorde" Aad geef de naam van dle doplng eens door.
Lens 83.
6a;fí'trog nLcË geríonnen tot nu toe. Dat 1s zeker niet 1euk. Àfgelopen zaterdag !Ías
BTC gewoon te sterk. Een lagere lndelLug 1e aangevraagd. Joogens en ouders nleÈ de
moed verl-iezen. VeeL tralneu en Je best b],{ven doen. Veel succes en zaEerdag vroeg
oP.
Lens E I.

i-fËÏriendschappcl{ kc part{ tegen RKSVM net 4-1. De bond heeft Ju11Íe hoger
lngedeeld iu poule 82. 0f dÍt nlet te eterk 1s za1 moeten bllJken" Doe Je best.
Lens F2.
;il;E vriendschappelll k tcgen RKSVM met 6-2. Een spannende r edsÈrljd maar E2 was
weer de aterkste. 31j Jul1le wllden ze na afloop tenmlnste nog penalty schleteu. Zatexdag
een vroegcrEj c.
Lens F3 .
6-nder .lorÍnho (waar was Je) naar BTC. Een 2-L voorsprong naaÍ toch net 5-2 verliezel.
Kon op Lens tr'3 vergeet niet te verdedigen hoor.
Lens F4.
ging ook naar BTC en daË was vandaag op alle fronten geríoon Í.ets sterker dan Lens.
Net als F3 vcrlocr F4 ook met 5-2. Nu jul11e een va6te 1elder hebben zal cÍ vast Eeer
I1Jn Ín heE spel konen.
Lens F5: speelde een hele leuke partij tegen IIDV F2. Deze lras echter lets sterkcr cn
rdon r0et 2-0.Zte verder hct verslag van juI11e !íed8trljd.
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DE LENSREWE=í,.4 
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WEEKS'LAD, VAN DE. VOETBAIVERENIGING LENS
62std laargang nunnerl2 , 13 oktober 1948.
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Nieuwc leden. )

2564 i'í.F.Boernar, EJua,090978, Beekbcrgensrraet 32, 2573 ND Den Haag,reil. 608945.
2565 K.S.Randjanaosin8h,p jun. 04028I, Carrcslusstr. S I , 256? SG Den Eaag, te]-; 64659?.

tF iAdreswÍJzlglng, -

2407 R. J. Scholten, Sezo, CadElumgeel 46" ZTLB BI( Zoetèr,eer, rels 079-610534.

Boete ,

Strafzaken f .35.r-- 3 T.Duchenne.

Bctallngv65r 24-10-1988 door.ovàrmakingop glrorekoning
L29924229 Itabobank Den ilaag, t.n.v. V"V.Leus te Monster cnde.i

1;
336711 of bankrckening
vermelding van ÍBoeÈcrr.

i{et Bestuur.

Bestuursvergedcring.

I"Íaandag 17-10-1988 Lo,er wecr. bcÉ tuur.svorgaderÍng van 20.30 uur tot 23.00 uur.

Het Bcs tuur.

In Monoriem Gerard Looii estcÍn.
Tot onze grote ontsÈe1Èen1s c:rtvingen. we -,elnd voríge lreek hc! dÍoevc berlcht van het
overliJdcn van ons oud 1ld ccrard Looijeötcln. ',, -: ..Gcrard speelde larenlang ln de hoofdmacht van Lcns en was bÍj nenig tegeostander gc-
vreesd on zlJn snelhetd. veLc Lcns-ers zullen zlch dat ongctwljferà heiinneren.
Nleu\Àrjaarsdag rlas h1j nog re gast bu de rradÍtlonerc wedÀËrijà tussen Oud Lens en
Jong Lens" Nu, c'p de vecr te Jonge l-ecfitjd van 48 jaar, Ís hi5 zo protsclÍnE ult de
Lens farailie weggcrukt.
l.le zullen hen mlsscn.
Onze diepa gevoelens van mcdelevcn gaan Ín het btjzonCcr uit.naar zijn vr()uw i,Íarianuc
en zijn twec zoons.
Yrogc hij ruste 1n vrede.

Het Bcstuur.

Lcns venreLkomt hct 500c 1ld.

Zondag 9 okrober ls Mlchcl BrJitrsbeigen dcor Lens gchuldlgd cl§ hcr 500c 1i<1.'.Michel werd vergezerd door zljn zus, zijn ouders ea zijn opa. I{et. werd eun leuk uurtJeqoor iedereen, rcet als hoogtcpunt natuurlijk dc presonÈjes dle Mtchel krecg.
JaxÍ[er waa hct a1leen, dat. nlet heÈ hele prografina kon wordcn afgewerkt. Het wèer
was zo slecht, dat het Ecrste werd afgelast.
[ÍaaË dit fee6t houdt Vdchel.tegoeC.
Toch ecn ucoi rcsultaat. Lens hceft wcer qeer ldair 500 leàcn. Dlt komt nict door maarln een lu1e stoel- Ee gaan zÍtten. Ncc, er wordt hard gewarkt bÍj onzc verenÍglng. Hetis dan ook prachtlg a1s cr rcsultaat is van hct werk.
Mlcher nogmaal' ven herte gefellcitcerd cn het Bestuur hoopt dat Je nog verc jartln meÈplezler bÍj Lens spcelt en Je wect hcr, je 

'oag 
nog één uidàag blj Lens I zijn en zlenhoe er gewerkt wcrdt.

'..: -. : Jl.:.ilct BcsÈdur' ,;

)



0p het ogenblik wor.È er hard gewcrkt aan onze nieuwe verwarming in heÈ crubgebouw.vele LENSrers zurren hier urjzonder bliJ nee zt5n cu (tercchtj ;Àri;;; dar dr.r zekergeen luxc is'.
Echtel, zorn vcrnlcuwing rs nÍot 1n In hand.omdraai kraar. ArlerriÍ reidiflgen, ketels
ïï-r:9+lto.":r. moeren opnieuw wordcn geplaaÈot srar roch ook wcer rild kosr..rs rlres cchEur vo]gen' het draarboek verl..pt 1s 6é:r cn . ander zicerdag 22 0ktobcra's' gcrecd. Íiiat het ongenok in rreze ,p.riode . ietref t hopen we dat u htervoor begripop lunt brengen en u kunr erop vcrrro;'rcn dat oi het "kàude l";à; àr;;;; ro! herverledcn behoort.

Nieuwe verwarEi ngsÍnstailatle.

BAROPSTELLING

Het BesÈuur.

Anja + ?

Ilarry Douw,'HeÍnz Geurts, Goraril en Annle * b1J sprlngers
Rene ea Marian.

: Tlnus en Cor
! dc Stenen
: Rcne err Marcel Keus.

KAARTEN KAARTEN KSAITTEN

Zaterdagmorgen
Zaterdagmiddog
SluiÈen

Zondagnorgen
ZondagnÍddag
SlulÈen

vrlJdagavod 28 oktober is het wcer zcaer. I)e ocrste avond van dc kr,avcrjas en joker-drlvc. Als u ncg mee wrl. doen dan ku*r u zrch tot "" ."i-zi-.tiàuoi-oig"ron tr: a"ondcrsËaande personen. Misschlen tcn overvroed", o"ur lnschrljve, ís noodzakeluk. 
.Zonoar binnen vallen en needoen 1s er dit kccr íiut Decr bij.

KAARTEN

Andre Christ
PIe.rceI Jansen

KAAT.TEN KAARTEN KIdRTEN

KAARTEN

K,I\'ARTEN

660204
2t2280

W1u Kouwenhovcn
Jan Ham

KAARTEN

91247 4
679687

0RAkel-Èj es 3

- Afgclopen zaterdag liet pluvlus nog evcn op zlch wachten.....
- ZondaE slocg htj echËer ongenadÍg toe!
- Dezc week dus geen redaktÍonÈle resultatun.
- DaE de resuLtaten van LENS Z(ZO) de Laatste weken wat te rrrenscn overlaat, heeft oenwaarschllnl_ijk tc denken aan hun Lelcier (???)

- Marcer Jansen schirnt nu zijn vrljr Eljd voornamoriJk door te brengen bÍJ zljn vcr-Loofdc LoI. ---- ve YlLr'|óEr

- Mocht deze relatie drÍe jaar stand.houden, dan kp.n hiJ daarna de boekhoudlng rloen vanéén of anderc fruitkas tcn-exploltanÈ.
- Hceft U al Grote Klub Aktie J.oten gekocht?

'- U helpt Caar tcflslott(, Uw eigen klub roeet

- En Uw redskrÍe!l! !!
- cor Peetcr', de huisarchitect van Lens, hecft j.1. donderdagmicidag 300 gewasseugrindtegels plus 4 bloembakken 5 1000 i<.g laËen bezorgen bij-Iens""
- Een chauÍfeur dle.c opdracht 

-had gekregen deze zware- vracht biJ LEN' af tc lcveren,vertrouwde het bru8te.tje bÍj de lugang ilet (wle we1?) en a"pà"Ë".a_-a"ze vrachrvoor de Lngaug van LENS.

-3
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- Ilierdocr bleef de chauffeur een rol bespaaril in ,'een brug tè ,ei,, doul II. ' .'

- Gelukkig bood Gerard Bijlsua ultkcnst door.net àjn vraehtauto (ocJ e) deae zwsre , '

vracht op heÈ terrein van ï,ENS te brengen waardio;-deze vracht'"nr, íroriigi ;;;o._konen krceg.

- Gerard, bednnkt!!t - :

- Voor ttgt Ballctje.van dc.r{eckr rraïàn er dezc week teveel gegartigden.
- om ge.en onenlgheden re kri3gen deza week golr, ,,.,q Bauetil J.a.l"ut,,.
- Zondag 16 oktobar V C. S. - LENS. aanvanf, 14"00 uur.

Walting for rein
Na rGolng for Gol'd' stond er voor afgelopen zcndag do mntch r loaj-ting for RaÍnr op - -cns te lrachtr]n.
We Eoesten n.1. tegr.ln de voorlopige toploper V"C.S. :
v4ar meÈ 5 afschrijvlngen ea 4.àpó1"."'roi dtergeode katers in het voorur.tzicht, "zori'
diÈ geen goedc-, krachtnetlnE zÍjn geÍ{crden.
Va3daar 

- 
dq- stiJ,le hoop van- sorrmíg" op afkeuring (begriJp Jc det nou?, nct zorn keepcra-chter Je?) of begrijp tk hct Suior niet.

lraar goed, haE resulEaat: afgckeurd!
Dus dit kcer gheraast gcen..vcdsrïlj cverolag ook al had lk Julst bÍj deze lrcdsrÍÍJdde toebedeeLde kreet van3 rrde Hons vau LeuI" kunnen oraarnokeo un uilu tÍrÍj fels kunnenwegnemen-. Jnn -vorgende week maar, of rle weclk rlaarna. of dcarna, of... ach, we zien wel.
PoaÍo§olse A1 cnkele.wekcn wordt er in tre Lens-rcv.e o,o pasfotoes gevraagd van ecnaanEal vc.n ons .
MisschÍen helpt het a'r6 zo wetcn det Je" tegenlrooríIig voor cnkcle pieken r.n een hokJeggg zÍtÈÈn zonder dar er ecn nu,mer on,:èr àe foto kàrac t" 

"tnur, «à"À ""t gcen.regi- .stratie) . , ,
1

ContrÍbutiesl

Als Je konrende. zondag.nÍct coing for GotC wi1È'E16sen 1naker) cn dus crok Studlcr Sport óf een extre reserve beu1u z{n) Ír11È rl§keren, beiaal dan.snei!t - --
Verzoek:

Er zlJn aog enkele lteden die hun b ljdrage vocr het Kauploensfeest (voer voor de rcàlist)nog niet hebben gestorc.
n dc kentinc (zie verslag money-
rt (waar we toch al nlcr noeili5k

van Anja on <.rndanks de binnenbroekjes toch cen zwernbroek Ëe dragen, ze wast n.1.met de hand.

volgende week een verslag van onzc overcr rnzetbare (B-oerektlc en het 5c) Arthur deGroot.
Jc wcct wel.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

UÍtslagen Z 9 oktober 1988.
AIle wcdstruden afgelast.

Prcgrama Donderdae. 13 oktr:b
20.00 uur VÍos 3 - Lcns 3

er 1988 "

4
. i§,
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t 4.0u
10. 00
I1 .00

uur
uur
uur

Progranru-r Zond ag 16 okuober t 988.

VCS I - Leas I
Overuaas 2 -Lens 2
Lens 3 : Velc 3
ieno 4 is ÍrÍJ
Blft 3 - Lens 5 (vr)
Toofan 2 - Leas 6
DY,T 5 - Lene 7 (vr)
Lens I -ODB 5
Archlpcl 5 -Lens 9

1031
' .1096

1140'veld I

v2l3

R.W. FlinterEan ,

J.P.Jacobsen
?1ocg

11.L. VorhelJ eu

Èel:
tel s

teI3
tel B

tel:

662390
010-4190573
662167
23669t
247348

12.00
I2.00
I1 .00
11.00
f 4':00

uur
uur
uu!
uur
uur

I'.v.
N.N"

nurrjBe

3080

3086
3I89

Schaduwprosïegxoa Zond 16oktober 1988.

vcs
Ouernaas
BMT

Toofan
ArchlpeL

OPSTELLINGEN:

DedeucvaarEweg 5
Sportpark Varkenoord (nrest FeyenuorC)
Eengelol-aan
Ockcnburg
BuurÈweg ÍJassonanr

Lcns 5:
Lens 6:
Lens 7;
Lens 8:
Lcns 9l

beker,d
bekend
bekend
bekend
bekend

als
als
a1s
ë1s
ale

afschrlJven blJ
afschrijven bU
afschrijven blj
efschriJven bij
afschriJven bÍJ

I,Í.v. d.Meulen
W. Kouwenhoven
E. Trommelen
Q.v.Noort
C.DuljvcetelB

025?2-30989
9t2474 ''
'867934

45r5 r0
0r891-r7943.

ce1:
te1:
tel:
tel:
Èel:

Programa Zonda 23 oktobcr 1988.

14. 00
11 .00
I2" 00
13 .00
I1 .00
I0"00
Lt.00
12.00
13. 15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uu!
uur
uur

Leas I
Lens 2
vtJC3
Lens 4
Lene 5
RKDEO 7
Archlpel 3
H!ÍSII 6
BTC 4

- B.ï.c. I
- WestlandLa 2
- Lens 3
- OranJcpleJ.n 2
- 0. D.8. 4
- Lens 6 ('71)
- Lans 7
'- Lens B (vr)
- Leus 9 (vr)

Pasfoto e s à

L.c.Eb1e- R.B.westerbeek- A.vÍeri.ing- c.0denkirchen- A.overgauw- G"coosen- J.HÈijink-L.v,d.Velde- G.v. d. Velde.
De pasfotors Eoetert v66r 29 oktober a,s. in het bczlt ziJn van de H.v.B. naak er dueynlk yr os ze ze spoeilig nogcllJk bij A. Bergenhenegouwcn- J.Han- I{.v.rr.Lioden ofL.vcrkiJk 1n te r-everen. ceen paófoto-betckcít na 29 oktober tr1et neer voetballen.

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAAI.VOETBAI 

.Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Maandae 17 oktober 1988.

18'40 uur shakÈi 2 - Lens 2 oranjepleÍn klaosenr. 941 schelQ,srechter Dhr. H.cluet..
Maandae 24 oktober 1968.

19'40 uur DI{' 2 - Lcns 2 ölympushar zimeer klassenr. 94I schcldsr, Dhr. A.craassens.

5

12.00 uur BlLuw Zwart. 3 - Lens 3

Terrelncn:



DÍnsdas 25 oktober 1988.

22"50 uur ADS 3 - Lens 5 Gaslaan kLasserir.- 972 geen scheldstechter.
Woensdag 26 oktober 1988.

19.50 uur DSS ArnVijn - Lens Ockenburgh 2c ronde bekcr schcídsr. H.GÍlict
Vrlldas 28 ckrcber 1988.

19.50 uur Lens 4 - Arrows 3
21"10 uur Vredcnburch 5- I,ens 3

Mcdedelln n.

UÍÈslasen;

OranJcplein klassenr.g63 scheLdsr. Th.Cèntn.
Mariubahel RllswÍJk klassenr.954 scheidsr. D.Verhcck

De wedstrll dsecro Ëarls zaalvcctbal Fred Lancel 1s t/u E iovàmbcr i.r,u.'vata.rtie nlet rueJer\lyl, rn deze-perrode kunnen Eensen ner vragen terechi íii wiri;, v.d.Llndentclt C7O-202404 ( s r avonils na 1g,00 uur).

Heagsche Mctaal I
Slgo 2

HMSII 3
I^lestlandia 3

- Lens I
- Lans 3

- Lcns 4
- Lens 5

t-1r
4-4
3-2
4-3

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.LADDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzz

UÍt61Sgen za terdag B oktober 1988.

0rnas
Takdler Boys
P.Z.E"
Dorr

- Lens
- Lens 2
- Lens 3

- tens 4

3-2
2-O (gesraakÈ)
4-4
J-t)

14.30 uur Lens
12.00 uur Lens 2

Lens 3
Lens 4

- BSCr68
- SeEp.Alrlus

vril
vriJ

Progra@a zatcrdag 15 oktober 1988.

(1) J. de Eoog
!I.Klaverveld(1)

- voor deze e]-ftallen bestaet de nogeliJkheid om * 12.00 uur onderlÍng ecn ríedstrÍJdte spelen.

Verzamelt rlcn

LCN6 J

002/010
otzlo49

Lens I
Lens 2

13.00 uui
10.45 uur

alma zatcrda 22 oktobcr ,1988 .

Lons 4
r1.
II.

uur
uur "

30
30

rnformatle oveï cventuele afkcurrngen ven de afdellng r s-Gravenhage leaere, zaterdagvanaÍ 9'00 uur autoleatlsche telefoànbeantrrroorder onder èelefoonnunrÍcr 3 zgs7ll.
De opstelllng voor Lens 1 en 2 wordt door de traÍner bekenC gemaakt, I .,

lventul-l: ---rf 
gchrljvingen vccr vrlrcegavond 19.00 uur bu E.vlspro,scn ÈeI3 525013,kant. 017-51-22?9L" of biJ H.Gabe1 r.eÍ: 646554.

Pro

Lens 1. en 2 yxt|"
10.30 uur Lens 3
12.30 uur Lens 4

-PDK4
- Qulck Sreps 2

N. N.
N. N.

o23 / t3r
026lL42

6.-.



De lpotsge opreep voor pasfotors ( er wordt anders nieË gespeeld).
Van de volgende spelero heb ik-.nog gceir pasfoto3
R.v. d. Capelleveen- F.Corstanje- J.DLenel- A.v.d.Drift- H.Gabel- K"Jansen- p.Kro1-
J.Pronk- Dlsanders- G.sarclea- E.schouten- G.slnke- L.sinke- R.soeberta- J.v.d.stee-
M"Verboon- ÈÍ.B_ozkurt- B.Turker- H.Doorland- p.v.d.HeÍden- T.Spa- R.Mahieu.

PZH 3 - Lens 3 4-4"

Lens 3 speeldc ueÈ acht spelers een boelcnde lredstrtjd tegcn pZH, da_t al vroeg de
wedstrlJd blj een 1-0 achterstand Ístofzuiger" l,l.Iotinnen meÈ een blessure het veld
zcg vcrlaten.
Een elaenspelerr van PZÍI bracht de oplossing oÍ toch de wedotrild uÍt !c kunnen spelen.
Door hard te werken en goede combinatft:s werd de achterstand omgebogen naar cen 4-3
vocrsProng.
Heraas ging ce vernoeldheid parteu spcLen, net het gevolgdat Ín dc 1ea!6te EÍnuut de
uiÈbllnkende keepör MÍddelburg nÍet kon voorkorncn dat pZlt ol,suog da gelijknaker kon
eanÈekenèE.
A1 Eet al, e.cn u1Èstekend rcsultaaE!Í

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJ
J .VA}iI HET JEUGDIRONT J
JJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Algemeen 'kcntakËperscon: Paul v.d.SEeeÍ!, Choplnstraat 103, 2551 SV Den Haag.
Telefoout 970154 (b.g"e" 97L674 Peter Perreyn).
qeCs tr-ij4pf S gr.luta AIB-C j unloren.
KontaktpeÍsoon: PauL v.d.Steen, tel: 970154 (b.g.g. 9716'14 Petex Perrcyn). Afbellen voor
de wedstrijden bij PauI v.d.Steen voor vrijdagavond 19.00 uur. In uiterste nbod aog op
zatèrdagnorgen op Lens blJ iemand ven de Jeugdkomissle tel: 661314. Voor avondwedstrlj dén
tel: 970154.

laterdag 15-f0-1988 veld schel,dsr. ga!r. koEst . Letrs

315 I
vr. I
382 I
427 I
44t I
450 I
4ti0 r
vr. I

12.3
13.4
72.3
tz.o
L2 .4

4. 30
4. 30
4.00
3 .00
4.00
2.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Be Fair
Lens Al
81. Zríart 81-
Rava 83
Laekkw. CI -
RVC C2
Lens C3
HDV CI

Lens A-rè9. zle rouÈe beschr. ?'2

NaaldwlJk A2 213 '!?
Lens 81 l,lassenaar P.J.Kteft-273-
Lens 82 ZuÍderpark ??
Lens Cl J"v.BeeÍsstr. J. Cornet-95-
Lens C2 Rij swljk S.La ilaye-180-
Schevenlngen C3 3 2?
Lcns C4 Zuiderpark ??

0 uui
5 uur
0 uur
0 uur
5 uur
0 uur
0 uur
0 uur

0.00
2. 00

II.3
9.3

11 .0

LEÏ OOK OP UET PROGRAI,IMA HIEROMER: I7-IB-20 OKTOBER !!]

Maandag l7- 10-1988 veld scheidsr. seE.koEst. Len6

19.30 uur Lens A I
15.00 uur RI(AW 81

-KIÍDAI
- Lens Bl

2
llcuvcLweg

P.l{lILens
7?

19.00 uur
13.45 uur

DLnsdas i B- f0- 1988 (zie koov) veld

Sp.park Pr.lreno
Sp.park Pr.Irene
Sp.park Pr. Irene

SaxnenkoEs t RVC.

11"00 uur
10.30 uur
10.00 uur

1l .30 uur I,ens 'B2
1l .00 uur Lens C2
10.30 uur Lens C3

- RVC Èoernool
- RVC tocrnool
- RVC toernool

7



Donderdag 20-I0-l 988

13.30 uur Lens 81
10.30 uur BTC it
15.00 uur Léns C2
13"30 uur Lens C4

: Duno Bl -
-LensCI..,,

. - Gordon F,C. . .

- Lens D3

. veld ScheÍdsr. saEenkol0st.
]

'ilouÈwij k
t
2

Mw; A. PrÍns
??

uur
uur BTC
uur' '

uur

12.45
9.45

14.30
13.00

B zonderheden:

- opstelllagac a1s bekend.

RouÈe-beschr tjv ing Be ïair.
l{iet zo moelllJk deze kcer. Eon to-c-htj e van ongeveer 45 ninuten. VoIg de grotc $reg ,Dcn Haag- utrecht. Neem de afslag wadàin*uu, iroo. Goutra) on .rorg-àË i'Jrdcn tot in .waddinxveen. Deze wog bliJven .roÍgcn tot hij zich spliËeE fo 

""r, i_tiri"r.rg, ,Dan traar rechrs.'onder rre spoorlijn door. oít Í" d;';;i;;";;;r;p^iil;6 rescnoverde sporthal de velden lÍggen v,:n Be Fair.

RVC toernool voor Leus 82, C2enC3opd Ínsdag 20 okÈober.
rn dc herfstvakantie ecn toernooi speren. Een leuk rdee vond.en'wiJ en schreven' dus in.RVC, vredenburch en llilhermua komen oori. Maak or eon leuk ÈoernooÍ ven. oE 15.30 uur,worden zotn bèetjc de prrjzcn verdeeld. I,Ic verzarqelen alle.naar bij Rvc, sportparkPrlnses rrcnc iu tc bereíken mot bua 23,, Ga Ju mct dc fiets volg dan 4c LoevesteÍnlaanl,angs-- zwenbad ltbrgenstond. r:: :yn-. ao Uàsiusíe!. Den wcrdr her do Schaspweg. Flersdoor Rtj swlj k err langs her she -benrr"o"tuiio"ï Evcn vcrder ligÈ Rvc. De Íngang is ...blj het pflrkcortcïroln.
3e1-blJ' cwÍj felactrtig rdeer cven nasr RVC of het iloorg:rat. te1: g4lgLl.
Veel succes.

op6EelIlngetr voor RVC toernooÍ.

'FlÀEi-- u.ecuàttrt- a-aetdSoe- E.Bor.denijn- J.Doerga- D.Heins- s.Jagai- tt.Ko"u- D.:"(ok- M.Lgcud- it.Ltngcr- R.TeCtoro- U.tfjsen_ n.iui_ W.tt.ycrrg. :--leÍder: M.I.Iesterhout.

Lcns C2: ,. l. I r . i.
I{.v.d"Berg"(alteen 2OILO), M.Borsren- A.de Jcng (alleen lB/10), W.Lut_ J.v.0s_ J.pron},_r.schlppers- p.snoorenburg- p.rlumernen"- c.v"irrj--i:ï.Jàffií: ;i.il;;";_ D.zandsrra_* I opcler.var Lens C1... : -';-----.
lcider: L.v.RÍJn"

Lens C3:
L"Abounarse- Ë'Alladln- 

?: 
Bhik}^ig:^y. Bil5 ersbcrgen- ,o.v.Dic.cn- R.rianlquc (arreen rgirol ,R'Jagga, E.Lau- s.Mo1 (alIeen ralro) J.í]v.,ierJp" a.ureuwenhuls- I,Í.Tijserr: D.VÍjnlólder: R.t. d.Hoek.

Lens 82:

LENS B l. -.;:.

1:]19"*tt*o: I.g:lijk vroeg, ik'word wnkkcr en voel me ncreen btij. ontiakcrr na een.. igerdooncn wed§trijd Ía toch heol wat leukcr dan heË opencn van de ogen na een nacht-meïr1c, wailrln cen verroren h,edstrijd nogcens verd overgcsp,?"1d: d;;"[; de.aanhoudendcregenval kan da z<indag ntet meer kaf,ot, ;" ;;.i;r" van Àl irebbcn roo" o.r,*iöIH;ï;"-"tÍnÈJe gezorgd uct hun 7-2 cverwlnai'g-op uaàrà"i.jk. Toch zag het "i-"r-s Elnutcn. spelennaar uÍt dat ocÈ aeze zondag wcer Ín rinà.. J"oig"bracht zou ga4n- r.rorden, want.na een,.Íoutleve- beoijrderlng door Mischa 
"." i"i 

-irg"-ioo.r"a, 
en ne een schcolvocrbeerd vanhet spellerje tik Bpring werr maor ik k;", ;i;; van de grond door Ramon, stond Naal-dwlJklqet 1-0 voor' en daÈ terrrlj I Lens vla verzorgàe 

' 
comblnatlÈs t,)en a1 het bctere van hetspel had. De kracht vcn Lens en de kracht vaí-,aalawí5t zorgden er voor dat 81 beÈerblecf voetbaLlen, en kansen crcëerde"
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Erwin Rletvelil scoorde ile arrtjd zo belangrijtg eersre goar, Dganís Balgobin«l zórgde-
voot 2-I, en Henk v.d"Bergh neekÈe er 3-Í vrin, Na rtist beheersre BI. zicËzelf en hàt-.spel. Er werd gedisclpllneerd gespeeld, èn via nog twee doelpunten van Dennis, ecn nooiekopgoal.van sascha en een rcbcund-treffer van'Erwin ltep Leni uit naar 7-r.In de oiierlaàtate nlnuut- scoord.c, NaaLdwÍj k uiÈ een cornor, waarbij Lens wr:er cvcn vergat
daÈ je tot heÈ einrtsígnaal nocË blijven tËtten op an cori", 'ri-i"-"Ërl-a'J 

31ut"" dlngen.Bl vond het hartstLkke 1euk, en lekker, dat her jeugdbestuur' voor Ècn riraakl e had glzorgd,
en det Bert Pennings daar nog ecn haplc bij deed. De spelersraad za1 blnnenkort Lontekt
oPue&en ct Paul v.d.steen en Bcrt Penníngs o'o, na gezancnlljk overle!, to.koàen tct ,een lnterossante preEic voor hct geval koploper Blauw zwart in Hasscaàar Èet lege hanttenachter blIj ft, .l

Ecn spljtl,g geval van j auu.irer ls het, ílat dc eerste ovarwinnÍng tcÈ stand kwa$ tljdcnsde afwezigheld van de hondstrouwè (zelfs langs het vcld tocn hót stortregende blj ADo)vol8er 8.0. 31 beziet zljn Éventuele afrelzèn naar Blauw Zwart Eet gemcugde gevàelene.

RKDEO C3 - 'Lens C4. B-1 .

Frcd,

LaeberE.

veld
- Lens DI Elviraland
- ADO D3 1

- Lens D3 Vredenburchweg
- Lcne El Vrederustlee-n
- BTC El 2

- Gravcnz.SV E4 2

- Verburch.Fl 2
- Vlos 11 2
- Zocterneer F2 2
- Lr:ns F4 Daal err Bergselaan
- Lens F5 1{ourrí1jk

IrIa de hele leukc wcilstrÍJd tegci Scapor Alt1us verl.eden week (9-l voor Lens)'lraren de
verwachÈÍngcn van zowel spelers als leldcrs voor de vredst.rlj d tegen koploper RKDEo.hooB
gespannen. HeÈ Llcp eehter andcrs
Nlet zozcer de Srotc acderlasg e1s we1 het gedrag va-n somnige spelcrs Eegenover elkaar-in het veld rrlel tegen, RKDEO $res beter, vooral iysiek, ,n.i d,ri is n.:g geen redeg on
Eegen ëlkÈ:er te Saan lop'an schclden" Juist tegcn een stcrkere tegcnst;nàcr zal- Je uceton
werken Ee! het helc elftal, elka.ars fouten zonder coExnentaer mocteE herstellen .:n elkaarmoetc, notlverer on celr ao goed nogelijk re.ultoaE tc behalen. Afgclopen zaEer.lag zatda! er j aoner genoeg nlcE in.
0p cen korte Perlode ln de eerste helft cn het írÍnde van"de tweecle helft'na was RKDEobeter. ID-deze twee pÍ:rloden bewees LENS C4 echter toch hce1 gcod te kunnen voeÈhallenaLs ze.alle e1f hun best doen. en hun nonilj e dichthourlen.
De wedstriJd werd verdlend verloron" De goal voor Lens kwam op nac$ vrln Rlchar<I na eeu
g<.:ede e.ktle van Raoul.
Ik hcop Cat jul1ie van deze ldedstttjd geleerd hebben en Ín hct vcrvolg van rla cogpetltiehet spel 'ran de laaÈste lo ninuten vàn dc wedstrljd tcgen RKDEo zullei voortzet;;;. 

---
Dat zeg _et n,1. heel goed uiÈ. Lcuk voetbal, hard wcrkàn en zond'r .o*urrcoa, op 1"-medespeler.
TcnsloEtc w1I Ík Peter Parrcya en rnge cn -r,ecn v.d,Berg bedanken voor hcr vervoeren,i{ach1el en Raoul voor het meespelen.

IlledstrlJ dpro ra@a D-E-F fun].oren.
Kootaktpersoonr Paul v.c.sreen rel: 970154 (b.s.g. g71674 peter pereyn). Afbellen voor dewedstrÍJden biJ Paur v.d.steea voor vrÍJdaga.rorra t9.00 uur. rn uiterste ncoal nog op
zaterdagmorgen op Ï,ens bij lomand van de jeugdkormrlssie tel: 661314. Voor avondwedàtrt5.l"ore1: 970154.

Zeterdap, I5-I0-1988 saEenkomst tens.
gt2
834
843
883
90r
1.?

vt.
vr.
Vf.
1038
103 7

t0.00
10. 00
10.00
10. 30
11 .00
72.00
10. 00
12.00
11,00
11.00

9 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

9 ,00
9 .30
9.00
9. 30

10.30
1r .30
9.30

11.30
r0.30
I0"00
B. r5

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Duinoord DI
Lens D2
Vrcdanburch D3
Hl..lS[ El
Lens E2
Lens E3
Lens El
Lens F2
Lcns F3
HBS T6
BTC F6

9



LET OOK OP HET PROGRAMMA IIERbNDERs 16-19-20 OKTOBEITI I t

"Zondas 16-10-1988 (zie koóv) Efllenkoms È Lens
13.00 uur L,ens El, E2,'E3, Fl, F2,
.. Èot ongeveer 16,00 uui

E3, F4 èn F5 onderlÍtrg toernóol . 13.00 uur

Woensd 19-I0-I988 (21è kopv) veld

. Heuvelueg ..

vcld scheidsr.

N. Goedharc

gaueukons t. Lens
14.00
11"00
11 .00
11 .00
14.00
14. 00
14.00
14 .00
14.00

RI(AW DI
Leos El
Lcns E2
Lens E3
Lens El
Les.s
Lens
Lens
l,cns

12"45
10.30
10.30
10.30
13. 30
13 .30
13r30
r3.30
13 .30

uur
urlr
qur
uur
irur
uur
uur
uu!
uur

E2
F3
!'4
T5

- Lens DI
- Lengtoernool
- LenstoerÍrooÍ
- Lenstoernool
- Lenstoernooi
- LensÈoernooÍ
- ],enstoerflool
- Lenstoernool
- Lenstoernooi

uur
uur
uuË
uur
uur
uur
uur
uur
uur

aaEenkomst LensDoirder 20.10-r988

15.00 uur'Lens DI - Gordon IC
15,00 uur Lens D2 - Leyland FC
13.30 uur Lens D3 - Lens C4

Bli zonderheden:

- iipstelungen àIs bckend.

Onderliu! toernooi voor Lens EI t /ur F5 cp zondag 16 oktober.

2
3
2

14.30 uur
14.30 uur
13.00 uur

Net aLs tlíee weken geleden organÍseert de Jeugdkomissie ríeer ecn onderliíg toernocl
op Lens voor Lens E1,82,E3, Fl"F2,!3, F4 en F5. Nu rnaar hopen dat het weex Det zo
lekker weer is a1s de vcrlga keer. I{e verdelen dc t.aras weer zoveel .nagelijk Ín ge-,
lllkwaardlge 7 talleD waaroee Írc \ eqr een toernooi apelen tot ongeveer 16.00 uur.
I{e tenrachtén julrle a11sEaa1, Kan Jo nieÈ bel- den weL even af. vorige kcer harl
nleroend een vrLeudJe meegenonen. Toch zouden rriJ dÍÈ heel leuk vinden.. Heb Je eon.
vrÍendje waÈ nog niet op voctbcllen z1Ë necm hen dan gerust Eee.
Tot zacerdag en lecs ook de kopy hieronder.

ToernooÍ voor Lens El t/n F5 woensdaR 19 oktober.

Poule El ?ou1e E2 Poule E3

Nu geen onderllug voetbal Eaar echtc tegcnstanderB. Dlt ts ook wel eens leuk.
Al1een Lcns F3, F4 en tr'5 zitten biJ eJ.kaar in de poule naar daar dcen ook andere teggn-
'standers nee" ilet za1 best wel leuk worden a1s hèÈ wccr naaE mee zti. Elk Èoelnool,
duurÈ zotn twec uur. He vcrwachten ledcrecn. Kan Je nieÈ be1 dan wel cven af. veel'.-

..voctbaIlen 1s gocd voor Jullle. zeker de jchgens dle ncr lÍd ziJn leren vodtballen
vooral door her veak Èc docD. Dat.kan bÍj IENS"

1 GDA E1.
2 Rava El
3 Duno El
4 Lens El

Poulc FL

I GDA FI
2 VCS rl
3 Duno Fl
4 Lens Fl

GDA E2

llonselersdljk E2
Lens D2

Poule tr'2

GDA F2
VCS F2
Duno F2
ï,ens F2

GDA E3
GDS E2
Duno E4
Lens E3

Poule. F3

GDA F3 -, ,

'Ilonselersrlijk F3
Lens F3
Lens F4
Lens f5

r0



Het tocrnooi voor Lens Er" E2 en E3 begtnt ou 1r.00 uur en rs cra 13.30 ofgelopen.Het toernool voo' pourc Fr, F2 c, F3 bàgÍnt on 14.00 uu.'"o 
-r"1i-ió.rö 

i., àfgelopun.

Jacky de Jrag, Dilscn da cruz, patrick Bcrlaan, yourr v.spronsen, virgil westerhouÈen Rlcharc llaniqrre verÈegeffiroordigen Lene .p woo,sdagni dàe.g 26 cktober bÍj dc flnalevan heÈ penaltyschieten op de iJzórwerf. Juilir: worden daar on 13.30 uur verwacht nÈthèt officÍ61e LENStenue aan. I,ià jullÍe alg kecper tegen over ;e krí.jgen is nog nÍètbekend. H,aar waÈ naakt het ook etgenlijk uit,,Jà Eoet ze er gcwoon lnschloten. OefeD.de 'koraende tijd goed. I{rc weét wtn 3e-dan op 26 oktober 6e i,:kcr wol. vecr succes,

Penaltybokaal opZ6 oktober t 9BB.

AfbelLen/verzamelen /optli d komen.

JVSL-cursus.

Vcteïancnvoo tbal UD i.El{s .

Er zulLen EeflsÈn zijn díe_rienken daar hc,b je ze wcer, Dic er.rnsc, hebben groot geliJk. '
[aar het ncet ccht, Dat blcek 

_ 
afgelope:r zalerdag rrcÉr. 0p zatcirdag afbellen dat Je'itèg moet oÍ cp vakentie gaat is^echt onnodig. vàor vrtjdagr.vond 19.00 uur noet je hlervccr afbellcn' slechts a1s Je srnachts ziek bcnt gewcràen-ts afbcllen íjp de zaÈcrdag-norge' nog toegescaan. Ilet koupler)t maken van d.e tëaÉs op zaterdeglnorgu., 1" meestalLasti8 Èíl dcen. Zclicr a'ls er dan ook rroi; eens spelers .,r"t1g 30 ninutfn na verze-EerEijd

aairkoaen- loperr. ElgenltJk zcudcn dc reliiers g.rio., ,og Eoetcn gaan maor daÈ doe je'nicÈ sner als cr te weinÍg- spelcrs zijn. i(on op ouderl van or."I 5ong"to jeugd. Het istoch een klrine noeitc oE bovenstn.lnde afspraken na tc krtren.

uet is niet te gcloven do llaagse iroetbar Bond heefc hcË nu toch echE voor erkaar.Na twee jear 1..rl8 voor nlets laÈns3n te hebben opgegeven vror de Jeugd voeÈbal Spcl1eÍders-cursus gaan zc nu echt Eet een cursus. van start en rvet op vrtjdage.vlnd 4 novcnbtr. , 
t -

Dczc cuÏsus rluurt 7 (vrij de-g) -svsndcn,, ELke avoncl bevat 3 uur Eèt da.arin theorlc enProkiiJk. De kosten voor dezo cursus wordcn rtocr LENS betaeld. ï,le vragen dc t.rainers/lclderb-van -cnze jeugd die intercsse hebbi:n cn dez. cursus ta volgen lt"n op tc gevènbij Paul v.d.sÈeèn. Ook degene dic zlch ar ccrder opgegevën hebben ncetcn zich opnieuwaanmclcen. llu Í0aar hopen daÈ er ult heël Dcn lle-ag mtnfmaaf 12 personen zich aannelden
wanÈ dat was nog de enigé voorwaarrlc vccr het aI dan nlet rlocrrlaan.

Grotc KlubekEic.

Afgelopen weckcnd hadden dc 1oÈen vo3r dc Grolc Krubaktle ulÈgezet uc-eten wcrdcn bLnnenonze vcrenigiog. nel*as vlc1 het voetbalpËogre,m. groËendecrs in hÈÈ ÍraEcr. Dlt x,agnct de loten vcor dezc aktie nlet gebcuren.
sonmÍgc spelero hrrbbcn dr.: loten a1 sehad. Ecn vcrzock a;,n jurlie is om Ëe proberena.s. zatcrdag het gcLd bij jc leirler ln tc lcvarcn. Dir moet.i.,:kken. Dc resE vfln dejeugdspelers krlj ge'r de raten a.s. zatcr<lag. Vcrkocp zè ín dë.Herfstwe;k, Dlt mag gcenprobleem, zljn. ons sircven í.s on op 23 oktobcr alle loton verkocht cc hebbon. Luktdit-can k-öEt er redclijk.war gerd bÍnncn bll onze vereniglng. ren geacerte 

";-àïi eoraIdordt c.a. besÈced Voor de jeugdafdcling. Dus doe Je bcsi.

De anlmc l-ljkt toch eíll*,rezig t2 zijn bij ouders en kennÍssen im bij LENS uec te ga,endcrcn.ln de veteranenkompct.ltÍe die rucrdi georganisee::d door de KiWi afdelinB Den llaag.0p dlt lioucut hebben a1 l0 pcrsoncn zlch ópgt:[cven als lir] van LEltS.Dat Ís tuners ecn verelste.
Oon een baetje Ín kondltle aan dc ctart tc verschunen ls tralaing n.:tuurltJk ccnnoodzaak. Ork dit k.ar. btj LENS op iedere woensdagavond.
I'le beginncn dan on 2r'00 uur. 0p 19 oktobc*u.ràrt deze tra-lnÍng i.v.m. Duitsland-Nedcrland. Daarna ledcrc weèk pÍesent zÍjn hcor.
Als er dertieri spelers ziJn schrijven we JulrÍe 1n. Dus nóg even zoekcn hoor.
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Leus Dl begon nog steeds ongeslagen aan de volgende Í.redotrijil Èegea DÍe Haghe.
Zoara gewoonliJk oaakt de tegenatander Èor nu toe elke wedsiriJd:tle eerstc ticn
uiuutcn hee speI.
zo ook deze wàdot"t5a on Dte líaghe kroeg een aantal, kansen dÍc laagc de 1ÍJu al ge-
teld werden. I'laar door fabelachtig kecpwerk vau RoefaÈ kwan LENS. zóncler klàerschéuren
dc eerste tren nlnutetr doór. Nu begon de strlJd pas echÈ, en heà publlck ríat mct hon-
dcrden naar deze wcdscri5d was komen kÍJkenl zat. àp het puntJc van de bauken. zo gaf
Dl ulct a1leen eeu moole show nèt voeÈbaI weg, ftrar I1et ook zlen hoe doclpunÈen f,cscoorilnoestcn wotde . Na een goed gespeelde wedsÈïlJd was de cíndsËand 7-I. ?aurlck v.d.Stcen
bedankt vocr het sne1le lnvaIlen, en we hopen dat Je oen volgende keer weer zo snal
en enthousiaat voor ons klaar wilt Btsnn.
Na de wedstrLjd was hct tljd oE Rob zen 2Ie verjaardag te vlcreri. Dlt rrerd nÍeg zouaar
op LENS oí thuis gedean" Esar voor dii fcest reÍsden we af naar hag SchevenÍng6e golf-
slagbad" Tocn icdereen asnwezlg was, begon het focst al bÍj tle kleedhokjes waar door
eomigen dlep In de buÍdc1 getast Eccst wordea. Toen het zwenbarl en zelis heÈ buÍÈcn-
bad verkend !raa, rías heÈ tiJd on de cpötÈzaar onvellÍg te naken. Na een sperletje Ëa- -
fel'Èeonls en eeu show tennisvoetbaL (van de .reiders) lirg.n ,n ríeer op ped naer hÈt
zwembad, waar de golven ln vo1le gang waren. Jamer gÀnoóg noesc de tàgàtct<ling eercler
afhaken ondat de geur van lekkere vette perat de neusvleugeJ.tl es prtktótde. Ila wat ge-
geÈen tc hebben voegdefl r e Dns wecr bij do grocp ríaorna er Èoreno gebouirrd wercen en
wat ge6toeÍd. Jamer gcnoeg kosËte dlt de hear sandlforË een uÍtgcótokcn oog en een
afgetrokken oor "
Jongens -dÍt ríaa een dcg on .Íet te vergeÈcn, r,aar voor e11e zekcrhcid kunnen we nog
eens zoiet6 overdocn" De heren SandLforE, Pronk an Jansen bedankt voo! ale begeleÍding.

Lon6 DI Dle e DI.

VCS E2. LENS 82" .

MaasdÍ-l k - ï,cns E3 6-3.

HDV F2- LENS F4 0-11 .

E2 epeelde-tegen vcs zÍJn beet.: nèd8trijd van drt seizoon. Hèt was heerliJk on te zien
EeË hoevèel Íuzet er ward gespècld. Niet één heLft naar h6ó1 de wedsEr{d wcrd er voorgelmokt. ,Dat leverde rn de éérste herfE een r-0 vocrsprong op (doelpuat soenlel).
Dc 

-tweedè 
helft Íre6 nog beter er werd ovor 1Ínks en rèchtÀ geopeerd- en er waren mooiecoEbinntie8 te bewonderen, Keer op keer waren Frans en noueit àe tegenstanders Èe snelaf en leverden Savc voorzetten ef. Ult Één van dÍe voorziltten s"oo"ào Abdul (sterkcwedstrild) 2-0. Ray (steeds beter) en Rlcardo (kLassc) waren huu tegeosiantlers sCeettste vlug af en vërzetEcn vecl werk.

Even voor tljd'slooÈ Erdcm een hele gcede rrcdstrljd af Eet ecn doerpuat von afaÈaad.verdcr nog_ te vermeldcn daÈ! Dave een rusttge'deg had, AkÍf bedankt voor het lnvalrenea Frans Èhuls (tn de kaner) acn beetjc rooet ocfenen cp strafschoppon.

Eerry"

Een troEse leider,

de ouders.

ondanke dc grote en ouderc leeftÍjd van de m.eieJcgr r{àor ze tegen speelden Íra6 hcÈeen- lcuke r'red6rr1jd. E3 kwau dcor een doelpunr iao Dtlsoa aeÈ ó-Lào, a" 
-"ionnliàia

zlrakÈe wat af misschien kregen ze mecr aanàacht voor de neÍsjcs). Bl.i ecn 4_I achter_stand kr'rs^ E3 rèrug naar 4-3. Dilson en yofrl scoórdc". po à.rí- 
"oo"uaisar.1t 

werrlSroter en E3 verlcor net 6-3. Volgcnde wedstrljd betcr.
Iedcteen heeft uiÈetekend gcspeelà.

F4 voetbaldc uÍË bíj H.D.V. en wru lret I1-0,
Eeu prÍ-u-'r gespeelde wedstrijd, met 6 doerpuoÈen van Raymond de Rocde cn 5 van Ksran.Verder een konpLiment vr:or àet hele Ècan. prfioa Jongeni, ga zo docr.

de leLder.
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Lens F5- Qulck F3"

Uitelagen

Mljn naaro ls Peter Lock en ben de vadar van Fabian.
Er ls nlJ 'gcvraagd o,n een stukje te schrrjven in het clubblad, rie Lens Revue.Mrn zcon zlt nu ee'naand op vóetballcn bij i,ens, cn 1s erg cnthoustast]
Hoe hij op voerballen is gekoucn kout docr.een folder dre eirgc cr5tl guiuao., ln debrÍcvenbuo, vte1. It{ wlrde al een tiJd op voerbalren dus zirn-we giuoïi:r.." biJ Lensea vonden het e-r gezel1i.g en sporcief en zo ls het gekouea,
Nu de wedstrijd van afgelopen zaterdag, Ond.nks alc iele regcn vafl àe loatste tljd._washeL (lulckterroin droog" ze hcbben leuk gespeelcl.
De lredsrrljd rras sporricf, en dat is hei bàlangri3kste.
Dat ze Ect 5-2 hebben verloren kunnen ze nicts-aai rroen, dc hrinc stond de vcrkeer6ekant op"

j
ï,cns A-reg.
Lens Bl
Qulck 84
Lane Cl
RKDEO C3

Lens A-re
kee
het
Len

- DSo 7-0
- Naaldwlj k 7-2
-LeosB2 0-3
- VÍos CI 3-1
- Latrs C4 B-1

Lens DI
VCS E2
tíËasdij k Ml
HDV F2

QuÍch I'3

- Dte Haghe DI
- Lcns E2
- Lens E3

- Lens F4
- Lens F5

7-l
0-3
6-3
0-11
5-2

ïJet eeD Èrlcst a.enblik was dat. Velc! 2 en veld 3 waren echt onbegaanbaar, rn heÈ rapport
"sportvelden 2000't ts volgens ons uat te teinlg aandachÈ besËeed aan dc kwalÍÈeÍÈ vande veldcn" 3tJ LENS kooen we eÍ lrat dst bctrefi wel erg slecht vanaf. overar woralt erheerlijk gespeeld cn ve1tl 2 en 3 blj LENS ltj ken op rijsÈvelden"Dat er best wat ean te doen is ber.rlj st veld ï.
Dc opknapbeurt van eukele 5arcn terug heeft beslÍst geholpeu" KoD op EieEeente. EenverenÍgÍng meÈ zorn grote Jeugdafdellng heeft echt ràcht àp betcre ,.Ïaur,. Nu even naaÍde resultatea:

k gespanuen ult nanr de wedstrijd tegen DSo. EinceliJk ecn echte te8enstander. rnbcgin was DsO sterker flrear na her eàrstc Lcnsdoerpunt kwan DSO ", Ilut r,eer aoan.s speclde blj vlagen zeer goed voeÈba1 en won <likvLrdicnrl net 7_0.
Lens Bl:
behaalde de eetste overr.rinnlng dLt scÍzoen. De sÈart lras ríeer niet bes!. Een bLunderachterln betckcnde een 1-0 achtersÈand. Maar Bl wac vastbesloten om te wÍnnen en deeddat ook met Ga.or licfst 7-2. De broodjes cn flesjes na aflocp waren verdicnd. Ga zodoor.

Lcns B2z
toen Jullle r(cg sllepen hadden wij a1 net QuÍck afgesproken on de afgekeurde wèdgtrijdop-Lens dan maar op Quick Èe spercn. JurlÍe waren er bllj ,"n un 

"poàlden Quick Eet3-0 ven de ur;rt. 0h Ja, wie nlstc die petLa.Lty? ? goed oefencn near.
Lens Clc
sPeÈLde een gocdcl ecrste helft cn Btcnd blj rust Eet 2-C voor. BiJ Vios was alleen delinlcebulten gevearliJk, nai:.r Arno dc Jong iras 1s vorm. Zatèrda8 klplcper Laakkwartier.Jul11e roceten wlnnen om bcvcnin raee ta bii5vct draaien. Doe 5e"besi. 

-

Lens C4t
moest Ee8en kopi-oper RKDEO spelen. De togenstandcr was op alle fronten Íets sgcrkeËmaar vooraL fyslek vcel sterker. De 8-1 nederlaag rías wci to hrcg naar RIG)Eo verdÍendede overwlnning. Richard scoorde nog wel vocr LENS.

Lens DI:
Ilet DÍe ilaghe alle hoekon van hct veld zlen ,:m vervolgcns rct zen allen te gaan zwermen.Dlt hadden Jullie ook op veld 2 kunncn doeri hoor. Dit was goedkoper ge$rcest. Maar jaRob betaarde natuurlij k omclat htj op zcndag jarlg was. Alsnog geierirttcerd"
Lens E2:

F1"g 9p bezoek blj vcs en rraalde <!ae-r oen zeer knappe overwÍnnlng. De 3-0 clndstand
kwe,n doorcat iedcreen heel hard werkte cn Dave lIeL eï gerroon guàr, n"o door. Klasse.
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Lens E 3s

ooc6t-tÈgen de Eeisje§ va, ltraËal5k. DÈze'rr^rc,, wei wat te oud aaar dÈ rredstrijd glngbesÈ leuk gcllJk op. Zie verder í"c ,niuf"g-ran de ouders.
Lens F 4: , I
verplÈcterde iDV net maér llefst l1-0' §lechcs twec-s,pcrers naakten dc doerpunten. Raynonildo Roode scoorde 6x en nleuwelrng K"r"n-""Àljatr.". 5 binrren. Een leuke blnncnkomcr.Ga zo docr.
Lens tr' 5: .i :

ver100r Eet 5-2 van Qulck,,F3. Dc va.er van Fabian schreef heÈ versJ.e.g" Lces heÈ Dearcven' zarerdag weer uir. Maa.r zondag 
""u. oo, oiaer*ng i"àir"ài- 

"e"irr,ri.
DaaEnai{aÈ gingcn de spclc-rs van Lens c3, Dz, D3, El, },2 en E3 dio er wcren naar dc zaar.Daer was het ook best leuk..Dc wcgb lijvó"; -;";;Ë" 

cchr icr6 geuilsr.0p LENS doen we altljd waÈ t! ! -.;'

l-

L4



DE LENSREWE
}IEEKBLAD VAI'I DE VOETBALVERENIGING LENS
62ste jaargaog aurmerl3 , 20 okÈober 1988.
*rrJíitlr***'ttt*****à*,**z!**ii********** **rlrt**r!****.trrr.*rr*r.rtrr***rrr!r.*******)t* Èr..**r(r! r, *rt:t'À* it rt *r! ** ***
OFFICIEEL.

Nteuwe leden.

2566

2567

2568

2569

2570

2571

8,.Korfoaker, E Jun. 260679, lïet Zicht 46, 2543 AN Don llaag, teLz 296797 "

P.HerrelrijÍr, C jun. 060575, Plantenoord 2L6, 2544 KS Den Heag, telt 669427.

i'l.P.BóItendal, E.jun. 100379, Bol-vcdoreboc 93, 2715 VE Zcererrneer, tel: 079-512580r

M.otten, E.Jun., 051081, BtnnenziJrte 35, 2543 XH Don llaag. teti ,293358.

M.R"otter, E jun. 050280, BinnenztJde 35" 2543 XH Den Haag. rels 293358.
'r.l.f,.Dorland, Seza, 121050, Schaarsbergenstraat I14, 2573 BZ Dcn llaag, 8c13803565.

Adreswij zÍBlnFl'
2407--R.J, Schotr-t€r r Sezo, Cadniumgeel 46, 27lB BK Zoetermeer. rel: 079-610534.

0pzqEgingen:

2393 T. A. VerhelJ

2310 R.l'Íeziant
- Sezo

.- C.jun.

Boete:
::-:-:-: .

RegistratÍekosten le boekí,ng f.

Betallng vó6r 2- 1I-i 988
729924229 Rabobank Den Haag,

25,--t R,Socbarta, I{.Gabel, A.v.d.Drl,ft, P.de Bruin,
J. Hoornig.

door overnaking op glrorekening 33671I of bankrekening
t.n.v. V.V,Lens te ÈÍonstÈr onder vermeldÍng veo "Boeterr.

Het }estuur.

Grote ClubakÈle.
''De verkoop van loten ven de Grote Clubaktle verloopt naar lrens. vla de e1fta11en
wotden er veel aan de man gebracht, alleen dn verkoop op het Lens-icodplex blijft
onder de verrrachEing maar wat vrttÈ U. Toen de Loten verkocht konden wórde:r werd het
prograrma van Lcno op zondag 9 oktober l zljn totalltett .rlfgelaet. a.s.Zondag
23 oktober zatr dus de grote slag Í[oeEen worden geslagen. [,le hopen dat de vèrkoop-
steï6 en verkoi:era, dle hun ulÈerstc best zuilen, doen, nlet teleurgesteld worden.
Lcnserg laat zicn lro.È U ríaard bènt..
Loten dle na zondag nog niet verkocht ziJrr worden uiterlljk zaËerdaÉí 29 oktober Èerug
verwacht bU T.oÈte of H.Pcnnlngs
Bent U aI Uw loten kÍrljtl U kunt nu al Uw geld afgevcn aan bovengenoende heren.
WÍJ wensen ledercen veel succes en als U zíet wat er al1eoaal op.Lens gebeurd Í{eet Ui
dat. :r1le l-nkcmsÈen zeer goed bcsteed worden. t.

H,H.Tralners attentle.
Nu echt voor de laaÈste keer.
Er Írordt getralnd op de tralnlngss trook. AIs het 2e veld ls Boc_{gelgurd kunncn daar
eventueel spelpaÈronen op geocfend worden. NLet meer cn nÍet nlnder!
Op dlt xooncnt zÍjn a'e hard op r,reg on het 3e veLd onbespeelbaar te naken en Bczlen
dè groÈe aantallen wedstrildcD, dÍe daar wekelíJks gospaeld noeÈen worden Ís dlt echt
ontoclaatbaax
I,trÍ1t U daar vanaf heden goed nota van ncment

I

He! Bestuur "



BAT.OPSTELLING

Zaterdagaorgr:n
Zaterdagniddag
SIulÈen

Zondagmotgen
Zondagruiddag
SluiÈen

; i::Ïi:,ï::::%:Ïr1"i;"rkom rerug ,, ,o1",,g1.Gerarrr en Annie,(bijsprrngers): Tcm en Suzanne.

Tlnus en Ccr
Laura, Aad, Andró en José cn enkèIe bijspringers.
An en Charles

Na mijn laetsÈe oproep zijn er wel eeir paar Ercnsen dre gèreageord hebben. Gelukkig
near. rk zcek nu nog sÈoeds cen paar mensen die de zaterdeg Èunnea helpen. vooral op
zaterdagEorgen is hct er6 druk .p Len6" Tusscn 10.00 en t4.00 uur kulrn;n rrlj bcsÈ nog
een paar uenscn gcbruiken dic wi11en helpr.:n. Iiet hoeft nÍct elkc wcek.
Llefhebbers kunnen bellen Íact i{ené v.d.SËecn reLr 455434.

INICONN UNICORIT U-I{ICORN UIIICORN I]NICORN

Àfgelopen zondag was André ChrÍsE bereid on ilè puntcn te gcven voor rle TTUNICoRN voct-baller van het jaarrr trofec,
... 

1,1Íj danken hcm hicrvcor hartelljk.

UNICORN uNlc0Pii I]NICORN UNICORN I'NICORN

KAARTEN,

Jokercn
E1ndelljk Is hét cr dan tbcb van
Wel1lsvaa.r beginncn zc neE ó6n Èa
llans CoreÈ, Suza-n OÈte, Josó Chri
J okcron.

KIaverJasseD

Nà dc aarzerendo start, wat betrcft heÈ opgeven, ziJn.we nu toch zover dat we genoèg
koppels hebbcn orr tc gaan klaverjasscn.
ilet tinnen bord ís gcpoctsÈ èn hct koningskoppel ven het afgelcpen seizoen staat erlngugravaerd. :

Dc afgelopen lreekendcn zic je dat er koppels aan het oefenen zljn rneË het "verpllcht.gaanr'. voor degene dle nog mec w1llen doàn, a.s. zondag ie dc làatste daB daE u zlch
in kan schrljven.

oRakeIrJ es

- B.edaktloncel rcsuLtaet: 2 luLt 2, 6 voor en 6 tegcn.
- Als u ro oEte llct ccn bcdroef<I gczlcht rond zlë,t lopon, probeer hcn rlan van zljn

zware la.st te verllchtcn.
-UkunE.ditdoendoorhentever].osserrvan|,deGrotcc1ubect,1ei,1oten.
- Hèt wordÈ stecds noellljticr'om een ',b:rLlct5e: va,n rle weekfi aan Èe wljzcn.
- Ock dezc week wcer cen hcle rij gegartigden.

- Frans van Dljk <lced ecn goede poging.

- IIiJ dacht nsest de rcchnÍsche lctdÍng van Lens Z (zct) op het bankje rc gaan zlÈteni
maar wcrd dJor hen van iE benkJe gclÍcht.

- spartelend op de grond, noest.Frans toezlen hoe een 50 tsl Lens-Èoeschouwers zichköstclljk amuseerde orn dit voorval.

aÉ
f.a
st

kooen op LENS gaan ze jokeren"
1 naar toch. Wc nocilen dc namenl
ea Car1a VerheÍj, dua rrLet dc EÍnste dÍe gaan

.>



- Ock PatrÍck Bijlsoa Ceed een ijdele poging

- HiJ hraÍd in de l,ens-kantine viagen on een toilwtle oo zijn auÈodeur dichc te houdeu.
- Ook het vriendentean decd een goede gooi door te verlÍezen, maar werd gereil door

het verlies vau ueJckoploper VCS.

- Maar de persoon die dIÈ weekend nieE te evcnaren waa, hcet llllleu Kltinnen.
- HiJ wÍ1de geen geld ultgeven on de wcdstrljd VCS-Lens Èe zlen (achteraf volkoraen

tcrecht) cn probeerde door het hck te glippen waar één spiJl ontbrak
- flr:laas I,Illlen, het verzoek naar vcs o'r nog een spijl te verwljd.ercn wcrd afgewezen.
- Dus de volgende kccr gewoon via de norqale ingang om te voorkonen dat je weer kl-ea

korot qe." zltÉen.
; A.s. dinedag 25 oktober 19"30 uur Lens t/m zr jeax tegen F.c.De! i{eag Landelijk,
- De ziekenboeg heeft oek wecr aanvullin5; gckregen.

- Afgclopen z'oafag vlel rheo Luxeaburg tiJdens de lred8tïiJd B!Ír 3- Lens s mct eenlelljke beenwond u1t. Een bezoekJe aan het zl-ckcnhuie lóverde eca moolc hechtlng opzljn schcenbeen op.

- HartÍn Reuvcr 1s glsteren 1n hct ziekenhuis zeehosplttun opgcnonen voor ecn
uenlscus cpÈratie.

- Wij wensen beide porscnen een voorspcedig herstel toe.
- A.s.Zondag LENS I - BTC I, aanvang 14.00 uur.

Aan de VoorzlÈter van de KononkliJ ke Nedcrlandse Voetbalbond "

U vraagt zich nu natuurlijk af, welke voe tbalvereniging is da_t dan we1?
Welnu nÍJnheor de VoorzltÈer, dat ls de voetbalverenlging LENS, gelegen aan tle llengelo-
1ean, sporÈËerrein Escanp te I s-Gravenhage. . .i
I'l1j van v.v.LENS hebben dc beschikkÍng over drlo velden waetvan.er één aangeduid wordt
als hoofdvcLd en dan zijn er norl twee biJve,lilen net daar tusseniÍr een iralningsstrook.Dit ;rl1eó rírlrdt ln kondltic gehouden door de heren SÍnoen ea Heynen"
Ons eergt.c llfÈal wcrdt geËralnd door de Hr,p.v.d.va1k, eon bekàr,de persoonliJkheid
in hct prof 

" 
clrcuit.

Een aan die nauw verbonden samenwcrkt net de llr.p.v.d.valk 1s de Hr.J.v.tl.Lubbe,
ZlJn functle bij v.v.LENS kan ik voor U het besto omschrijven als Technlsch Coórdtnator,bij U ntsschien beÈcr bekend a1s Technisch Direkreur,
rk moet wcl even klrtj E dat deze E1n, dÈ eoiastc T.c. is dte geen belas Èlngschurden
heeft.
M1sschienkuntUmet'Uwej.ndoor<lec1daarwe1rekeningneehou<len.
Voor dc alkohollschc versoaperingen, voor, na cn tijdons (1et wel, tijdens!! !) dc
wedstrljd 1lgt de veïantÍdoording blj de tlr. R.v.d,Steen(cen klabak vai hcc typ.e Colunbo).
De kaartvcrkoop 11gt in handon van de Hr. LentÍng cn <legene die het arbltral; trlo
ontvan8t is de Itr. BoglÍich.
En dan hebben we het nog nÍct gehad over óén var'l onzë bcstuursLeden, dc iIr.ï..v.D1Jk.
Als het aen de Hr.tr'.v.Dijk 1iBÈ za1 de organtsatic van hct E.(.1995 Ín handcn van
IENS liggen'Maar den zlttcn we naÈuurIÍj.k met hèt prcbrcem, waar kan ,nen de autces
parkeren?
Gerukkl6 (dankztl Dhr. F.v.DlJk?) wll ucn blnnenkort beglnnen mef de bourv .ilr, 

""rtparkeergarage onder her hoöfdve1d,

3

Zeer gcachtc heer A.v. d.Louw,
U zal we1 denken, elweer een brtef van 6én van die anatcurklubs.
Maar voor deze brlef mllnheer de vootzltter, vra6g Ík wel even uw speciale aandaeht.'
lJaDncer U de sportprogramta t s op de va.derlandso kwelbulzen aanÈrekkelÍjker wtlt uaken,
r.aad Ík U aan deze brief evcn net beide cgen open, goed te lezen.
Ik het voor U nanal-1lk een voetbalverenlglng dle qua organisatLe en voetbalkunde een
?laatsjè verdlent Ín de ciltcgorie 'tBetaald Voetbalrr.



MÍJnheer de VootzltÈerl roocht U uu nog twÍj felen aan de capacÍteiten van LENS, don bent
U hlerbiJ van harte welkoo ou ecn thui.wed;triJd van LENS. bÍl Èe raouen!

oet vricndelíJke spcrtgrceten,

ecn reàlist.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENIOREN ZONDAé S
ssssssssssssssssssssss 

.

1:

Prograuna zondaÈ. 23-10-1988 veld scheidsr. wedstrÍi d . no.
14.00
Il "00
12.00
13 .00
11 .00
10.00
1r .00
i 2.00
13. 15

uur
uur
uur
uut
uur
uur
uur
uur
uur

Leos I
Lens 2
wc3
tene 4
Lens 5 .,

RKDEO 7
ArchÍpe1 3
HT1SE 6
ETC; 4 - ,.'

-BTCI
- Westlandlo 2
- Lens 3
- OranJ eplcÍ.n 2 'r
1ODB4
- Leis 6 (vr) 

_

- Lens 7
- Lens B (vr)
- Lcno 9 (vr)

.W.I,IyrdeDan

. Blora '

. d.Nouland

. GLelen '

.l{. BeLlekou

l.Í. Elsackerg

1
,I

2
213

J.C
D.ï
P.v
c.J
L.P
N. trl

N.II
N.N
N.N

1031
1097
I r40
3023
3059

. 3050

LÍÍlglnp, terreinen3
RTOEO

BTC
vt]C
ArchÍpe1
HMSII

O?SÏEI,LI}'IGEN:

gehele - afkeurlng Schaduwprogt am;r 23110.'
-12.00 uur B1aurs Zwart 3
10"00 uur Gona 5 kuEstgras) -'

AFSCHRIJVEN:

- Sportpark Nootdorp Sportparkweg Nootdorp
- A. Kortekaasplantscec (iioutwlj k)
- Sportpark 'rHet kle1ne Loo'r LngdonstraaE
- Buurcweg Wassenaar
- Vrederustloan

tel:
re1:
Ëo1:
tel!
te1:

aL73r-9577
974008.
85B0rB
247345
6-1s270

Lens 1't/o 4 sor<ten rloor de tratnJis tckena gLraakt 
Í'

Lcns 5 t/n 9 ale bekend, . .

Bíl al
- Lens
I Lens

3,I N.N.
N. N.

Kunt U rechtstrëeks bij Uw aanvöcrder doen..Llefst ,o rrà"g roógeliJk.

*Uc[|Ë::rfiï:" 
oti grobJem;n, kontak! opncaen xoer de.weàsrri5dsËkretaris Luc verklJk,-

UITSLAGEN .

vcs l.
OvermÉas
Lens 3
B}iT 3

- Lens I
- Lcirs 2
- Velo 3
- tens 5

Toafan 2
Btfl 5
Ldns I

-.tens 6

- Lens 7

-ODB5
2

(vr)

4-3
3-7
2-3
3-2

1-1
2-4
3-6
4-2

PROGRA}IMA VOLGENDE WEEK.

'' ArchlpàIs - Lena 9

12.45 uur F.cbln Hood 2
12"00 uur HW 5
I1 .00 uur Lens B

10.00 uur I{W 7

14.00 uur
10.00 ' uur
II.00 uur
13 . íJ0 uur
IL00 uur

Ollvco I
ws 2-
Lens 3
Lens 4
Lcn6 ,5 .

- Lens 1

- ï,errs' 2
- Rava 2

- Rava 3

- Èsdo 2

- Lens,6
- Lcns 7

- Rava 4
- Leis 9

VARIA

- pasfotots ontvengen wlJ 6raag
A" Vlerltng-C. Oddnkirchen- L.v,

.tn. vql de volgende meoscn: L.Eb1a: R.Westcrbcek-
clde.

z'. a
d"v

4



u heeft ncg slechts één week de tiJd. Dit geldt ook voor deselekt lc-spcLers " Niet
lngeleverd betekent na 29 oktober niet neer voetballen.
Afgelopen weik heeft Uw sekretaris aI zljn oude rotzooL opgeruind. Ilelaes bevond zich
hLcrtusscn ook de liJst van topscoïers van LENS.
Gaarne verzoek 1k u dc sEKo opnleuw h hat bezit tè stclirrn van lijstje EeÈ dearcp
de doelpunEennakers van Uhr elftsI.
Alleen de ln dë koopetlÈle BeE.rakte <icelpunten Eellen.

zzzzzzzzzzzzzzzzT,
Z ZAALVOETBAL Z
zzzT,zzzzzzzzzzzzz

Maanda8 24l t0
dlnodag 25l10

woensdag26/10

vrljdag 28110

vrljdag 28/ l0

DWO 2- Leno 2 (19 "4A
A.DS 3- Lens 5 (22 .5$

DSS I- Lens 1 (19.50

Lcns4-Arrows 3 ( 19.50
rJredcnburch 5-Lens 3

uur) 0lympushal Z rmeer.

uur) GaEL{ran.

uur) Ockenburg (BEfrER)

uur) 0ranj cplcÍn
(21.I0 uur) Marimbahal Bij swiJk.

WEEK 31/ IO T lr 4ltl
Woeasdag 2/I1 i,Il1helnus 2 - Lens 2 (22.40 uur) DSVP ha!. piJnacker

donderdag 3/If VCS - I.ens 5 (22.2U uur) DuLn1a:rn

vrijdaE 4/11 The Champions 2 Lens 3 (21.10 uur) Dc Bltnkertl
ATTEMIE

Ala plaatsvervanger voor dc zaalvoeÈb.rlsekre Èaris fungeert tUdelÍjk ÍIll1em v"d.Llndcn
tc1. bercikbaar na 18.00 uur op nurnrcr 2A2404.

UITSIAgEN

'Lens 1

Taurus 2
Taurus 4

- SpoorwÍJk I
- Lens 3
- Lena 4

9-2
3-9
4-8

Lens 4 - Ornas 2
Qulntus3-Lene5
Lcns 5 - Gymnova 7

5-9
4-O
Gynn n.o.g

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z IÀNGS, DE SPORTEN 

,VAI.I 
DE Z.M.I,ADDER Z

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Ultslasen zaterdas 15 oktober 1988.

Lens - BSC | 68 3-2
Lens 2 - Semp.Altlus 5 5-1
Lens conb 314- Dorr 4-2

ProEraEna zato«las 22 cktober 1988.

14.30 uur DVC - Lens I vrlcndsche,ppeliJ k
Lens 2 is vrlj aanwJ"llng vcor 1 en 3.

10.30 uur Lcrie 3 - PDK 4
12.30 uur Lens 4 - Qulck Steps 2

N. N.
N. N.

o?31731
026/142

Liggíng teïreLn3

DVC: Gen" Sportpark aan rie Brasserskade 6elegcn aan de rreg ven Dclft naar Ncotdorp.
te1;015-132548.

VelzaooLtlj den"

Len 9.30 uur
II.30 uur

s3
s4

5

Lons I 12.30 uur
Len



Lens 1 + aanvulllng wordt door de traln3r bekend genaakt. Evèntueel ofschrlJven voor
vrljdagavonC 19.00 uur blj E.v.Spronsen rel: 5550i3.kanroor Ol7 5i-Z22gl oí \tti
H.GabeI tel: 646554.

Infornatle over eventuele afkeurlngen van dc afdellng e s-Gravenhcge iedere zat crdiig
van'rf 9..00 uur autorÉatische telefoonbeantwoorder onder telefoonnuuulcr ! 295701.

0pste11ln g ï,ens 3

J.Kounenhoven- S.v"d.ToBt- L,Siuke- W.Mersbergen- }Í.Verbooru- H.v"Kooten- H.Spa-
J.lÍlddelburg- rrJ. Kltionen- ?.Lankamp- F.dc Vrios- A.v. d.Luyt6aaÍden.
Leider: B.v"d.Nouland.
afbellen vcor vrlJdagavond 19.00 uur bij W.Kliinnen rels 467830"

0pstel1ing Lens 4

D.de Rultcr- D.v.EssÈo- M Fr!.s- G.Kuiper- C.LÍpnan- I{. OsEafl- L.l'Íantel-. G,Sarolea-
J.v.d.Stec- I{. Stuifbergen- M,Sozkurt (2563)- B.Turker (2562).
afbellen voor vrljdagavond 19.00 uur bIl D.dc RuiËer tcLt 948422 "

Programma zaÈ(:rdcg 29 oktober l98Bs

14.30 uur Lcns - de Jogcro
12.00 uut Lens2- Schlpluldeu 2
10.30 uur Lcne3- Adc 3

12.30 uur Lcns4- KSD 4

13,30 uur Lens Bl - Duno Bl
10.30 uur 3TC Cl - LeEs Cl
15.00 uur Lens C2 - Gordon FC

13.30 uur Lens C4 - Lens D3

M. Postcna
C,l,obèrt
N.ii.
N.N.

oo2l067
0r2l067
0z3l165
a26lLB3

Pasfotors kriJg ik nog van!
R,v. Capelleveefl- F.Corstanje- J.Dienel- K.Jansen- P.Krol- J.Pronk- D. Sairder.§- E.Schoutcn-
G"Stnke- L" SiDkc- R. Soebarta- J.v.d.Stee- M.Bozkurt- D.Turker- W.Dorland.

s,v.p, .i-nleveren blJ J.Eern, Melte Stokelaan L846,2541 GC Den Haag.

JJJJ J JJ JJJJJ JJJJJJJJJJJJ
J VAN HET JEUGDFRONT J
JJJ JJJJJJJJJJJJJJ JJJ JJJJ

Algeoeen kontakËperscon: Paul v.d.Steen,.Chopinctraet I03' 2551 Sv Den Hang-
Telefoon: 970154 (b.g.g, 971674 PeEer Perreyn).

Iíedetril dDroÍlraurna A-B-C i unioren.

Konrakrpersoon: Paul v.d.Steen, tel: 970154 (b.g.g. 971674 Peter Pcrteyn). Afbellcn voor
de wedstrijden biJ Paul v.d,Stccn voor vriJdagavond 19.00 uur. In ulÈersÈe nood nog op

zarerdagmoigen op Lí:ns bij ieroand van de jeugdkomlssie tcl: 661314. Voor avondwedstrij dén
telr 970I54.

DondcrdaÍj 20-I0-1988 veI-d scheldsr. sam"komst Leus

10,45 uur
9.45 uur (BTC)

14"30 uur
13.00 uur

Zaterdag 22-I0-I988

1

urwijk
I
2

E-o

A. Prí,ns
??

A. Prins
L.Lamers

315 14.30
347 12.10

uur
uur
uu!
uu!
uuT
uur
uur
uur

Lcns À-reg.- Nleuwkoop l H,v.Agge1en-353-
DEC Al - Lcrns Al Brasserskade I't.Jansen-225-
-t ens BI - Rava BI | ??

Velo 82 - Lens 82 Wateringen 1,?

Lens Cl - Be FaÍr CI 1 ??
Lens C2 - I{MStt Ct 2 fl.Cardon-163-
qulck Step6C5- Lens C3 tlijkerklaan ??

Laakkw. C 3 - Lcns C4 J.v.Beersstr" ??

13.45
lL.15
11.30
13.00
10. 15
11 .45
12. 00
11.15

uur
uur
uur
uuÍ
uur
uuï
uur
uur

t2.3
14 .0
t1.p
12;3
13 .0
L2.3

0
0
0
0
0
U

vr.
vr.
vr.
423
452
463
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l,laandes 24-f0-f988

19.30 uur Lcns Bl
18.00 uur Lene 82'

veld
: Clltheroe F.C. Z

- Tring I'. C. Z

- Karree E. C.
-'trarres F"C.

scheÍdsr.

L.L. Bernandon
J.den DuIk

,v. d. Togt
. Goedhardt

'saIl" koEst Lens

1.8.45 uut
17.30 uur

18.30 uur

18.45 uur
17"30 uur

DÍnsdag 25-10-1988

19.30 uur Lens t/n 21 , .i FC Den Haa3 Land. veld Z H.v,Delft

Wocnsdas 26-I0-I988
19,30 uur Lëns À-comb.
18"00 uur Lcns Cl

2
2

c

T

op dondetdag 20 oktober, op neandag 24 oktober en op woensdag 26 oktober konen er no3a1
rdat clubs uÍt EnBéland, schctland àn Hares op Len6 voetballen. Voor deze longcns te "
het ee ondardeel"vai een sporttrlp. voor onàe epcrers is hct een röuke ervarlng on
ríeer eens met de bekendc Engelso spcel,ÉËljt ti makÉÍr te krijgen.
Maek je borbt naar nat want uÍt ervarir.g weten wÍ1 inaar ook-jurlÍe dat lnzer'hoog 1n
hun vaandel 8taat. l'laek ar leuke en sporÈlevs wedstrlJden van zcilat daze jongcns volgend

.Jaor weer bij one wlllen spelen

3IJZOTiDERUEDEN

- OpsÈelLingeu a1a bekend. Lens A-cotrb. vla. Ton te-Gravendtjk.

- Gaarnc ouders met vcrvoer voor Lenc A1. Lens 82, c3 cn c4 eigen vervoer

: Gq je rechÈeErceks bc1 dan op vrijdagavcnd even raar* paul v.d.steun: 970154. '

'INTEP.T\AT I ON/.IIL VOETBAL

Lèns t/n 21 Jaar.

Grote CiubakËie

0p dinsdag 25 cktober. probérer wo weer ecn start te Eírkèn Eet dlÈ elfta1. DÈ tegenstanaleris het LandellJkc tcan Ían FC Dea llaag. Daarne volgen nog wedsÈri3den tegen LanàeliJke
tcan van St".rte(8/11) Én Fcycnccrd (ZzltL).
I,lio cr opelèu *:crdt bekekcn cloor Johr v..tl.Lubbe in sancoepraak met d.e traÍners.
A-klassero dÍe tn dtt tcam kÍ1LÈd ,nnspolou zullcn <Iit uoeÈen verdlencn door goed spel
en goed gedrag tí het 1'-rcglonar.r tcexr. Het ts dus niet zo daÈ iedcrcen rn" gàot
speLcn ln dÍE elftaL zeker nlet ars Je..tccr dat in senÍoren l-2 en 3 gcnoeg Jpclers .
lopen.dÍe npg ondqr d,e 22 laar zÍJn. Doe Cus je besr.

De loÈen zÍJn uitBezet. Dcc dus je bcst o1r ze te verkopen.
A.o.zatordng 22-10 moeten Jullte het geld blj je J.cÍder Lnleveren. ook onverkochre
lotcn Eoeten dan tarugkooen. DÍc prcberon we dan zondag nog tíi verkopen biJ Lens 1-
BTC I. Laat heÈ echter niet zover komen en verkoop zc zc1f.

BE AIR A-REGIONÀAI - ],EI.IS A-REGIONAÀL:

Ne- de, voor een aantal ncnscn, cLvctlracht sEerkc start van het reglonale A-team van
lene (10 punÈcn uiÈ 6 lredsÈriJdcn) rnoest in waddiarveen aangctredóa uorden cegen
Bc Fair (4 uit 6).
Da tol,ríJke Lens-supporters werd.ei netëon gcÈrakteerd opi2 dcerpuntea resp. van . '

Eeysal err Fausto,'zodat na 5 nin. a1 cren comfortebei-c eiand cp Ëet ecorobàrd stond
o-2.
zo,rls tn de loeuaEe voorgaande konpct Íttewèd.striJ dcn was de ÈegcnsÈand wèer gcrlng, dus
vao enige weeratand wac nauwellJ}s sprake. Lcns wes heer, en meesÈer raakte ncg een paar
kcer het houtíiek maar zakÈe daeina ai naar heÈ spclpell ven Be Ealr.
Ealverwcgd de eerste helft maakce Edwln.er nog 0-3 van.
tse Falr lrilde de schade bepeikt houden cn de gemakzucht bÍJ eon aantal Leno-spelers
kreèg de overhand, zodat een kopje thee tle Jon[ens wakker noest. hour]en.
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Direct na rust kr,rrarc Be Falr, toor hun waarschijnlijk onverwacht, aan hun enÍge doelpuntI-3. Lens zorgde daarna vooi din pezlode waarÍn Be-Fai, ,""" tu.uggetlrongen werd.
MeÈ een àe,ntal goece conbÍnatles werd. d.e r{eg naar het doet gcvondói d,cox zx r,austo,yreurice en Faysal; cen eÍndstand. van 1-7 was het logische góvoLg.
Door het cllvere/echtte vÉrries van Alphense Bcyo biJ het naÉr6e öryopra vrrert -Lena, nude tangliJst aan op de voet Eovolgd dcor e,a.c. a.qt "r o"t I p,rri à" t we6striJil mÍnder,
toch nog beter voor staat.
Dit Lcns ÈeeB heeft in icder geval goede kansen om voorlopig blj r]e bovenste 3 la de
sÈend rDèe te bllJven doen.
voorwaarde hÍervoor ls elke wedstriJd 100f, geconcentreerd eÍr geu)tiveerd te zljn.I{cdstrijdcin tegen mlndere ploegen onnodig vJrliezen zoaLs AlpÉensc Eoys btj olynpra,
noeÈeD wÍj iÍr Íeder geval ziea te veruiJden.

Na zeve:: wudstrljdèn heefÈ Lens Bl 3'puatr,rn, en dus ecir plaaÍ:3 bij d.e oDdcrsten cp
de rangJ-ij st. NeasÈ LENS probercn Naaldwljk, A.DO en SchevenÍngen ioeLze.m weg te komen
van de ondetstè plaaËsen. Gezaoelljk Jaagt lnen cp vlcs, oen pioeg die neE lcÈs ncer
puuten heeft verza.neld, iDaer ccn proeg die cerder biJ dc ondorstó hclfE Ëhui6 hoort,
dan_blj het evei.llg niddenr. Daar wr'-:lce de echte nirklcnrnoters QuLck; qutck steps en
vredenburch, on toch ook Lyra, Í.rat na eeÍr goedc sÈart de ltopdiier 1oi moest l-eten.
DI'ÍO, westlanila en Blauw zwarÈ zurlen uÍt gasn naken wlc er karupioàrr wordt.ilet ziJn, niet Echeel tcevalllg, vcrenÍgingen met veel B-tcaus, vier toÈ vtjf, waardoorcr uit grotere groep spelero cerr sterk Bl elftal gekozen kan word.ea.
Twee van de drle to?pcrs hebbcn at Èegen LENS gespeeld, en in bclclc wedsÈrijdeE wasBl de verLiezor' Echtcr, waar i{esËlandla ln éen docr Lens super slecht gespóclde wealstri5,
een nonsterscorc van 9-2 burelktc, zag Breuw zwart afgclopen zaterdag srechcs ecn
nipÈe 2-1 zege op het fornullcr staan. ook bij ru6t was hàt 2-1, vooi lens harl sascha
gescoord, etr voor Blauw Zwert trun prima cplts (14 van dc 24 doelpunten), echter welin een periode hraarin trens evcutJcs mct 10 man moest spelcn. De iweede helft brr,cht
een leuke pot vceÈbal, mct klelnc Ecgelijklieden vocr Bleuw zwart, en twee behoorltjke
kanscn voor Lons, dic overl8ens niet eenvoudLg tc benut.ten waren. Dat Blauw Zrucrt won,

. vond lk toch weL vediend. De winst vcor Lcns z1t in-het getoondè spel, <le inztlt en àe i
speldlscipllne, dle galukkig steéCs beter wordt. ilet verlles zit n3tuurliJk in het
reGurtaats 0 punÈea. via vlcr v rÍendschappellj ke wccstrijden ln o,cht dagen, en det

- zondor Èe klagÈn, gaan ríe proberen het posÍtleve uiÈ Èc bourrcn, o, fngno DIJO eens.Ee
kljken hoe we cr dan voorstae.n' waarbij iJcn o, weer trct een gerust hait ken komen kljken"

Lens 81.

Zaterdag 15-10-1988 s

Ton '! s-Grr,vcndij k.

peelde Lens B 2 ult teaen Rava B 2.
Na ecn Braziliaarrse pot voeÈbat brek in de kreedkamer tn flinke onweersbul 1os.
I{at eÍgenliJk ean voldoenÍng Eoest zijn vr;n ccn gccd gespcelde Í,redstrijd wcrd omgezetÍn ceri ÈeleuÍstcl-1lng. Wat $res cr aan rlc hand?
AIlc spuJ-ien va.n dc jongens hingen nict ueer aan à" kapstok, ua.ar el1es lag"door dc'
kLeedkimer heen, Èr lagen zelfs kleren in de natte rulmÈe.
Er werden 2 paar schoenen vermlst .en dat uaren toevellig geen goedkope schoenen. !,iaarje weet waÈ er gebeurd, scheJ-den of wat ook, dat hÈlpt a ,cmaai lct. Dc kleedkdmer
was op srot en Ravg hecfÈ gecn vcranÈrroordelij kheic ? ? Govraa.gds iemand a1s wlj daar
Rava toÈgéan dle de helc rijd in dc klcldlarncr g.rat zlrren, is dlt we1 nodrg?i? ' j

On terug te komen cp de wcdsÈrljd, er vr?rdt BrazlliaaDc gèvoctbald, Ít woord was in
het begin aJ- gevallen, Eeardat was het, ock. vanaf het fluitsÍgnaar wcrd er heel goe4
gespeeLd, niet te gcloven oaar hecl goed seuensper, ailcs zat ln de wcdstri5d cen-
Ërreetjes en tn flink pcït1È hoogstaandc stuntjës van verschÍrlende Jongens en hct
dollen van de tegenstandcr. Dc achterhocde van Rava werd helcmaal aàt!-Van linkà naar
rochts werd hecl goed Ecvoetbald. Alleen znnde van cle 25 kansen werd er sear óón benut.
Eet wes 7-0, teL dÍe kansen dan b1j elkanr, dat had de uitsl.ag xcoeten zijn. DiÈ clfralheeft meer suDporters nodlg, kon cer.is ecn kecr kijken!

8
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HDV Cl - Lens C 4.

De boodschap ln het verslag van verleden week is blijkbaer nÍeL doorgekonen, nae_r ikdcnk dat ju1lie na afgelopón zaterdag rnlerdaaà'zretr are.t er iete moet saao verandeien.Dlt geldt Dlet arleen voor in het veÏd *uo. À"t vor:r bulten het veld.Buiten het veld wordt neneJ-ijk. tle -bo.i" [uiogà-uoor een hechtc sauenwerkÍr.g Ín het vc1d,JullÍc hoeven niet a1leoaar. irienden t" ;r;#; naar acce?ccer darr Èennlnste daÈ iedere.nanders io' Er zijn jongcnsdie 
-goetr en jon3ens crie nrnder'rcu.rour, ,oÀtt"iren, Jc:rgenstret-cen endere. huidekleur of dÍe gewcoi níat bcantwoorden aa. ju'IÍe beeld van eengoedc vriend' schclden en ruzie zoeken rs aran r let de opl0ssrni;. o,el accepteren.eÍrbegrip touen en ook probcrcrr. oa.iunanJ 

""r-[".ïju t. reicn keaien cn tc begrÍjpcn.Eet ls Ëoch Èe gck deE de schcirlsrecirtur on-roiËn dc lelder van l{nv zich Írrltccrdeaa, hct gedrag van twee sperrJrs van Lens trnnen-irc: veld. ock tun vrei-tec op dat ziJ ,desfoer 1n het elftar- groncrig vergarren, ,oro.i' ,"ooup"lcrs als tegcnetanders uitscholdcnon totaal geen Lnzet tocnden o, oó., ,, goed I[jEelijk resultaet te behcLen.Jongens, lul1Íc z1Èten op_een voetba,J.krib rnec.r'Je Èan aÍct voetbalren ,oïào.'o"r, oaopts zetcen en door constant meÈ Eenscrr Ín hr:t veid en gelfs buite' het vr:rd ruzle tezoí,lcen. ríet,was zcris zo daÈ ce achterhoedo-speio.s wcigerden oro achtería Eo blijvcnspclrn omdat dear tlo tríee bewuste spelers ,or,àiiuporr, dr-e daar oet zcn tweeen ecÍr hoop1o1. hadden.naaï her plczier v+n 9 andere "ili;;; en rle leidel bedorvcu.De rcactÍc -van de Eee.tc sporers na ac wealtiiià 
".r" ao., ook dat hot op deze manleryu?ï hul -nlst l0.eer hocfr. ,. Een 

. 
begrlj pellj ke rËactre naar ook 5urlre zl1t, evcaals deleldershebben de verantrroordeliJ kÈetà om ór rats van to meken, probecr erkaar prczierte lateE beleven in het spelletjo,en dan 1;o j"-oot zelf net eteeds meer prezier voetbal*:n.wanneer nu een paer menscn da uóeite willËn àonr, n* zlch nor,éa1 tu goaru[.o-i;; ;i;-------"cer helc-leuke.en cok goed voetballenda groep word"rr. Hct zlt o. ro í.o. op deze E.rnÍrlrkomen 

-JuJ.l1e e.fzonderlijkc capaciteÍten Ë. ,uto" nÍct uit.voor de 
'oenacn 

die her nog lnrírress.,err, ao-Gal?iïjEEa met 13-à verl.ren.De goals kw,:men op naa, vi.n Sandcr, Syaiey cn naoul.Raoul "en Jean-Paur, bodankt"voor hct ,u.ninil".--rr. hoop dat Jurlie toch beschikbaarbliJven vcor C4 als we Ju1lie nodig hebbcn.

KcnËaktpersr:o, s Paur v.d.stcon relr 970Is4 (b.g.g. 971674 pctcx pereyn). Afbellen vobi deríedstrÍjden bij paul v.d.sÈecn voor vri5dagaroia 19,00 uur. rn uiter'ste nc,ca nog op

ï:i:.Í;gl;;:.n 
op Lens bij iemanct "." à; j;;8;i.JmoÍssre rel: 661314. voor avondwedsrrljden

I,{edsrrÍ i dproArarma D-E-F -iunloren.

Donderdag 20-1Cr-1988

15.00 uur Lens Dl
15.00 uur Lens D2
13 

" 3Cl uur Leus D3

Zaterd 2 2-10- t98B

- Gordon FC

- Leylanrl tr'C

- Lens C4

Lanbcrt "

scholCsr "

N.Goedhardt
J. Lamers
J 

" 
Lamers

aeJ. komst Lens

14.30 uur
14.30 uur
13.00 uur

sam.koust Lens

,
J
2

vcld

veld
809 9"30 uurÍ,ens Dl - Duinoord DI 1 H.Cardcn_163
831 10.00 uur ADO D3 - Lens D2 ZuiCerpark
841 f2.00 uur Kranenburg Dl- Lens D3 U. v"i5.if,oof.f .vr, 9.00 uur Lene EI - Quick E2 ivr. 9.0C uur Lcns E2 - l)TC E3 2
963 f0.3C uur Grnv. zandeSV E4-Lens E3 Gem.Sportparkvr. 1I.45 uur Lsns E4 - Kljkdutn E2 i
970 10.00 uur DSO FI - ï,eirs Fl v.Tuyll sp.prrk/Zrneer
1000 11.00 uur Lens Ir2 - Schevenlngen Fi z
1024 IC"0C uur ï,ens F3 -,Qu1ck Stef,s F3 ,
1038 11.00 uur Lers f4 - HBS F6 z
lC39 f0.00 uur Lens F5 - BTC F6 Z

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

9 .00
9 .00

1i"00
8.30
B .30
9. 15

11.15
B "45

10.30
9.30

l0 .30
9 .30
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Zondas 23-16-19 38

11.00 uur Lcns Fl, F2,

I'laandaÍt 24-lU- 1938

19.C0 uur Quick Steps Dl :- Loas DI

I.loensdag 26-10-1988.

E3, F4 en F5 ouderling voctbal op Lens

??
J . LeEcrs

saE. koDst Lena

f0.45 uur

18.00 uur

14.30 uur
14.30 uur '

15.C0 uur Lens DI
15.00 uur Lens D2

- Rlcharde F. C.
- MerÈys. F. c.

NLJkerklaau

veld 1

veld 2

BIJZONDEREEDEN

- o?stellingen als bekend. Lens E2" E3 en E4 zie hlercn,ler.
Lene E4 ls erl I

AfgeJ-cpen zaterdag 10 spelers bij zoÍ.rel E 2 a1s E 3. Dlt botekent veel reaerve sts.au:
Det Ís aleË de bedoellng *ran voeibaflen. Door eeÍr irieuÍ e aannelding hebben we op ÍtÍÈ
monent 30 E-klassèrs. Ilíervan kunnen we krap 4 tcams maken. We verwa.chËea dan wel dat
JullÍe net zo weinÍg bllJven afbellen aLs tot nu toe. En we hopen dat er zlch nog eakele
E-klassers zullen tianuclden. Vocrloplg. zul-Icn longens uit El en E2 voor aanvulling van
E3 en E4 rdoeten zorgen. We rckenen crop dat dlt gaet lukken. De opotellÍagen zl-Ju n.l.v.
a. s. zatí:rdag 22 oktober:
Leus Elr a1s bekèntl. leider G.Steenw{k

Lens E2: E.Akar, A. Akkobl, F.eI Haddioul, R.EcrrelrtJn, F.Kanpfraa!, R.Marten, D.Obdarn,
cn R.v"d.Post. luider A.v.d.Hc.uvel.

Lens E3: I,Í.Boernan, D.Ca Cruz, R.de Lange, M.OtÈcn, S.Ranhiet, A.Souar6 en Y.Yasar.
leider: ??

Lens E4: ll"de Boer, IÍ.Bcnteude1, V.du ChatLnLer, R.v.d.GeesEi A.Jegga, R,Korfnaker
N.OzdemÍr. lolder: W.v.d. ceest.

GROTE CLUBAKTIE

Al-le lotcn zijn ult3ezet. Lens FI, 13 en F4 heeft alIes al verkocht. Nu de re6t ncig.'-Eveu dezc week in dc herfstvakantLe dè ochouderg eronder etr EaÈerdag het Beld lnleveren
biJ je lelder. De loten niet verkochÈ?? Lever ze dan ook zatcrdsg 1n. WÍJ proberen ze
dan a.s.zondeg biJ Lens l- BTC I te verkopen. Lièt het echter nleÈ zover konen,

PENÀLTYEOKAAT:

l0

0p woensdcgrnl ddeg 26 oktober rrordt aan ilc Ij zerwerf, heË tÈrreiD van de lleagse Voetbal-
Écnd, dc fiuale gehouilen on de Penaltybokaal
LeE6 wordt daarbiJ vertegenÍroordtgd docr naèr LlcfsÈ zes jeugdledeu t.w. J.de Jong,
P.Bodacn, D,da Crriz, V.Woaterhout, R.HanÍquc en Y v.Spronsen. . ..
Jullig wordea nlct oE 13.30 uur verwachÈ rn.er pas cu 14.00 uur.
llecn het officlële l,cnstenue Eec ea Eeid Jc ou 14.00 uur boven in de kantlnc. Veel oucces
en oofen do komende tiltl maor flÍnk. De wLnnaars krtjgen een beker.
VETEMNENTE4,IY . '

Het e1fEal is er!! Er kunncn zích nog twee personen oudcr dan 35 Jaar opgeven oaar den
zlt heÈ vol. Ook kunnen we vermelden dat er een sponsor 1s gcvonden die een Èenue,be-
schlkbaar stelt. De aenueldingsfomuLieien wordea nu doorge[even en een veÈcrauentÈatr
ingcschreveu bÍJ de Eaagse Voetbal Bond" Zohls aI eerder vermeld kunnen Jull1c lcdere
woensdagavcnd om 21.00 uur traltren op LENS onder leiding van Rlchard Blokpoel dÍe
dan de overlgc eeaLoren trelnt. Verdere nededel-Lngen over diÈ veterauentean komen
vcortecn 'DlJ heÈ seniorenprogramne Zoodag Le sÈaan.



Jul11e worden vanaf 6 noÍeubèr tngedeeld a1s Lens I0.
0p 27 oktober spelen ju1lie hopelijk eea vtiendechappellJ ke wedstriJd.
Let due goed op. I.I1llen de spelers d1e nog geen pasfoto lngeleverd hebben dlt a.s.
weekeud even doen. VeeJ. plezier bij IENS.

UIXTOERNOOI OP ZONDAG I& OKTOBER.

I'lac ninder fraai weer a16 twèe wek+n gereden en trat Elnder sperera.biJ de F-klaseers
dan.de vorÍge kcer. voor dÈ rest kunnen we lreer terug kÍJken op een gàsleagde zondag
waarblJ zo'í 60 E en F-klascers eca Leuk onderring Èccrnool afwerkten. sonà ging hcÉ
behoorlljk fel er can toe' sous wc1 cane te feI. De jongens r,reren toch erg diuk. t"tnar
de leiders eo d,e scheldsrechÈers !íiBÈen allcs onder controle te houden. I.lat. BoelLljk
bLÍjfÈ ls hct foroeïco van 4 gelÍJkwtrardigc teans. EiJ dÈ E-klagsers rías het erg span-
nend tusgen PsV en A.C.l{1lan. BeÍde Ecaus werden ccrste. Nederland faalde elgcniÍJi<.
en ríerd dèrde loct 2 punten. Ajax was net als Ín de eredívlsle kaneloos rlet 0 punÈen.
BlJ de F-k1ao6ers lras heE opannender. PSV werd laatstc uet I pu t, oaar de numers
lr2 en 3 kweoen pas 1u de .Laacace wédstrljd nÈar voren. Door de I-0 winsÈ van Nederland
op I'lest Duitsland (was dot op 19/10 cok me.gr zo) eindÍgde Necerland a1s ecrste, A.è.-
Mllan àls twecde s.1oen Ect wcsÍ: Dultsiond. KorÈotr een geslaagde uLdrlag waarbiJ het een
genót nas o& te zien hoeveeL ouders er weer waren. Getukklg zfin er ook vecr vadersblj die w11len assisrercn. Ilet Éjouwen Det de doeltjes of hec leiden van een elfta].
nieEs 18 hun te veel. Dat ls lekker werken vopr ong zeker als cr clan nog eens B-c- eo
D jeugd spelers li5n ate wÍl1en fl-ulten. Arleoaal be<lankt en we tloen dli zeker nog
een kecr. voorlopÍg tïaÍnen we nu Íedere zondag uet de sperere van Fl t/rn r'5. Aanvang
I1 .00 uur. Koncn Julllelt
WoensCasmialdagclub

- t.

Gczochtl ecn asBÍstent tralncr vcor Leng Fl E/m 15. Door het wegvallen van Dave de Jong
Ls het ccht ncdig dat cr cen traÍne! bljkont. Iedere woensdagniddag zLjr: er zoe n 35
E-kLassera van 13.30 uur t/n 15.45 uur bozlg. InÈrlEessc?? A-klasser, Senlor, vader of
noeder?? BeL dan Frerl Grens teli 635418.

VERSLAG LIII{S D2 -- ADO D3.

Zaterdagochtend 8.15 uur, ik koÍn DlJn bed uit en kijk uit heÈ raam, qelukklg droog ge-
blèvën en elndelÍjk vcer voctballen. Wc moesten tegen ÀDO dat vorÍEe weèk neE.9-2 gewoh-
nen had. Het Íras een leuke wedst.rljd Eët ln het begin.gcl-ijk opgaande kensen uiaarult,
ledk àat ADO-de. betere ploeg was, maar nleÈs was mlndei weàr, íóns won doze ucdstri5à'
Inet 5-I en ep'cclCe de ba1 goed rond, ik noen gecE' Da!0cn van jongens dÍe gocd speelde
aIlderc EoaÈ 1k hct hcle tean opschriJveo ea dau lrordt geríoon Ee veeI.
Jongcns klasse.

Jerry.

LitNs r'2 - vros Fl.

Het \raa een leuka en spannende rredstril d er werd goed. gèvoeÈbal,d" klasse Jongcno.
Jul11e hebben wel geoerkt dat ju1lÍe nu te8en een FI elftaL speelde.
Dc ultslag elndlgde op 3-4 voor VIOS. Vergect de volgende keer nlet te verdèdÍgen.

Win B1orn.

UITSLAGEi\ JEUGD.

!e Eair .l

Blauw Zwart Bl
Rava 82
wc ct
RVC C2
Lens C3

- Lens A-reg.
, - i'{aaIdr.,lj k A2
- Lens 81
- Lcns 82
- Lens CI
- Lcns C2

- Schcv. C 3

IIDV C 1

Duinoord Dl
Lens D2
Vredcnburch D3
H}ISH EI
Lens E2
Lens E3

- Lens C4

- Lens Dl
. ADO D3

- Lerrs D3

- Lens. El
- BÍC El
- Grav.SV E4

r3-3
a.-.)

5-r ,.
3-C '
3-2 ,

2-6
0-6

1-7
3-5
2-l
0-7
2-3
,1: I
1-0
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Lens F I
Lens F 2
l,ens F 3

Lene A-reg:

Lens D2:

- Verburch Fl
- Vlos Fl
- ADO F3

4-8
3-4

'o-4

i{BS F6
BTC F6

- Lens F4
- Lens F5

0-5
o-u

ondanks dat er veel elftellen geen kompetlEte /verplichctngen haddea door de herfst-
vakaatie zljn blj tens aIle J eugdteams aktief geweest. Hier en daar rras het wat inpro-vlscren door vakanties en bLessures. i,lae,r wiJ vin,Jen nog steeds daÈ we noeten probàrcn
zoveel Eogerljk te spelen. Als er dan r,JaË speleïs op vaka,tie zijn sÈraffen wi1 niet
de rest door zc ntet te laÈen spelen rcrar dan belonen wrJ somigó Jongens door ze.
twee keer te le.ten voctballen. En het gtng best. vol8endè week iog-eei k"or.

werc'góed oDÈvéngeo door Be Fair voor en na de r,/edstrijd. De tegenste-nd was echter.nict zo besÈ. Er tas net efgetrapt en I,ENS stond r:r met 2-0 ,ooi, lÍet sntlere woordcnhct Sing cigenlijk rdecr te uakkeltJk" l{aar cr wcrcl gewonnen cn daar gaat hct voorlopÍg
cx!. Zcteïdaij Nlcuwkoop,

Lens A l:
voetbalde clgenlijk wel beter dan tïaaldwlJk. lfaer nonchalancc voor en achter zorg6e .toch voor cen overwÍnaÍng voor NaaldwiJk ln een echr heel vrÍendschappeJ-ij ke ned;trljd.
Luns tsI:

speeldc cen leuke partij t.e3en koploper BLauw ZÍrert. B{ ru6t 2-.1 achter, Na
beÈere.van hec spel en dè betcre k,rnsen voor Bl. ïlelaae bleef het 2-1. Oh Ja,kreeg je nu wel of geen 5 nLnuten???

Lens B2:

begon weer ecns 6én uur Later. Dc tëgenstandcr kres tc zwak voor een steeds leuker'àraai-
eld 82. Helaas werd er nogal door een, aadere vercnlgÍng rotzool ln ons kleedlokaal
Setrapt en werden cr schoencn gestolcn, Jauuucr, naar waar.
l,ens Cl:

Sing naar WC ooclat Ï,aakkwarticr nict tcgen Lens durfdc te spélen. Ze vroegen snel een
hggere lrrdelln8 aan.. cl i{int van Íedere (??) tegcnsrander uli de hoEere cl pouLe ln
vrlendschappelij ke duels. Daaron Lllijft cr gew.roo in poulc c2 spel-en ,on. ,. ,.*.
teSenstard (qulck Sceps, HBS, Westi;:ndia) hebbcn.
[ens C2:

noet verdeÍ zonder Leo van Rljn dle KIO gaat iralnen. Jamcr uaar LraaÍ. RoberÈ Garskanpis echter aen heLe goede vervangeï en dat bewees hiJ zetetdag a1. Ns een klelne in-
zlnki:rg zullou jurlÍe stcrk terug komen ars je r.enBÍnste posÍtief blljft tegenover
elkagr,
Lens C3:

mcosc lang wachtcn op Scheveningcn. Tocn ze er warcn werd het ean hele leuke weilstrijd.
Lens C3 von dcor ccn doclpunt van MarÈl1rr doze L,cdstrljd verdiend neÈ l-0.
Lcns C4r . tj

moesE naar een veel te sterk iïDV Cl" Eelachelfik dat zil zo :.aaï lngcdeeld zijn. Ilelaas
ook belachelljk zoars MerË1jn en Jcr;er. zrch mcnen te aoeten ge,lrsgÀn Ín hot veId.
NÍeÈ zo sÍrort.lef tegcnover de rest die wer goed hun best cledón. »it gel,lt ook voor
Tuncay Cle zonaar wegbLeef,

Lens Dl:
verloor voor de eersue keer dit selzoea. Geen probleen hoor. Volgende vrcck de
rcvanchc testx DuÍnoord. A1s jullle dÍ,.o Írct 1l spelers Lróginnen (slim hoor Ronny) 4an
moct het lukken.

rust heE
Peter',

werd cnigszlns uÍÈgclaehen toen ADo de kreloc Abid àag. MoeËèn wÈ tegcn dte ukkepuk..Ja' daÈ mceEten ze. Dat hebbcn ze ge!7etcn. ze vcrloren Eet 5-l . Lens reeË Je volgendé
weck op hun terïcin niet foppën.

L2



Leus D3:

gÍng met I0 spelers weg. Twee- afbellers en Jepl en Dejt die genoon nieÈ krraEcn. StorilÍghoor joogeno. Afbellen is tocil een kreine ,o"it.. Nu vochten je ploegnakkers een onge-lllkc strijd en verloren Eet 3-0.
Lens Elg

was 1n de eerate $edstrljd kansloos tegen HIdsH (9-0). i{u glna het vael berer. Ee-n gr:liJk-spclwas- zeker verdÍend SeweeaÈ uaar H,íSH wlst nog nct te wi-nnen. Akif scoorde de beljeLcnsdoel-punten.

Ler.a E2c

een hardwerkencl E2 kon het. nlcÈ_bor.werken tegen BTc EI. zaterde8 vrlend.chappelrj ktegen BTC 83. Dat moet lukken. soeniel opeer-I dan Ín E3. De Èeams waren veer tc grootwaerdoor de spelers te vaak rcservr: moetcn sËaan. Doe Je best.
Lens E3:

Etond ook net I0 spelcro. Vecl wlss,:lcn rííratdcor de sanonhang zock was. Nihat keepteerg goec maar Gravcnzande vas gewoon beter. zsterdag an<Iere oi"t"rirnÀ"" ondac E 4erbÍJ korat. Even goed kiJkeo btj de nieuwe DpstelLl;gen" Succes.
Lens Fl:
had-hèt zhraar tÈgen een fysÍck sterker verburch. Toch werd er reuk gespeeld uaar LenaverLoor neÈ B-4. Het penalty schreÈen wae heleuaar leuk. De longenejool vorburch)
hadden er echt Lc1 Ín. Zo hoort hct ook.
Lens ï2:
speeLdc vrlendcchappellJ k een hclc spannande we<Istrijd tegen vlos El waE biJ Lons r,IÍu de poule zaÈ. HeÈ ging gocd ge1lJk op maar Víog scoordó 6ón keer oeer.
Leas F3:

speelde nlet tegen zoeterDeer. op het laatsÈc oonent zou ADO F3 nog komen. DaË gtngniet helerlaal goed wa:rt c_r rrarcn sr,r:chts vier spelers van dat t"aml Dn aanw1lÍng utt-AD0 Fl wae te 6terk voor Lena F3. Geeft nlets hàor"

Lens F4:

een nÍeuw tea$ oet goede voetballere erin. ook nu werd weer makkeliJk aet 5-0 gewounen
ve-n H;!s. zet cxd,ag kouen ze naar Lens. Dan zurren jullte hct zon,ler iaran EoetÈn doendÍe gaat F5 versterken.
Lens F5:

ls wat te l1chÈ op dlt nou:ent. IIet voetbal-lèn noetcn Jullie nog leren. Geen prcbroem
hocr naar nl'et 1n panlek raken ouders. Laat do jongens vaak cratneu en spercn danpakken ze het. vanzelf op, Karan van tr'4 kornt 5u1i.1e daarbij helpen.
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DE LENSREWE ' .:." :

I,TEEKBLAD VAII DE VOETBALVERENIGING LENS -,:, 
.:

62ste jaargang oumer.l4, 27 oktober l9g8. :..
x**'t** 

'lL', 
** rt,r* ri?t*rt *:'.**rt* r*?trrit** * **rr* * *'Í r! iÍ* rt ** * rt ** Jr:iri * ír rr **xriJ.r*** *à*it rt* * ** rt ** * r.( /. * *.i! *Jr* ****à*

OFFICIEEL.

2572

2573

257 4

257 5

257 6

2577

2578

2579

2580

zSBt

2582

2583

2584

2585

2586

2587

2588

R,coÈdhaïdt.o seza" 100166, Mel1s SÈokelaan Zl5B" z54r cJ Den Haag, rel: 290540.
A.Kauounl, B.lun" 201073, schrlJ nwerkersgaarde 42" 2542 TS Dcn Haag; tel: 670147.
A.ilrutne Seza,I20243, Tutnzil de 56" ZS43 xG Den Haag, rcl: 660510.
l.[.Mattheijer, D.Jun. v.Dijckstr. 163, 252.6 pe Den 1laag. reli 8959I7.
V.J.du Chatlnler, E.jun. Wezelrade 316, ZS44 XJ Den Haag. tet 679427.... .,.

c.worsheiner, sezo, 030356. veenenilaelkarl e 35g" 2547 AZ Den Haag. rel: 210615.
J. c ' scheur$rater, sezo, 080555, NoorderbeeksÈraat 6, 2562 pD Den Haag, ter: 64g6sc.
R.E" I{eldclr Sezo, 130654, Mcppelweg 976 C" 2344 CE Den Haag, rel: 213520.'
r,i{"slrlaku§" sezo, 020452 " HanÈenlj dersgaarde 239, 2542 TE Den. liaag, rels 675514.
J.C.de Roode, Sezo, 130947, ZuLdlarenstraat Ig7, ZS4S VS Den Haag. te1: ó7176a.
A.C"v"d.Donck, Sczo, ?LO7SL" Jan Romelnstr, 37 . 2552 KA DeI} llaag, teiz 976532.
J.de Jong, Sczo, 290347, itourruiien 6, ZSst Vp Den ltaag.
J.J.de l3oer, sezo, 09015I" Belvederebos 93, z7r5 vE zoetermeer, re1: 079-5125g0.
F.C.MeeuwÍsee, Sezo, 030453, ltinkelstede B, 2543 Bp Dr:n ilae.g.
A.0bdam, Sezo, 25O549, Gaslaan 275, 2562 LG Dan l{aag.
T.Sen, Sezo, 031049, I,lapserveenstr aat ZOZ, Z54S I"E Den llaag, te1: 2I1559.
r).. D ' TeEpel"nan, c.jun. 270576, oosterhcs selens traat 3og, 2545 sB Den ilaag, rcls676525.

AdreswÍJzig lngen:
2108 D.Sanders, Seza, Soestdtjksekade ZB2, 2574 Bp Den Haag, tei-:" 654626.
2435 R,Tur, B.Jun. Elsstraar 18, 2565 KN Den liaag. tels 107936.
l4I0 J.P.Kouwenhoven, Seza, AssendelfÈstr. 32, Z5fZ W Den Haag, telt 644050.

Opze slns 3

0254 A.C.Janssan, Sezo.

Boete i

Regis tratl.ekos Ècn le boeklng f.. 25,--z it. Garskamp, E.vink, A.M.v.d.I{oek, lr.koning.
Reglstratiekos ten 2e troeklng f. 25r--i H.v. rl.Nleuwenhuizcn.
SÈrafzaak f. 35,--! i,I. Leij endekker ,

Betaling v66r 9-rI-19B8 door overmakÍng op girorekcning 336711 of bankrekening.
L29924229 Rebobank Den lïaag, t.n.v. v.v.Lens Èc l4onaEcr ondei vernelding van "Boetci,

IIet Bès.tuur.
I^] 1 lldmaatscha
2454 R.C" de Jong, Sezo
1144 M,Zaa1berg" Sezo

Bes tuursvcrgadcrins"
A.S. maandag 3l oktober veÍgadert heE bcstuur van 20.30 uur tot 23.30 irur.

I



NIETII,IE OMSLAG IENSREWE I TET OP DE ADVERTENTIES.

vanaf vorÍgc week ls de LENSREWE lreer in eèn 'nieur' Jasje gestoken. Alhoewel aan_het on!$,erp van peter ïieret nÍets 1s veranderd., aoch intógeiaeur !re;èn;--;;;;;"ï ' ''
geprolongeerd, rÍordt uw aandacht' gevraogd voor onze advertÀerders, wàaronder enkelenÍeuwe, doch voor LENS zeker geen onbeÈenite narlcn.
I,IELKOI,I IN DE Ï,EI'ISREVI'E:

* ;(OODUIJN PRINTSHOP
* STAR PROMOTIONS
* KANTOORBOEKHANDEL ZI,IARTS* FONG SHOU

I} UNICORN DÀRTS .,t HOUSE OF DÀRTS TitE coRNER* VERKEERSSCITOOL PHILIPPO
í{ P! ROODENRIJS
,. DF.OG. /PARFI}IER.IE RUSTENBURG
?I V.D.VELDE-,T VEENÏJE.* SPORTHUIS EÏELCIOR* BLOEMEM'Í,àGAZIJN MEIJÈR* A. CORET VERZEKERIIIGET.I* GLASHANDEL 8],014* EURO SPORT
* .R,OODUIJN 

VORJ'T & DRUK

Zaterdagnorgen
Zaterde,gniddag
SLuiten

- voor aI uw faolliedrukwerk
- voor o.a. rekle.mcborden en relaliegeschenkoí
- voor o.a. uw tÍjdschrÍften en rookwaren
- overheerlijke chincce EaaItÍJ don

EN I{ATWiTJ.IJK DIT SEIZOEIII OOK I{EER;

- a1les op dartgebled, hoofdsponsor LENS
- ook voor sporÈprlJ zen
- voor al uw riJ-opleidingen
- vcor horacabroodjes eu appelcaa,rten
- ook voor uw sporÈvcrzorglng
- voor al uw verhulzlngen
- voor 41 uw sporÈartlkelen
- voor een prachtÍg boeket of bloenstuk
- voor al uw vcrzekerlngszakcn
- voor al uv glaswerk
- voor aI uw sporÈkled1ng..
- voor perfect drukwerk

i{anens de lEl{sREWÈ-lezers bedankcn wij deze bedrijven voor het vertrouweD.

Bestuur.
OUDERAVONDEN.

Het Bestuur.
BATOPSTELLING

, Blnnenkort stsrten we met Ouderavonden van onza jeugclleden. Deze bijeenkoneten wordengeorg.eniseetd met als belangrilkste doel, de konÈakgen tussen ouderi en de V.V.Lenste bevorderèn. Dc avonden worden per leeftÍjdsgroep gehouden, waerblJ bego'irnen woràtBet de ouders van de,F-j.es op 7 noveuber :r.À.
_ Betreffende ouders onÈvangcn hLervoor nog cen otfÍciële ultnodÍgÍng IIn het belabg van de ontwlkkclingen blmren Lcns en uLteraerd in-hei bcS.ang van onze .'

Jeugdtge Ieden, rekenen. !íe op cen overweldlgende med.ewerking en opkonst 
"I;11 

oif" o,ra..".
- De avonden staan ondcr leiding van onze TccÀnisch coördinatór ohr. ..rohn v.d.Lubbe enbesÈuurslid tr'rans van Dijk.

Jr:ugdcoumlssie, traLners en i-eiders zullen het gcheel ou<Ierstcunen. unteLe ge]-egenheicl
dus on kennis te naken ucÈ Lens en/of cvcntuere vragen aan de Julote pcrsonln tfu: atc kunnen.
Lens w1l er echt heel veel aarr doen, aasr rek{:nt daarblj wÉ1 op de medewerkÍ.,g van r
alle ouders.
Laat die kahs nict voorblj guor...

Anj a ea Be1Índa
Cor, Jos, WÍlco en Shlrley
Marcel en.Rene

Zoadagnorgàn'
ZondagmÍddag
SluÍten

TÍnus en Cor
Rere, MarJan, Gerard en AnnÍ.e
Plet en RÍek

*rt**rirrrt**tt'****rtrr:t rt -à r!r.*!*rt **.i ** r!ír rt rt íí,à it rï rt * tt *** * rr..t*rt* J. *rt it **.** **f.rï******?t*r<***,ttE*i! *rr*:t**rirt*rt
A. S. ZONDAG OI.IVEO LENS AAXVANG 14.00 I'UR.í'****:lrii't*i**,r,1**tl*!t**rïrt****r!**rtrï***rt*****rt**rr*********ri:trlrt*ir.*r(*rtíc**:t**itrt*rt**rirï**' I
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INICOMI

UNICORN

UNICORN

UNICORN

UNICORN InlICoRl,l IJNICORN

LENS - BTC, een lredstlijd waar je nisschien r.reldc Bchcidarechtelijkc beslissÍngen.
tloe dan ookr, voor mcnlg Èocschor]roa oon zeèr aantuee punren kosree. I.tlI LEI{S bijbLÍjven i., ;o-k;Zondag twee purrren halcn lij Olivooi il.;; ;; ;;fanriLlc, naar pijnacker gaan om LENS I o,rer de Jrekcncn op U!

,rÉrt ***:t**** rt*tii|iiltt rrhn Ír *r.r r! * Jr,}t+.* * * rt *à*i,i*
A.S. ZONDAG OLIVEO . LEI.ÏS*:l*rk**** * r!rt *zt* + *.6L r! r! it,t*.À:t* rï r(* ri * * rtrri.*ri*

enige vraagtekeus bij kan zetten onErent

trekkelljkc wedstrijd vrar helaas LENSp van do koxopetitle dan moet LENS a.s"
e a. s. zondag met z en aJ.IEn-]aIs 6én
treep te crekkèn. Komt U ook, wij

UNICORN UNICORN I'NiCORN

'.!.àrl**rti'iJ..Érldiirrríd:'.*rtrtÀ.,**rt*Íi*zt:t^**,irt*rtt *.i?*,!*********-{;t*
ÀAIqVANG 14.00 iln !!!t,:/.***irfrr**rtrt*rr:t**rt*rt*rÍ**rtÍ.**.i*** irrt****r(rr* irtr * *it r,it r: * **

Plet Simoerr, dc tÈrrelnvorzorgÈr van LENS, waa afgel0pen zon.ag bereld om de LENS-gÍgantcnweer Èc voorzien varr oen aantal puntcn. pict, groce kl.sse, bealenkt! t

ZIET U HET O0K z0 ??! !
EÍndelilk_, er is r:en rca1lsÈ opgestaen.
Het durtende Lcns volkje ,era-ii du ,orlge Lens-revue briJ wak-ror ge.chud door dercalicr' die in eon ooen-bricf ao" iLws--Boià, -ptr. eaaró"v. a. iourï-làn *antovetir,à
::;:"ïï.:ï:""i"ï":ï:*:iÍ;;;;';;-';';;""íIïÏ'u" carcsorÍe r"i""ià'",àtua1. D1t qua
Bcdankt rcallsE' diE is nou lrat je noíJmt tleen hcrt onder de rÍe, steke'rr, u noende daarbij!'aÈ na,en van medewerkers. Naruu;lÍjk, dar zr.Jn cchrc kanjers ,;.;-;;;n verenÍglng.Maar realist" Lcns draalt op nnr, ,uËlrorla 

-.rrrr'aut 
uoort ,Ë.r"ur, 

-àr,aàr-ro, 
d.è organisotie,blJ Lcns noorÈ 'zo perfekt tuo.,"r, ?Tjïïf;"ài'u, u.rur slechcs op irlusles bcrusrcn.

H::-gr:-i" gelukklg-nÍcr het gevali 0"" 
"r"ai*- ia helaes rrer Èe krcp om du E.K, te' t(unnen organiseron' De mogelijkhcden qua voettartunae 

-""-"rg;"i". 
aï" fi3n echter zckeraanwezig. llcbbcr. we 1n huis.-.. Dat ziet U gooa, reallst,Een parkeergaragc ondcr hct hoofdvelà-iii ta"i"iorrstisch, maar ach.,..waarom ntet?Ze mogcn ér Í7ar mrj berrcfr airett aa.rïË;i";;". .,ok d,r zler u gocd. Toch zrjn er,geachterealÍsr, voor her Bcaruur u"do"o ;;i;;iteitcn te srelicn.: Een dcervan is" ons sportconprcx ,oo. ,oàtbrl-en ook voor andcre aporcen geschikt tcmaken' De organÍsaÈio rs pcrickt, d* ".;;;;i;";de irr ruÍme mare oanr,rezlg en wc hcbbenf?lloru uedewcrkcrè (stcrs) un ,.ít" .p-"ii5"iiirgu uooro.' A11ecn hebba, wc nicE dc bcschikklig 

- 
Ir"i-i"i-e";a" tréÍnÍngs-acconodaÈle. Daardoor,geachre rearisr, zirren \,rc al jnren"ret toi-fràtrnu, ,.., ,oJi ;i";i.;;-;, dikwlJls af_gekeurde velden. r'rellichr kunr-u dir i; ;;; í;ig""dc brlef aan Dhr. André v.rr.Louwduldelijk maken. Ons grore probtecn"... !

uw aanbevcllng zou dan z:kcr.nreÈ nodlg gcrscesË zÍjn. Lens had de top dan a'lang bereikt.Nu sÈru1ke1en onze jougens sreeds over-p;ii;;;;" cn andÍrre oaeffenheden.onze Èralners mcetcn daerdoor ook stcedà op-jÉ-grorro van het toelaatbere balaacereutljdcns dc vele traluingsuren. At jarr:n, .àoii"c, hebben we ar.r*oà 
-i" -ruken. 

Iloe kunnr:nwe dÍc voorbeeldfunkríe, waar U ovËr npiuott-ii Uw open brÍef, ln godsnaam gcsraltegcven? .nze enlqc hooo èn houvasr i" d;-;i;ï.;;r ven hcÈ gcnèenËelll kc rapporrItsportvelden zoào". -e gF urLÀu."vL vrn ncE gcnèenËelll kc
Di. rapporË' geachte reellst, steunt onze visie-en plannen in hoge rDate, oE sa,en mctdo R.K.S.V" SI{L uit tr: groeierr tcr een ,"faiiuifaf.rrcle sporrverenlging.Een over«Iukte sporÈeccoiodat fe en kunstgi."i"ià"" ,"f U, reaI1st, tóch ock bljzónderaanspreken. Dan ook za, Lcns aie bedoelàc loclieerarunttÍo volledtg wear gaan uak;n,DaÈ, rÈeliste zÍJn de DriorÍtciÈen ,"ur"oor-it"re ar.s besruur"rià-I"i", Eer nrjn cor._lcgars tot iD hct ultciste wll lnspann*o, fr,ra,rurfijk zljn cr aan onze ledcn en hardwer_firu.a'*'*"esrkfiT"ía't',EJ^!!"ii!:iàïiJïà".Àrïili+t"Ee,.h.Ios*B' 

BËsT.enaie v"d.Louwecn pleldooÍ kan houden voor onze problenan en wensen. wclricht kunt u mct uw heldereen rcaLlsrischc kiJk zelfs nog 
"oaà.n liàníoi";àouo.nrr.Geachrc rcc.rist, Ík hoop dar u he; 

-;;k-r.""i" 
aï- r r Laat dle parkeergaragr: de.n nnarzlEteÀ Èn hct beEaald voctbal voorlopig ook_-:_.

3
Frans v.DiJk.



,rr.*******rtrrrr:t*í.**rr*.******rt***!t*r,irr****rt:t*rt**********ztn *r.****rk**i*+**it'rt*:l*********x'*r!it
A. S. ZONDÀG OLIVEO - LENS ATNVANG 14.00'WR
*r!*t n**rr****,trtrr*.t*******r'r.*******r!****it**àtt rt!tÍ*rirr*rt*rH****itii'*x*ir*rt*Cr**rrtr*r.******t *il*rr
OilekoltJ es.

- Na èen "rionkertt weekcnd .i3, hi*, ttan dé 'ièdaÈtioncle resultaÈen:
j i-fee uÍt tlree ' drlc voor cn twee tegcn.

- Kees Bogiseh, de man die (als hobby) de ballenverzorgcr van LEIIS is,:s"1rtrra Uoo '

'v..D1jk (Mln.v,BZ) cè zijn voorgedragert ou de BurgeneasÈer van Srnallhgerland te
vervcngen *

- Kees, het Ís voor de duur van Jouin carriëre nlet tc hopen, dat Je van Je hobby jc
werk m.:rakt !

- I'iocht Piet v.{t.Valk tle kouende dagen weer vadcr wcrden van wedcron ccn dochter dan -
r,.ii".-""".à'"niotirouitti1kn,."gobto,no"

.- iIiJ heeft don n,1. net viir vrourren 1n rt gczÍn helerqaal nleEs necr 1n Ec brcngen;

- Itij zou zich ilan welecns af kunnen reagerön op de eclektiell
- De.naalo van dlt klnd zal oa de ervarlng van afgelopcn zondeg nlcÈ beginnen meE een

3. T r.rf C" .. ..
- Leas 3(20) heeft zÍJtr ecr6te tríee PunÈen blnnen i

- Dlt zal ongetwijfeld te makeD hebben uet Theo Hoefnegel, dLe na ecn aanEal vetlotèo
wedstrljde; de uoed waarschtjnl,lJk el had opgegcvcn wst betreft Lens"3(20). .'.

- Blj deze, benoenen wij hco tot t'!t Balletjo vaa dc weck'r, want,

- Theor rt sprcckwoord zcgÈ 'rals de kat van huis 1s, dansen de nulzenl!"

- Endllch Schililers cn Glashandel Blou B.V. bealatrkeí.bÍJ deze ledereen voot de grote
. aantaLlcn brlet,en, kaarten, blocmen el kado's dlo zÍj aochten. ontvangefl"

- Vergept uieÈ op rl1d aatrÍ ezig tc zl.jn voor de 'r.lavérjae en Jokei-avond, aanvang 20.00uur

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Prog!amo zondag 30 okcobÍrr 1988

14.00
10.00
1l .00
t3 .00
11.00
12.45
t2.oo
rr.00
10.00
13 .00

uur
uur
uur
u9r
uur
uur
uur
uuT
uur
uur

LcEs I
Lens 2
Rava 2
Rava 3
Esdo 2
Lens 6
Lens 7

Ravc 4
Lens 9
OSC B

Oliveo I
W§2
Lens 3

Lens 4
f.er.rg 5
Robln Hood 2 -
iiw 5
Leos 'B
Evv7
L€nsVeter4nen-

veld schèidsr " vrcdstrli dnr.

1030
r093
1138
3056 ',

3127
3123
3r11
3L32
3208

1

1

2

3

3

.H.v. Sprang

.J. ceder

. H. AdaÍl

.J.I4.Har1and

.Demer

.i.A. Boelens

.N.

.N.

G

?
F
F
c
R
N

N
N

N

.N.

Ligelng Èetrelrren

Oliveo - Sportpark 'rDe gfoene wÍJdle'r Sportlr.an 2, Pljnacker
IIVS - Sportpark t'De KlkksrPolder" OegstgeestèrweB Lelden
RobÍn Hoàd - Sportpark Groènendaal Noord Buurtweg Wassenaar
BW - v.Hogenhouikleun 4[

BIJ ATCEHÈLE ÀFKEI]RING ZIE SCIIÀDINÍPROGRA!ÍMA I !

OPSTELLINGEN:

aL716-2L4L
071-r 74083
249421

.24836r

Iens I t/m
Lens 5 È/m

4 worden.{oor de traÍners bekend genaakt
9 als. bekend 

"

4



PR,OGRAI,IMA I i'IOVEI,EER i988.
Juventas /Valkenlers 1 - Lens

ATSCiIRIJVEN

712 conb.. v. Vredenburchweg, RljswiJk 905072

Kunt U reàhtstreeks biJ Uw aanvocrder doen" Iiefst zo vroeg urogeltjk.e.l"o:I!tt9 
- lunnen bij probl'emen kontakt opaemen uret de weàsriÏ5 J"Ër.rotu.io Luc verkuktel: 070- 454972"

UITSLAGEi,I

l,ens I
Lcns 2

wc3
Lcns' 4
Lens 5

-BTCI
- WesÈlaird1e 2
- Lefls 3
- 0ranJ eplein2
-ODB4

1^2
0-1
0-2
3-2
3-1

RKDEO 7 - Lens 6
Àrchipel 3-Lens 7
m,lSI{ B - Lens I
BTC 4 - Lens 9

6-9
3-3
NG

2-4

PROGRAI4MA VOI,GENDE WEEK

14.00
11.00
10. 30
12"00
12.00

Lens I
Lens 2
Docos 3
GDS 3
OSC 4

-DSO I
-Unltas 2
-Lens 3

-Lens 4
-Lens 5

uur
uur
uur
uut
uur

II.00 uur Leno 6 - ililhelnus 7
13.00 uur Lens 7 - Trionph 3
13.00 uur SpoorwtJ k 3- Lens I
11.00 uur Lens 9 - I{BS 7

VARIA

- Pasfctoes ontvangon hrll nog vau: L.Eble- C.Odenkirchen-L.v.d.Ve1de.
- 9:.Ilu nodcgen wil a1le 

',ensen 
varr ons kérsversc veteranonÈeam uít oE a.s..,aendig20.30 uur kennls te Eaketr meÈ de seniorea-ko,nrs 61c van Lens Ín onze ka'Eine.líij wirlen dpn wat zaken doorspreken ovcr hct verloop van hèt seizoen en hopen. u,teontnoeten 

"- Alvast floterer 1n uw agenda l7/ll Lcns I - Excelsror (bat.voetbal) aanvang 19.00 uur.
RESEITVE PROGRÀi@IA BIJ ALGEIiELE AFKEURING:

14. 00
12.00
12. 00
12" 00
t4 "00
I2.00
12 .00
i4.00

uur
uut
uur
uur
uur
uur
uur
uur

GDÀ
GDÀ

81.
DS0
DSO

DSO

DSO

DSO

1

2
ZriatL
5
b
7

8
9

Lens I
Lens 2

Lens 3
Lens 5
Lens 6
Lens 7

Lens B

Lr:ns 9

970769

3-

lÍad"6toÍn-yÍeg l0 LoosCulnen
tt t'

Dr.I'ÍansveltkÀde Wassenaar 01751-
Burg.v.Tuyll.Sp.park Zrueer 079-.

ll
!

t5707
31559 rll

It
ll

it
rl

fl

ll

lt
lt
lt
tl

It
r
rl

r
'l
lt

voor- het evt. doorgaan van cieze rredstrljden kunt u vanaf 10.30 uur bellen raar deLcnskantine 661314 "

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOEÏBAI, Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

woensdag 2/II Wtlhclnus 2

donderdag 3lll VCS 2

vrljdag 4/11 Chanplons 2

maandag 7/11 Lens 2
lroensdag 9/ 11 itij kduln 1

UITSIAGEN

- Leno 2 22.4O uur SporÈhal DSW pÍjnacker

- Lens 5 22.20 uux Dutnlaan
- Lens 3 21.10 uur De Btinkerd
- SÍ1va Boys 2 21.15 uur OranjepteÍn

- Lens 1 21.00 uut Duinlaan

RKDEO 3 - Lens 2 4-2
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HE, KEK MIJ NOU t I! (Lens 5).

Zotd,ag l7 oktober l9BBievert ovcr Èwaalven vliegt deze typisch llaagse kteet'ovér heÈ
biJveld van onze buren BltT. De enige keeper in Nederlend zonder keepcrbopleldtng en
scheendekkers, maar wel- gezegend Eet een eÍrorne inzet en tralningsopkonot Í,roidt zwaar
gewond afgevoerd. Uet scheenbeen vatr Theo Tomeloos hangt er l[et een gapendc wond wat

.- verloten biJ. Alwear een teijenslag; En dat nadeÈ hij a1le niddelen heeft.mccËetr aanwendcn
o!0 cen plaats biJ de laatste vllftien uit de C-selectic tÈ beEechtlgen.'
En rÍat. dic nlddclen dcn wel warcn zu1È U zlch af.rragen?
Theo Th. kocht de duurote bandcges dle er bestaan om zijn lcdcDaten te veratevigcn.
VervoJ.gene schrijft hlJ zich 1n voor eèn schrlftelijke curcus "uJ,tlopea" bij het,L0Ï.
Theo Th. r,reigerË echeeirdekkers te dragen om dc technische sÈaf van de C-selèktle
(daarover straks inèe) te laten zien dat hiJ ncrgcns bang voor Ís.
En als klap op de vuurplJl was er enkel-e wcken gclcden dc nededellng det Theo Th. glng
sanenwonen. DÍt o.E. otn EhuÍs oetr uitlaatidcp ÈÈ hebben. Idaar eerlJ-jk ls oerlLjk, ne
zes wedstrijdcn staat LENS 5 (Eèt Theo Th") bcvenaen.
Dat 15 opcJ-ars geon overbodÍge luxe 1s bleek afgelopen zondag wel Í.rcer tegcn ODB ;..
(uÍts1ag 3-l). TVee epelers 1n de lepper.nand (Luxie en O111e), een Eet. studlevcrlcf
en de vlerde overapanncn een wcekendJc weggestuurd nae-r de Veluwe " Dat betckcnt duc
prèc1ès 1l man over en die spcclden zondeg tegen ODB 4 cen slàp potJe.
Over de wedstrijd occtetr we uaar gellocn haÈI kort. zÍJÉ,
Oscar pikte ueer twee goaltjeo uee eu Gerard EaakÈe de aoel1ÍJkste goal u1È zijq Ieven.
Wat nÍJ verder nog opvlcl? Draaltol Ernle Euvr,rgouw. Grote kraters llet hlj achter op
het mlddenveld. Nee, nict in de aehterhocde, wauÈ daar ben Jc nlet geweect!
Aad is aan vakantle toe. 0h nee, h{ is net tcrug" Robert ues gedrogeerdl Eaar wcs Juist
met dranknevel om hem heen dc nctor. Bobo llenk H. lid van de technische staf spacldc
een brluante partÍJ. Toegegevcn, heÈ 1s n1ët niks on 45 niln" lang achter een blettou
aan te moegen J-opcu in dè wëtenschap dht je op dc lnhoud uog dlk 1l uur inoet wachlcn.
De prestetic van Eenk H. wordt waarschiJnliJk vetklaard door de afwezigheÍd vaÍl onzc
Bollenbobo uit S., tcvcns aatrvoerder van Lens 5. Eenk voclt zich namelljk dÈ cchtc '

aanvoerder; hiJ onderhoudt de conEacEen Dei do sponsor, het bestuur, onze echtgenotes
óe KNVB, oÉzc sresjuf, dc Eerrcinkoecht r' eu andcrcn;.
Dae,rnaast naakt hij de opstcllj.ng en zet hiJ de l{nen uit 1n het veld (en in dc kantinc).
lli.J n I'keek op de week't 1s dus daË líenk zondag (neÈ 1n6 tcoÍoiog vàn eiJn vrinden) de
nacht hceft overgenoEen vpn dÍctator Martin v.d.M.
Even eeu weekendje er tusscnult dacht lÍartln. Al die spanningen van ruin Èwee naanden
aonvoerderscha,p werden hem teyeel. iloe .zal hij doze tegenslag verwerkcn. KomL hll nog
Eèrug ?

Det verÈeIt vclgende weck mljn buurman en ilorpsgenoot Gcrard Colpa.
De tij de1lj lcJ leaÈste nen.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,z,zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z IANGS DE SPORTEN VAN DE Z.},Í.LADDER Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Ultslagen zaÈerdag 22 oktober 1988:

DVC - Lens 3-3 vrlendscheppellj k
Lens 3 -PDK4 2-1
Lons 4 - Qulck§tcps 2 afgelast

PROGRÀMMA ZATEP.DAG 29 OKTOBER 1988.

14.30 uur Lene
12.00 uur lens 2
I0,3C uur l,ens 3
12.30 uur Lens 4

VERZA},ÍEI,T I J DEN

- de Jagcrs
- Schlplulden 2

- /lI)0 3.

-KSD4

veld
.ll

t,
ll

I
1

3
3

C.tobert
N"lt.
N. N.

lÍ. PosÈena

9 .45 uur
11 .45 uur

002/010
oL?l067
o23l165
026lrB3

l,ens I
Lens 2

13.00 uur
1l .00 uur

Leus 3
Lens 4

6



Inforoatie over eventuele afkeuringen van de aÍde1lng I s-Gravenhage Lodere ?eterdag
vanaf 9.00 uur auEoEatische telcfoonbeanÈeoorder onder telefoonnuEErer: 295701.

De, opscelling voor Lens l cn 2 wordt door de tra.iner bekend genaakt"
Etentuelc eíschriJviugen voor vrljdegavorrd 19.00 uur blj .E.v"Spronsen Ècl: 525013,
kant. 0I75I-22?9L, of btj H.Gabel tcl; 646554.

stellin Lens 3e
S.v.d.TogÈ- ií 

" 
Kliinnen- }Í.Verboom- M.Spa- E"V.Kooten- J.Mlddalburg- I,l.l'Íersbergcn- L.Slnkc-

J.Kouwenhoven- -vlijngaard.:n- R,Keus + aànvulIing vanulÈ. ile se1ekt1e.
Ieider: B.v.d.Nouland.
Afbellca voor írijdagavond 19.00 uu4 bÍj 'r,1. KL nnen tr:Ic 467330.

ste11Í Lens 4:
e RulteÍ- D"v"EscÈn- I{.FrIs- G"Kuipcr- C.l,ipnz:n- }f.Osman- L,U,anEel- G.Serolca-
"d.SÈce- W.Sculfbergcn- M"Bozkurt(2563)- B.Turker(256?),

AfbciLelr voor vrljdagavoud 19.00 uur biJ D.de Ruiter teLz 948422.

PROGRA]'IMA ZATER.DAG 5 NOVE]'ÍBEP. 1968"

D.d
J.v

13.00 uur Aríoton e80

12-.45 uur Duno 4
10,45 uur Honster 12
12.30 uur Monster 10

- Lenc
- Lc:rs 2

- Lens 3
- Lens 4

O.v
I.l.E
N.N
N. i{

. Berlo
outman

002/00E
0121064
a23lL6L
026lr79

Paefotoes kr1Jg.lk nog vani !'.CoÍstenje- J.Dienel- K. Jansen- 'J. ?ronk- D.Sandcrs-
G"Slnke- ï, " SÍnke- R.SoÈbarta- J.v.d.Stce- M.Bozkurt- B.Turker- U.DorIand-G. Sarolea.

Yoor 29 oktober (uiterlljke datun) inleverer, bij J.lian, lÍe1is Stokclaan 1846" 254LCC
Dcn Haag.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAN IIET JEUGDIq.ONT J
JJJ JJJJJ J JJJ JJJJJJJJJJJJ

Algeroeen kontaktpersoonr Paul- 1'.d.Steen, Chopinstrae.t 103, 2551 SV Den Haag.
,ïelefoon: 97OL54 .(b.g.g. 971674 Peter Perreyn).

l{9!stqiJ!p!cg!4qa A:!:!t Jslloren.
Kontaktperaoon !' Pau l.. v..d.SÈeen, tel: 970154 (b.e.g. 971674 P*er Perreyn). Afbellen vooi
de r^rcdsÈr1l den bij PauI v.d,SÈecu voor vriJdagavond 19,00 uur. In uitprsta ncod nog op
zaterdagnorgcn op Lens blj ienand van de jeugdkomnissie te13 6ó1314. Vocr avondwedstrij den
tels 9 70I54.

Zaterdag 29-10-f 983

314
360
399
453
474
491
s40
552

14.30
14 .30
11.15
14"00
11.00
12. 30
12.00
II.OO

Lcna
Lens
Lons
Lcn6
Lcns
Lens
it:us
iens

uui
uur
uur
uui
uui
uuï
uur
uur

Maandag 3I-I0- l9BB

RiJnsburgsc Boys
OD8 A1
DI^IO Bi
GDS 82
Víilo ,c1
Vredenburch CI
cróàvlter cl
Senper Alti-us Cl

- liaagse jeugd onder 14
- l{aagoe jr:ugd ondcr 13

zie br:schrijvlng ?? 12.45 uur
AlbaralasEÍaat J,d.Dulk-l13- 13"15 uur
Sp.park West Ií"v"Svlèten462 9.45 uur
EresBusríeg ?.? 13.00 uur
Noordweg P.v.d.Voet513 10.00 uur
Vredenb.weg G"Hennevangcr IB5 1l .30uur
tederljkerstr. 2? lI.00uur
lloornpàrk/Rwk. ?? 9.45uur

1d

À-reg 
"

A1
B1
'BZ

c1
c2
C3
c4

lirt) 2
z

A. Prlns
A"v"Loenen

19 .00uur
18. 00uur

BUZO§DERIIEDENS

- opstel-lÍngcn 
- 
aLs bckend. Lens A1-B2-Cl-C2 en C3 zorg voor cÍgÈn vervocr.

- gaarne ouders mq:t auto voor l,ens C4.

7

19.45 uur lens'81
18.30 uui l,ens C1

("-.- ! . ,.



Routebeschrijvlng RÍjnsburgse Soys:

Volg de Írag Den i{aag- Wassenaar- Leiden (RljksetresÈweg). r :Bij de afslag Rljrrèburg de wcg af. Aan heÈ clnde vaa de afrlÈ llnksaf het vladuct door
richtlng RlJnsburg. Door OegsÈgeest rijdeB naar RijnsbuÍg. In tÍJnsburg aangekoren.bij
eea kruislng Eèt sÈopllchteÍr richting Ncotdwljk goan, RlJnsburg door rijden en bÍJ ecn
benzlnepomp (vrije poup aan beÍde kanten von de -oeg) even buitèa Bljneburg liggen

t,....
Wedstrilden 81 en Cl Ilaagse i eued.

0p rnaendeg 31 oktober spclcn 31 en Cl thuis tegen de Haagse jeugdselekÈÍes, teÍ1 oinsÈe
a1s onze velden het Èoe 1aÈen. Zo nlet.han sotden de wedótrlJdcn op.de ÍJzerwerf ge-
spceld op dezelfde tijden. De spelers aogcn bu tlrÍj felachtlg trreer deeroltr even nésr
de tralners . bellcn, tr'rod Grr:ns (ó35418) en Edwío Coret(671096) Íreren don nceÍ. .'. ,
C-kiassers Bezoghts

l{le oh wie heeft cr nog een vricnalje die nog nÍct oj'vo-etbaIlen zÍt. Zowel C3 als C4
kunnen nog r{e1 wat spclers gebrulkeu.
KlJk aens goed en neem hem gerust mee naar dr: trainlng.
GroÈe Club hktÍe
A.s. zeterdÉg veÍwecht€n wlj a1 het guld of itr uiteïscè nood de LoEen tcrug op Lens.'-
De leiders tencn al1es in. I,Ie hopen daÈ ór veel geld blÍhen koot. Daar kunncn we als'
verenlgÍng vecl extra dlngen nee doen, Ook voor de jeugd.

-Le!s t/n 2l j eeit "
Eerst wcrd de wedstrljd Èegen Ecyciloord afgckcurd en nu Í.rerd de ríedstrÍjd tegen
I.C.Den Haag afgezcgd wegens blessures bij F.c,Den iïaag. Al net al heeft dit
e1ftal nog ge€n !Íed6trljd gespeeld dit seizoen. Daar balcn wlJ behcorllJk vefl. De eer6t
volgcnde lredstrij d stae-t gepland op dÍnsdag B november. De wcdsÈrÍJd die gepland stond
op 22 noveubcr is ook el weer *.gezegd door Fcyeuoord.
Daar kont nu op 23 november FC Den Haag voor 1n ile pLaats. Zoal-s Jullle zieo b1uve"._
lrÍJ hct proberen. WIJ benadrukkon nognaals dat Jullle in A-rr:g" de plaate ln dit elfÈal
looctcn verdlenen. Zoa1s ju1L1e afgelopen zat(,:rdag speelden doen Ju11le dÍr natuurllJk
nÍet. Vandaar dot er ook nicrand uitgenodigd sras voor de wedstrijd van afgclopcn dinsdag.
GelukkÍg vooÍ Jullie glng dcze dus nlet door. Jullle zljn nu echteÍ gcwaarschuwd vocr
dc volgcnde keer" Wi1 je needoen dan zaI je oíninaal inzeu; concentiatle en gocd Bèdrag '
moèten tonèà cp de tralnlngen en Ín de ÍnedstrLjden b1J A-teg1oneal.'

- SÈrof rasewebeurt.
i{egcns al.et opkoncn op 17 en 22 oktobcr krÍjgt l,L1rc BruniDgs ven Lons Al é6n cxtra
rcservebeurt b1j de ecrst volgende wed6t.rljd van Lcns Al,
BiJ een volgende keer wordt hlj nÍet ncer opgcsteLd. Niet opkonen Ís erg onsportÍcf
ten opzichtc ven jc tèasgènoten. Àfbellen is een kleine troeitc ' '1 '

Trainingsalter:natieven. .

Met. de lïaagse Jeugd op tralnlng6kaDp.
TVee dagen op Èralningskaltrp met dc Eaagsa.Jeugd net Hans, Michel en Machlol. i, r

OE 9.00 uur mocsten we op naandagmcrgeD op heÈ co plex Eertenhorst zljn tn Delft.
BIJ de aernkoas E Eroestèu we een bed ultzoeke en daarna Èen trafu(Lngspàk van de afddling
uÍtzocken.Os 9.30 uur mocaÈeE we Eïalnen op hct veld van ViÈesse Eet o.a. 2 tagct 2
warning-up cn B Èegcn 8.
DÍt vras ecn zw3re tialrrlng !l uur. Na het douchon cn de lunth, nou la 1unch, oen klclnc
tussÈnstand Machiel 1ó boterhsuen, l'Ílchel IC en Hans 3, on hlJ hbd uog crek he Machlel "
Na de l-unch kregen wc voetbaltheorÍe ven 'n uur. On 15.30 uur speelden we cen lredsÈEijd
tegen Vitesse C-jeugd dle wonucn í{lJ net 2-1.

0p rnaandag en dlnsdagavond 16 hÉt v,-:rharde vcld v,en do handbelvcreniging KwÍck Sporc
wer:r beschlkbair oll op te ÈraLÍren'vanaf 17.00 uur. 0p woensdogrniddag kunnen we eventueel
van 13.30 uur t/m 17.00 uur de zaal in a.an dÈ ExlosÈraat. Ook bltjfi dan d.c eÈrsÈc
alterrie.tief het grasveld aan de Eekhoornrade beschÍkbaar.
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iva het voeÈbal.len krcgcn wlj een dlner in dc ilertenhorst. Na het e.en kregcn wiJ weer
#::ï*t::"ii";""iffi:ï: een videorilm 

"u"-i.x]'oo on 22.3o,.,-eiie;"',iJ ars le,roretjes
Dinodag on 7'30 uur ops.aan en etcn oe B.oc uur. r,ekker hc Machrel en l.rlchcl. oD 9.30uur kregen wc ecn trarning vln [c D,:n ito"g 

"puià"" en trainer co Adrlaanse, Edwin posten Purvls en Ren::, stan. Hàns. en ï,rlcher tiJc"i-trui"i.ng van purvis en post en Adrraansc.ï,le speerden 3 regea 7 on ite b.r t; ;;k";;ï"ï à.rr" wàar alleen-àr.--ari" JorgcnsnochÈen scorën. iÍachlcl krceg keepcrsaroiÀg ià, nuno sËa, cn det wes net aI ook weereen trainlflB Van 1à uur. Na dcze ir:rlnlng ,"Ë= no1 voetbelthcorle cn van 14"00 uur tot16'00 uur e€'n ËraÍnlng met.clleen,r"t uïrniton cn vrlje trappen ,,nroo.- D".ann nog een.partlj tcgen onder do 14 d1c wa-ren .r 
"Àt.-cii-"us een traluÍrrg von 2 uur.DÍÈ was een zwaar voetbalkaup, ,oor tu"rr *i^inrt, oo de crndsÉend van dÍe beterha,sennr. I }lachial ? nx, 2 Michel ? nr" 3 ffrr"-i "ii.g her ze zelf naar.

DiË versrog gaat over een elfcal da. pss hun tweedL' 
- 
overwlnning boekte mear toch aerdlgkunnen voetballen. 

'ndat 
ze twee wckcn achtereen had.den ,o.rorË.r-.ot 

-ai.i.te 
cr3rerswas ik bcnieui''d wat het zou lrorcen a"a";-i""kk ;rtler. Dit was nlcÈ ac àntgc rcaenwant ik wae ook benlcuwd hoe-zc zieh iu"ann fàJrogoo. Nou, ik kan daar heel kort overz.jn' 2e hebbeu zÍch voorbeeldlg guar.eun-o"'ilIi pe:.r ,an h"t voectài-iag rroog.Er word redeliJk tot goÈd gorouiuàtd 

"Ii ..ot*. 
-"."uÍnatlcs 

ertusscn door.I{le de gcals Ecr,aakr hceft vlnd tk nier ,o-iui"ig.rjt. r[aar cen plurm voor het hereteam" zoals jurlle weten woril Ík lcirrer van àiL"r rk hoop dat julI'e Je ne. zo voor_beeldÍg gcdragcn zoals Julric a"c oigÀi.p".. JitË.aog hcbben gedaan.
Jeroen, Patrl.ck, Ted, bedirnkt voor ilet 11eespclen.

LAAKKIIARTIEE. C3 - IENS C4 L-t5 ( 1-3)

Wedstr U dprograrme D-E-F .i unloren,

Zatexdae 29-l0-1988

i(ontaktpersoon: paul v.d.stccn tals 970154 (b.s.g. 971674 petet pereyn), Afbelrcn voor dewedstrljdcn brJ paul v'd'stÈcn ,oor .r.tiàagÀr"f,à rs.oo uur. rn ,rrturlt"'rrooa nog op
::i:ti;Bï;:'n op Lens bij ieraand """ .rË iï"gàilàn'rissie ter: 6613i4. voor o,o,,dwedsÈrijden

Robert.

vcld
flcuvelwcg/L I dau
Nlj kerkJ,aan

I
2
2
2

lí, Vrij enhocklaan
Ileuvc1roog/L Í dazr

2
2

2
2

san.konst Len8-813

846
8s7'9r2
935
t024
vr"
r035
l08t
I107
t!23
II23

10. 00
t0" 15
9.30

10"00
t1.00
i2,00
13. 00
I0. 00
11"00
10.00
12"00
L2,OO

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

uur
uur
uuÍ
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Sev Dl - Lens DI
Quick St. D3j Lens D2
Lens D3 - CWp Dl
Lèns El . - vCS EI
Lens E2 - ADO E3
Lens E3 - H"v.Eollend E2
Kijkduin E2 - Lcns E4
SEV Fl - Lens Ft
Lens F2 - KlÍD Fl
Lens F3 - l,cakkwartlcr F3
Lcns 14 - Lcns F5
Lens F5 - Lcns E4

8.45
9. 0o
9.00
9.30

10"30
11"30
12 .00
9.00

10. 30
9.30

1r 
" 
30.

1r"30
zondag 30-10*1988 zLa kopv)
13,00 uur traÍnen voor ï.cns Fl t/[l F5

BIJZONDERIIEDEN

12.45 uur

- opstclllngen als bekend. Lèns E2, E3 cn E4 zÍe hieroruLer.
- Lens El t/n È4 Lees kopy over sportlnstuiven.
- 

i"iï:ï::: 
ouderavond voor de cuders van onze F_kl-assi:r6r zie kopy voor in deze
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OPSTELLINGEN:

Lens E2:

E.Akar- A. Àkkabi- F.eL lladdioui (zie ook E4)- R.HerrewlJn- r.Knnpfras!- R.Harren-'.
D"Obdon (zie ciok E3), R.v.d.Posr en S. Ranhler (zie oot Él)
leidert A. v. d.Hcuvel.
Lens E3:

(zle ook E2)^ A. Jagga.-

il,Boerman- D.da Cniz- R.de l,enge- D.Obdan(zÍe óok EZ), M.örren- S.Rd&hier
rrzr, A.souarc- I. tasar
Leld..:r: -tl.Ycsar.

(zle ook

Lens E4a

M.de Boer- M"Boltendal- V;du Chatlnler- R.v.d.Gecst- F"el Haddioul
R. Korfmal<er- N" ozdenir.
LeldoÍB I.l.v. d,. Geest.

Zondagtralnitr: voor Il t /n F5.

0p verzoek, en het kan, nu een keer de zonalegtralniag in de nlddag. Hc bcginnen on'
13.00 uur. Korren Jullle allemaal en op tijd.
lleelt geÍust je vElend.je Eee.

GroÈe ClubaktLe

Pasfoto lnLevereni

Ontle rsËa-anile spelers verzoekèa wíJ ou a.e. zateralcg 66n pesforo 1n te leveren nct hu11
naam achÈerop: t -

Èí.R'.OtEefl- 1,Í.Otten en V.du Chatlnior.

SporÈlnstuÍven voor Lens EI-Ez-E3 en E4.

ï.ens El - Quick El

Op woenodagulddag 26 oktober, 2 cn 9 novcnber hebben wij de. beschtkking over de
sporthal aan de StecnwiJklaau. EeÈ ls dc betloeling dat wij drar een tïainlng verzorgen
voor de agyellec Jeugd. Promotlng van de voetbalsporÈ cD. van Lens natuurllit^':pe tiafnfns
voor El, E2, E3 cn E4 1s daarorn op. deze wcensdagen vorplaaÈst naar de.ze spcithar" we
verwachten J!.rllle daar orn + 14.45 uur uÈ E / natuui-r.t5 t slhor,u gyrnschoencn blj je.
De trainlng ls cn 16.45 uur- afgelopen. Do sporlhal, 1s te ber;iken ovcrde ieywcg richttag
Erasnus\ue8. over de Melis Stokelaan de tweede z{stract links. Dnt ts de Steànwi3klaan. l'
De sporÈha_L Ugt t f00 rceter verdcrop asn de rechtcrkant. i

A.s.zaterdag verwachten wij'aI heË geltl terug op Lens. IIeb. je àe loten nog nlet verkocht
probeer heÈ den tcch nog cven. Je '.íeet hct, hct leverÈ Lene veeL gel.d op.
Extra geld lraer we veel nee kuunen doer o.a. voor de Jeugd. Lukt het nÍ-et geeg da.n
a.c.zaterdag de lotaÍl ma.ar aan Je leider. Een plulD gaaE neer Rein HeÍde reidar van
Lerrs F4. ïi{ allecn verkocht zorn 75 loÈeo voor Lens. Grotc klasse hoor !!l

In een goede wcdstrÍjd van Lcns kwau Lens toch met O-I achter. Door cef, goede conblnatia,
afgerond door een Eool afsÈand schot kvan Lcns op l-I.
Na rust gtng Leno goed door. Ne weer r.:cl moolc comblnatie oaa,kte Leas 2-1.
LÉne trol( dèzc lljn door en sccorde na rnoclc aa vallon afgcrond net 2 afstendschotcn :

3-l en-4-1. HiernÉ ging Lcns cr lrat te Eakkelljk ovcr denkÀn. Daar oaakte QuÍck goed _. .gebrulk van cn scoordÈ sinpel 4-2. lra goi:d keeperswerk v.qrr Lesly bleef .t,e.t 4-l ea .werd Lens weer wakker waarna zÍJ 5-2 scoorden.
AI uet aL eei goede lredsEr{d van Lens El.
Er zÍt duldeLijk eon stijgcnde liJn in bij Len6 El, rk ÍÍeet zeker dat we zo vcor oeerwedstrljrien gaan wÍnnen. Go zo door JonilÈns, dan wordao jullie echee kaajcrg ncE zo .

als Gu1l1t en van BasteD
Doelpuntèn van Lcns: !I1lLeo, Rlchard 2:<, Akif, Andy.
Mcneer Deauen bcdankt voor het. leiden (le helfc).
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A.s"Zondag 30 oktober spclen luL1ie on 13,00 uur cp Lens tegen O"S.C.voor verderc biJzonderhedea eie de senlorenkopie. vergeet ,rIut ".". zond.g uonpasfoto iir te LËveren,
Gevraagd no3 2 spelers
Neiln 1n ieder 5evai Lens sokken en rn Leas broekle mee.Tot zondag.

VETERÀNEN OPGELET

Lcns E2- Scheveirlngen F2.

i'iool erecr" uitgeslapen Jongens, euÈhousLoste ouders dle niet el1ccn aanwcuig Írarennear ook 97eer ccns duidcJ.ljk hccrbaar, d,uo dan EocÈ Je we1 wÍnneii. Dat gebeurdedan-ook meÈ een uiÈolag ven 3-r, waar juIlÍe allenaaL je best .,roo. g"drl hebben,heel good Jongens.

Lens tr'4:
ÍIim Blon.

Ileeft ock deze wcek wecr goed voetbaL laten zien"
Ne tie 5-0 overwlnnÍng ven vorlge week hcbben ze nu net 6-0 van HBS vreten te rdi,,nen.liet was een zeer sportlÈvc wedÀtrt5d" prÍroa gedaan Jongenst

de Lcider 
"

UITSLAGEN JEUGI)

Lens A-reg.
DITC AI
Lens BI
Velo 82
Lens Cl
ï.ens C2

Quick Stepo C5
Làakkwartler C3
Lens Dl
ADO D3

- NÍeuwkoop
- Lens Al
- Ravn 81
- Lens 82
- Be tr'air Cl
- ËIISH Cl
- Lens C3

- ï,cns C4

- Dulnoord Dl
- Lono D2

Kranenburg Dl
Lcns El
Lens E2
Grev.z.SV E4
Lens E4
DSO Fl
Lens F2
Lens F3
Lr:ns I'4
Lons F5

- Lens D3

- Qulck E2
.- BTC E2
- Lens E3
- KÍJkduin E2
- Lens EI
- Schevanlngen F2
- Qulck Steps F3
- IIBS F6
- BTC F6

3-1
4-r
2-4
2-3
2-4
7-O
0-5
2-8
2-t
3-1

5-0
5-2
6-2
6-1
3-1
l-0
3-L
2-4
6-0
6-3

-Ilet stukJe v,:m het besÈuur 1n de vorige Lensrevuc ovcr uaer to Ëraincn r;as on6 uit het- hert,.gegreper.. 
_Afgelopen zatcrdag b1eók weer ceÍrs daÈ wij ovr.:r de slechEste verden vanDen Haag beschikken. overal- wetd gespeeld. slèchts biJ LËus warcn tr,ree verden afgckcurd,

- looyul- \tè1d 3 rederuk te bespelei wis. peze slechte vclden vragen on een goed onder-houd (helaas) en een versÈandig gabruik (tot nu toc cok hclar,s) doordeweeks. De jeugdhad geluk c!ídat er kon word.en 
-uitgcwek3n 

naar d.e velden van Bur hraarvoor onzc danknaar deze goede buur uitgaat. ZaÈ.et.Ji,aE 4 was nindcr gclukkig"
ItÍooi wger maar geen voetbal. Dearon Í;gÈaalo: hercn iralneri spaar de verden 2 cn 3zoveer mogelljk zcdàt ook de lagere teRms zo af en toe op Less kunnen speren.
Lcns A-reg:
spcerde'zeer slcchË uaer r^ron tocrr vrij makkelijk. Nu al werd er meer gcsprckon overde topper op 5 novenber thirls tcgen anc. v..guËon julric Rijnab.rr:guo ioy" a.e.zaterdagechter nlet.
Leng Als
nocst de ueerdcrc erkennen Ín kcploper DIic. Dit ka.n gebeuren. Ileleas breef lr.arc tsruÍllngszo traAr weg. Dit ken n1et". A.s" zarerdag tegen o.D.tsl (met Harry de Iraàs?) voor strafeen cxt[a rcservebÈurt om het af tc lereu.
Lens Bls
tG-n--nct 2-0 vcor en dacht dc twcëde helf È hÈË karwci re1 evco te klaren. ï.ouÈ, heIem.ralfout" 0verschettÍng kunncn julj-ie gerust achtcrwege leÈen. rÉdere r{rcdstrild zullen juJ.lieuoeÈcn'knokkeÍr tcÈ dc r-aatate nlnuut. sner vr:rgeten ile 2c hclft.
Lens B2s
hn,ficn leuke tcgenstander aan VeJ.o 82.
naar GDS. Veel succes.

Toch bleek B2 ook dczc keer sterker. Zarerdag
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Lens Cl:
speelde vrlendschappelij k tegen de-nr.l. uÍt tle Goudse rpglo t.w, Bc Eeir.
Aan hct eLnd 2-4 voor'Be FaÍr. Zatètdag naar Veio,

Blj ruSr 1-1.

Lens C2s
epeeld-6 _evenara cl op Blfr. Dlt was geen prcbJ,een. Een 3-c voorspEcnË bij rusË
7-0 clndstand. zatetdag ret julIia nieuwe teÍder Robert nacr vredenburcÀ. 813
nlng kcaen Jui,I-le in de subtop cerccht.
Lcns C3:
nEGËele Dl opelere lrec en ÍrD, díkvcrdleutl nat 5-0 " zatcrilag teg,:n koploperBij wlnst stoon Ju11le bovenaan. Dots je be8t jongens.

Ler.s C4:
herstelda zich goed na de tlrce rulme nederlagen. Aangevuld raet Dl-spelers cE Danlol
Tempelnan werd Laakkwartlcr mct leuk spcl fièr B-Z gekLopt.
Lene DI:

nau lnderd;rad revanchc voor de- nedcticag van vorÍge week. cp het veld van BÈÍr werd
Dulnoord net 2-1 verolagen. V1!gt1 van D2 speelde een leuke wedsfrlJd.
Lcns D2:
krr:eg een heeL ander ADo tegcnovcr zlch dau vorlge week op Len6. Det zat er rtrcl in en
ADO won neÈ 3-1.
Lens D3s
oas kansloos tegr;u ce Èe 6tcrk Kranenburg Dl. ook a.s. zal.erdog woer een Dl erftal
tegenovcr. Jc. Doe je bcst.
Luns El:
sprrèÏaa erg Boe'l tegen QuÍck. voor verrierc gegcvens zle het verslag van de lelder.
Zaterdag de revach.e op VCS.

Lcns E2l
speelde erg lcuk vqetbal cn iron dikverdlend ían BTC. Zatcrdag tegeu ADO. Ook ilit kunnonjulIle ÍrÍnnen. DÈ lnzet is de laatste tljd erg gocd. Ga zo docr.
l.en6 t;J:
noest naer het sEerkc Gravonzande sv toe. De ncderlaag sÈond eÍgenlljk al vast maar
Lens E-,3 deed.zon beat en wLsÈ via lLnaldo Èe scoren. zate:.deg gann ju11ie winneu,
Lens E4:
eifrGG: t een overwÍnnln8, Kij ktluLn E2 werd Eet 3-1 veroLagèu. Andy en Rlchard beatsnkt
voor'hct meedocn. -Zaxetdag w1J. Yrlj ktluirr op hun veld ecn Revadch.Dat doen ue natuurll3k.
Lena !'1-:
IroesE nasr DSO toe iiraar ze naar ll.efsÈ l0 E-teans h,:bben. Zonder Rcnnld (lekker ultgeslapen
zíjkcr) tlct een nankc DennÍs en een Evr:rt dLc alleen mcchÈ kcepen zcg I'l deze ríetlstrijd
met .rngst en bo'ren Èegeooet. Ten onrechte! DSO Íras bcst iets sterker Eear met nahe Evcrt
keepte klaoee en Yourl naakte bllnh nog l-1. Goed gewerkt hoor.
lens F2s
liIàÏE-lekk.r d.1E seÍ.zoen. Nu uerd Schcvearngcn weer aan dc zegc kar gebonden. ze.rcrdag
KMD Fl; Nu Leo cn-Joop daar Èrtl-nlng Bevcn noet hot tc doen zijn jongenE.

Lens F3g
ffiEEgeulil k kracht tc kort . Eët enthouslasue 1s echter crg groot o Jacky scoorde heel :

fraai maar qu11ck SÈeps wes echt sÈerker. Zaterdag betcr.
Lena E 4e ! i

a;et ttet erg gocd. Allernaal nieuwe spelertjes naër zc kunncn er wat van. zaterda8 de_ .. _.-kc'EpetÍtiewcds trij d tegcn F5. Iíe eljn benleuw<I.

Lene F5:
ffi tljdeno het Èocruooí. kon je he:t aL zlen. -det gaat steads betcr zeker nu Karnn
crbll gekoocn ls. HiJ scoorCc 6x. ZaÈerdag tcaen 04. Dàc Je bcsr.

en een
een overwin-

CrornvlÍct "
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DE LEIiSREVI]E
I,TEEKBLAD VAN DE VOETBAtrVERENIGING LENS
62ste jaargang nuuuerlS , 3 noveubcr 1988.
*t rtr;.* * rt lr rtrt rt ** *r ** *****"r***:t *rttirt**** **ir*r!ità,*rï*tr**lt*?ï*Í<*rt* **rJ r.:t':trltr *r.t *r.*ír**ír*!t* ríírr('rt*f ,t*rír.LJn**

ïoeschouwers gevraagd a, s. zatcrdag I !

A.S.zaterdag opeelt Lcns A-regÍonaalo srat verrassend koploper lsi te6en het zeer.sterke
A'R.C. Dcze ploog staat er mct 66n verllespunÈ mlndeï relatlÈf beter voor dan Lens'èn
wLnt de LaatsÈe tijd roet zecr grote cÍJfers. Dtt docÈ ons elftr:l echEer ook. AangezJ-en
er slechÈs cen drleEal ploogen ueedocn orn de eersÈe prek E.vr: Lens, A.R.c. en Arpheusr:
Boys r.tg Leno dezr: !íed5trÍJd eigenltjk niet ve.rl1czen. Wij habben cr a-lIe vert.rou$ren
1n als de spel-crs er voor dc vo1le honderd procent voor wilIen .knokken.
Wij nodlgen alle Lensers uit c;m r.r.s. zatÈrdag langc de 1ljn te staan.
Aannoedigen van onze Jeugd cn hopeltJk genietend van een heerrÍjke partij voetbal.
De aftrap 1s on 14.30 uur. Jongeus m:rlk er een irere Leuke, sporÈievc wedstrlJil vaa.
liecl veel succcs.

De stend tot nu toe Ís3
l" Lenc A-rcg
2" A"R.C.
3 Alphense Boys

De j eugdkomlsoLe .

OFEICIEEL

Nieuwe leden.

2589 M.SaÍd1, E jun. 200679, Vredeoord 215" 2544 ïV Den Haag" retr: 679019

2590 R.Alphcnaer, E lun, 030878, v. Lceuwenhoekstrcat 43, 2516 GD Den Haag.
''259f 

e..l.fosrer, Sezo, 180553 ,WÍnkolstede 130, 2543 bt Den llaag, ret: ZI1572.

Bocte: .

Règ1sÈr6t1Èko6ten 10 boeklng f.. 25"--z D,Sanders, W.!J:Is, p.v"d.Zwan.

RcgisÈrotlekosten 2e bockÍng i.. 25,--t E.Vlnk.
betaling vóór 23-11-1988 door otrernaking op girorekening 336711 of bankrekenlng
129924229 Rr,bobank Den llaag, t.n.v. 'v.v"Lens te Monster ondor vernelding van rrBocteit,

Het Bcs tuur.

Kontribucles;
ilet eerste kwartaal ls ruim vocrbij, helaas hebben wiJ rrog nlet van alle lcden hcE cerste
kwartaal aan kontrlbutJ-e onÈvangen.
Wilt U dit zo snel mogelijk rccÀt trekken ?
Irlichringen kunt U l-awÍnnen bÍj I.v.d.i3erg tel: Zg7g7B.

Ilct Bcstuur.

GroEc Clubckrie.
Na herhaal-d verzoek zijn nog nloC e,l1e lotcn en al het g;:ld ÍngeJ-evertl bij dc Ileren
otte of .Pcnnlngs,
Dit jaar zLJt et duldel-ijk lreer logen verkccht dan verlcdcn jaar, maar wll der Grote
Clubaktle C.it jaar ecn succes wcrdcn, dan zullen op zeer kcrte tcrmijn de overgebl-even
loten moeEen wcrden ingeleverd. Er 1s dan nog cen mogelj.jkheld Zondag het restenÈ te
veJkopen.
DaÈ nog nlet a1 het geld binncn ls, hoeft natuurlijk niet" Ook wÍj moet€n aan cnzc
vcrPlichtiígen volCoen, onzc loÈcn bctalen. Iícrcn lelders draag al-lcs af blj Uw sokEeEerlsof b1l bcvengenconde hcrc.:n en erel utt.erlijk 5 nov.:mber. Anders nemen hrt3 íjeàn lotcn
Eecr 1n cn bcnt U erel verantwoorde lij k voor het fÍnanciële.

9-16
8-15
9-t5
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tsAROP STELL IIIG

Zaterdagmorgen
Zaterdagniddag
Sluiten

Zondagmorgen
Zondagmiddag
Sluiten

Ilerman, AnJa, Joke en (Andrd).
Nans, Pau1e, Frouke, Jos en Eelnz
Tom en Suzannu.

: Tinus en Cor l
: ï.aura, Aad, Gerard, Antle, Andr6, José en biJ springers .
; An en Cherles. :

Í
Ae.n a1lc Leneere.

Langs deze'weg wil tk Ícderr,,cn bedankea voor de attënEics, die ik heb ontvangen tÍjdens
mlJn.verblÍjf 1n het zÍekenhula eo bil eijn EhuÍskolisE.

l{:rrÈ1:1 de Reuver.

Voorkom Dief'óLa1.

Afgelopeu zondag 1s ï,ens wcer ecns opgeochrLkt dcor een golf van dlefstallen.
Dc dlevcn tradden het dearblj vooral- genunt op geld en goederen van spelers, dLe. gebruÍk
naakten ven het 2e kleedgebouw
Met naEe het trieu!íe Veter.anen tcaE was de dupe van deze we-1ge1Íjke crÍElnaliÈeÍt.
Helaas 1s onze maatschappij de lae-tste Jaren verziekt door deze el-eneÍrÈcn. Bet ís dus
zaak om je daar tegen Èe wepcÍren. rtVoorkon rnÍsdrlJftt, is dan ook eeÍr EËiegte, maar. al
te rrrare kreet, die dc polltie btJ herhallng het Nedcrlandse volk voorechoËeIt. ,

Voetbal-verenlgÍngcn (o. a. kl-eedkaroers) zijn kennelÍl k dankbarc objecÈcn voor hat voorel
leigdlge crlnincLe volkJ e.
Ect beotuur van Lens hccft daar dan ook bij herhallrg vcor gerraerschuwd " Ilet ls ocht
noodzaok onr wanrdevolle spullen af Ee gevenl Kleedkaners tijdens trainlngcn èn wedstrllde
af te sluiten ls absoluut noodzakelljk.
Daèrblj is hct we1l1cht oÍerbodig te rnelden, dat aantrekkíil1Jke kledlngstukken (o.a, .'
sportschoeneÍ! gn Jacks) bljzonder Ín trek ziJn btj het dievenvolk. Menaen laten sre det
zrn aLlcn zeeï alert zijn, om deze Erieste gebeurtenissca 1n heE vervolg tc voorkomen.
Waerschuw de klelnÈJes ook om goed op hun spullen to lettca. Eet Ís hclaas nÍeÈ andeEs.
Het bestuur van Lens kan daar verdcr cbsoluuÈ geen afdoondc eaatïegelen tegen. nemen.

tlocht€tr er zlch onder hct dievcnvolk coit Lensers bevinden, alen vol,gt onmiildellilk aangÍfÈ
btj de polltie ei.r royenont ! Voor rrliJ fstreffenrr neoen lre gecn enkeLe verantwoording.
Gelukkig is dit btj Lens nog noolt can dr: crde geÍrecs t. Wo hopen daÈ zo ook Èe houden. '
Men 1s gcwàarschuwd ! '

Hct BesÈuur.

ZlsÈ U het 65k zo??ll

Vrcemd weekje achter dc xug. Zo zlt Jc 1n Galgcnwoard en vcrlÍee Je nipt van FC UtrcchÈ
oet 1-0, oll ecn paar d4gcn l.tcr in PiJnacker met veel plJn (Theo Dlk6tra) en Doelte
(o.a. grensrechter Gerard IJUlsua) Ol1ve,; Van het lijf tc houdírn.
Jc gaet Je dan r.fvre.gen, waar we zoen beetje 6taan.
In de staart van dc eredivisle of in de Ëop van dc 3e klasse.
Nou voorloplg nog even nergens. Toch Íe er ecn iluÍtle11jke voorultgan8 te becpcuEen. '
Er ls geen enkele ploeg geweesÈ, dLo cns ven de maL geepeeld heeft. Zolfg FC Utrucht
nleÈ, \íe,rt die kwara in eigen huis echt goèd weg. Pakkcn wc thulsl Er worden ook stccds
uegr kansen gecreËcrri en er wordt gewerkt. Det laatste Ls nou luÍst van,esBentleel
belang oio de Èop van de 3e klasse tc bezeiken. ReoultaÈen kooen dit eeÍzoen echE nÍet
aanwaeien. Ex zal keLhe.rd ,geknokt Eocten LrcÍden. Uct Lens pub11ek., à1ti3d in groco
gctalc aanwezig, zaI daarin een biJ drage ooetdn levercn. l,aten we nou cens a]s 6én blck
achter de plocg gaau sÈaan. NleÈ zeuren over cen slechtc pass of cen ja of neen jui6t(1
wlsscl,,. Natuurlljk we kunnen het en we reeten het allcnaal bcter. ALlecn, ---nleuand heeft
gelÍlk! Steun dan ook het elftaL, dat binneu de lljnen ste.eÈ, ' 

.
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Schreeuw of toeter dic doelpunÈen et nou eens in. Dc Jo gens wi11en niet anders en kunnen
het ook. Zle Je Det Utrecht. Mat Ajax veel nÍnder EoeiÈe, dan Eet Lens. 0ndat het pu-
bliek achter de ploeg steaÈ" Schcelr echr 100U ! En zag U hen?
l'Íarcc vao Deldan, op de ï.V. Een karekËerjcngcn, die eÍ echt kont! ileeft. biJ Lens ook
vccl sÈeun gehad. Van ons aLleuaal. Dat hebben spelers nodlg, dte willen prestcren.
En die zíjn er zat bij Lens. Zondag i(omi D"S.O. op bezoek. Moeten ríè pakken. KeÍhard
wc::ken, 66k langs de ltjn en de punEcn r{n blnnen"
Onze sponsor, UNICORN DAP.TS NEDERLAND, vèrdlent ook een succès. Dat ne-B ook r,reL eens
gezcgd worden. Klasse wa! die firma vocr L,:ne doet,
In UtrechÈ weten ze nu ook erat darten 16, nu ZoeÈerneer nog!
Mogen we tudefls de wcdstrÍjd Lens- D.S.o r:p U rekcnen?

Fran6 ven DiJk.

UNICORN I]NICOP,II UNICORI,I I]NICORN INICORN

"tdlJ bedrijve» topsporÈtj een va.ak gehoorde ultopraak van Frans von DiJk. Rcden te accr
cn Frans a1s punÈengevcr vooE de rrUtlICoRN voetballer van hct jaar trofeerr te loten
fungoren blj de fopper Olivco- Lr:ns.
Dozc wcdstrljd, dle Lens nlet Eocht vcrliezen, werd gespeoLd op heÈ scherpst ven dc
onede. Beide elftellefl irorcn zeer aan ellÏ:e-t gewaagd en heÈ spanningsveld was ver buÍten
Pijnacker tc voelen. DeÈ hct ne. 2x 45 nlnuten nog 0-0 stond, ufls puur dc vcrdie sce
ven boide elftallcn !

Zondag 6 november sanvang 14.00 uur LENS- D.S.O. KoInE U oDk?

UNICORI\ UNICORN IJNICORN UNICORN I]NICORN

oRakÉItJ cB 3

- Redaktioncei- resultaat 1 uit 2, I vcor cn 2 tegen.

- Na de succesvollc aktÍc van l'Íies Bcunan was heE resul,taat afgelopen zonCag al te
. 
r ,nerke ,

- Leo van RiJn ln ecn nieuw Ínaatkostuum en Hans Kooyengo Ín een nieuwe bollde.
- U mcrkt heE al, Uw 6e1d ls wrcr gocd tÈrcchË gekomr:n.

- KoEt U zetetdag a.s. Lens À-reglonaal sreuner bíJ hun beLaagrljke eredsÈrlj d tcgeÍr
uede kamploeaskandidaat ARC.

- Aanvang 14.30 uur, Lenil tcrroÍn, .

- Het balletje va-n dcze neek Is lemand ult dc Ëechnlschc staf ven de A-seloktÍe,
- BÍj dc wedstrljd UVS 2 - Lens 2 11èt Plet v.d.Ve.lk I0 lnuren na rust (btJ een 

.

1-0 voursprong voor Lcns) a1les over aan Mnrce1 Jansr:n. Piet. vertrok rLchting
Lens .

- Na deze srlsscl op de bank raakÈe Lens 2 zodanig van slag det.zU de voorsprong ult
handein gaven en ulteindclijk Det een 2-1 verlies hulswaarts kecrJe,

- Plct, zoals eer. bekcnd spreekto otd ze}t, een kapiteln nng ztjn schip noolE verlaten
vootdat "... "

- A.s.dlnedag Lens t/o 2L jaar tcgen Spaïta lancle1ljk, aanve,ng 19.00 uur.
- John Welteus, aanvoerder Lens 2 (ZA), heeft bij ecÍr gevccht ou de ba1 zljn boen

gebroken.

- Mcde hÍerdoof besloot de scheidsrcchter hcÍr gcen boekln6 te geven,

- I{elaas goedkocp bleek duurkoop. : -'

- de f. 25,--i Lon nu naflr cen specialist!
- Joirn, toch nog van harte beterschap!! '

J
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Pro

r4.00
I1.00
10. 30
12.00
12.00
11 .00
13.00
13.00
r1.00
13.00

ï,ens I
Lcnc 2
Dccoe 3
CronvLÍet
o.s.c.4
Lens 6
Lens 7
SpoorwlJk
I,ens 9
Lens 10

uur
uur
uur
uur
uuÍ
uur
uur
uuI
uur
uur

amna Zcndag 6 november 1988. vèId :. scheidsrechter !redstr ild nó,

.MaaÈ : '

. l.Í. Slootf,leker

A.de Jong
J. J. Prosman
E.v. DIJ k
N. N.
N. N.
N. N.

tele O7L-768279
rels 851536
rel: 662534
tel: 888352

DSO I
Uaitas 2
.Lens 3
Lene 4
Lens 5
WÍIhe1nus 7
TtÍonph 3
Lcae B
I{"8.S. 7
Hcstlandla 24

I
1

G.P
J.F
N.B

1031
t097
tL44
3069
3l3r
3724
3l 12
3r3ó
3209

3

3

2
2

3
.)

' lens I0 1s hct veterauen-elftel.

P?9o" tl.aagse Schouweg r/o Hollday innoSC Vlancnburg
Spoorwilk Escarap I
Cronvliet Anua B1j nslar-n

L1ÍlRÍng ÈerreÍncn

Op6teUingen.

Af echrl.jven

UÍÈsIa getr:

Lens I t/E 4 wordcn door dla Èraincr bekend gcoaakt
Lens 5 t/m 9 als bekend.

KunÈ U rechtstreeks bij Uií aaavoerdcr doen. Licftst zo vroeg Eogelijk.Aanvoerders kunnen biJ probleaen konrakt opne,en ner de weào cri3.l"Ëk.u turt" Luc verkljk,teLr 070-454912.

0llveo I
u.v.s.2
Lens 3
Lens 4
Lens 5

- Lens I
- Lens '2

- Rava 2
- Rava 3
-.ràeo 2

0-0
2-r
0-2
4-3
0-0

Robln.Hood 2 - Lens 6 3-5E.V.V.3 -Lens 7 l-3,
Léng B - Eava 4 3-6
H.V.V.7 -Lcns 9 5-3
Lens l0 - O.S.C. I 2-I

PROGRAI'{MA VOLGEI'IDE I{EEK

14.00
10. 00
11.00
13 ,00
1t .00

uur
uur
uur
uur
uur

GDS

D. E.
Lena
Lens
Lens

I
c.2

3
4
5

- Lens I
- Ler.s 2
- §ehev. 2
- G. D" S.3
- Laakkw.4

10.00 uur Vios 5 - Lens 6
10.00 uur Juv.Valkenicrs- Leus 7
11.00 uur Lcns B - LaakklrartÍer 5
12.00 uur IntcrnaÈ1ooaal3- Lens 9

VARIA

RESERVE

- Pasfotors oítvangen wij nog van L.EbIe cn L.v.d,Velde.
- alva't noteren in un agenda,l7/11.Lens r- Excelslor (bct.voetbal) aanlrang 19.00 uur.

PROGfuII'ftÍA BIJ AI,GEH ELE AFI(EURING

14.00 uur GDA I - Lens I
12.00 uur GDA 2 - Lens 2
12.00 uur 81. ZwerÈ 3 - Lcns 3
12.00 uur DSO 5 - Lens 5
14.00 uur DSO 6 - Lcns 6

Madestelnweg l0 Looedulnca te]-a 970769llll

Dr.MansvcLtkade Hassenear
Burg.v"Tuyll.Sp.park Z t ueerrrltnIt

ll

ll

ll

0175r- 15707
079- 31s591
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12.00 uur DSO 7
12.00 uur DSO B
14.00 uur DSO 9

- Lens 7 Burg.v.Tuyll.Sp.park Zrneer
- Leno 8 tr rr rr tt

- Leng 9, it tr ÍÍ

vooE. het.cvt. doorgaan van deze wedstrijden kunt u vaaaf 10.30 uur bclr.en naar daLcnskantine 661314.

ÏRAII{EN.

Elke woensdag 20.45 uur tralnen voor niet selec Ëie-speleïs.

SUPERLA(A) TIEVEN

ll"V.V, - Lcns 7 1-3.

reLB 079- 3I559t
ll
ltll

ll

vorlge week heeft Lcns 5 na 7 wcdstrljden, eindclÍJk de al lang voorziene koppcsitÍebereikt" Afgelopen zondag kreeg het vriendenteen EÉDo 2 op bezóek" een gevearlljke ploeg"als we de krantenberíchËer.r mlgcn geloven.
Daarou besloten de beide aanvóerdàrs (da nachtstrijd Ls ao6 nieÈ besltst), tor ecn extraÈaktlsche besprek{ngrr (i.s.n" Theo Thoueloos), erËons ii í""-i."s-.il- io, oo.,urng24.00 uur. Dc i-ljnerr werden uitgesÍppeld, , hot c.ncàpt doorgencmenl de problenen ultge-praat, Èn uÍteindeliJk dc opstellÍng bekend gcnaakt.
Na een vermoelendc naar zeer vruchtbarc bespieking, keerde ledereen ? uur later, blakendvan zeLfverËrou\ícn hulsl,reaÍts.
LENS5-ESDO2s
TtJrlens de rrtaktlsche besprekingr', hac lk hcÈ verslag ar half k1aar... zo vans stcrrenstralen op veld 2.."en...onvcrvalste hëÈtrlck van onzc topscorer o...en"...A draaiÈgat.en ln het veLd en 1n de achterhcede van dc " togcns tanillrr? ... cn ... ea vele anderesuperlatleven araren voor handeno mp-aÍ dat pe.kte Letrrat anders uÍt:
LENS5-ESDO23
DoordaE er 5 spelers van de C-sclcktÍe lekker ln do 1app.:nnand J.agen cn van dc rcst, :

de wekkers hct nlet deden ( een onderzoek 1s gaantle, dà kantiire vàn ESDO wordt 24 uurpcr dag in de Saten Sehouden) r wolGïI wlj genoàdztrakt 1n de buurt von dc knntlne aanvullingte zoekcn. Tou, Paul, Marco en Rob bedankt, wij ztJn zecr tÈvre,len over-'Jullte lnzeten spe1, slleen jamër d^t Ju11le nict bij de iaktische bcspreking rcoadeir zijn.u begrijpr het al, her taktisch concept wàs .,re,r de naan, ae rr5nËn onvÍndblàr, de proble-
,,en weer in alle hevlghcid r>pge1a'aÍd (bcter 1 aanvoerder op het verd" aIs tnee Ía delucht) cn de uitslag: 0-0.
of-het vcrnieuwde conccpt volgende rseek wel tot ur.tvoer kan word.en gebracht, verne6enwij van onze specía1c versle-ggever langs de lIJn: Kees Lappenroanrl.
Dc rechtsbenlge linksbuiten,
(kandidaat. assiatent-reserveaanvocrder) .

Heerlljk om daar naarËoe tc kunncn gaan voor eefl verslagje. Ilebben Jullie daar wel eensgoed rond gekokea? ril die torentjes, pirrakeltjeo, d,rtje Éier, krullËtje daar aan de
gebouwen of huizen er oeheen.Dat is toch untek! I.Iaarutna 5" dac? Blj Lcns nleË, zelfsde hele wLjk onEbrcekt het aan iets cultuïeels, zelfs cle pius X kork-heeft alct eenseer Bel in dat bctonnen sÈaketsel hangen! i
Genoog hlerover. Nu waarvocr ik gekoioen was.
Het zevÈnde 1s ecn Leuk olftaI n'.:t ceD bectje te wcÍnlg rnzlchc dat lë hct heLe verdnag gebruÍkcn. Technlek hebben ze bijkane ailemaar in hun benen zlttËn en "; ;;g -;;"
erchltect cu daar ltjn l,,te brengen ! rk aag weJ- een stukJc voetbal vaa hoge klàssen'1" ongeveer 10 uin. in dÈ eeïsto helÍc ccràn MÍchael een cchÈ schot.s ecn nlÈt zo zulnigcopzetje!,.1^r wel afgepast, dle_ samy de Nenny (oroe Marco polo) in vrÍje posltí.e koÍropvangen r.raarult Luc Vetkijk kou scorenll Brltlant.l ! -

-Gek 
hé_dBt lk zo sehrrJf want dat doe ik nÍet zo ga.w e sperers .Je r_ucht in prijzenhnT I! doe hèt, en nict de spelers zclf. Misscrs waren hler ook re zr_en b.v. Onnoen Éndre, maar ze hsdccn ook d.e kceper Ëcgen zÍch n.l.Alex dc NÍc, 6te er:n paar spectscu-lalre reddrnge' deed. verrichten, waar Je ils oanvaller rëapcct doót afdwingen cn aIs

::u:"h?"y:r, om van Eó smulrcn. onze K ieet ook we1 waar Abiaham 
"rjr, ,oucr.a haa.lr r:nr1eË zlchr cvenurn verrasse.:ri ! 0f 1k Ín dLc clftar nog een sËer kan óntdekken, dat isnceillJk, want een supÈr nova op een donkcre achtcrlrond ,ro, 3 " arrota, uaar é6n tnde melkwcg zoeken? onbegonnen werk. Tot de volgeode keer.
F.
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LENS IO - OSC^

Na een natige opkolcsÈ "van oas vetcranenelftal" op rle eersta Èrar.nlngsavond, n 
"run

we zondag roch massaer 
"?. ynr "*r ;;;;;;;i-"rpporaor" 

"n spandoekËr,Lrcn *e Í3zer_;Ï:5.Ï';ï"ii"-"i::f"*ïï',::';-ï;; ;;;"ïi-"'"i"a" dankziJ Haus (een ke,,per Eer €en
ucorgaaa zo! ! ! '

P M.

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETBA], Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Progra@a 2 t /n 9 novenb er 1988"
donderdag 3/ll
vrÍldag 4l tt
roaandag 7 /Ll
woensdaB 9llL
Prograuna zaalvcetbal 14 t/n LB novenber 1988.

22.20- ult VCS 2 - Lens 5 Duirlaan
21.10 uur Chanpione 2- Lens 3 de Blinkerd21,15 uur Lens 2 -. Silva Boys 3 Ot;;rili;21.00 uur XtJ kdulir I - Lens I Duinlaan

,maandag 14/11 Gymrove 2 - iens 2rrandag 14111 Lens 5 _ Venibo 7dinsdag 15/11, l,ens t - Meaodljk ILenó 3 en 4 zljn vrij..
UitsIa n: Shakri 2- Leno 2 2-0.

Ultsla nae terdan 29 oktobcr t9BB.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

I__!rycs DE SpoRrEr{ vAN DE Z.M.LADDER ,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiílzZiizzí

19.40 uur
22.20 rur
21. I0 uur

'ocheidsr.

N. N.
A. Visser

Ín R.v. cl.Plas. A" BrockhuÍzen

002/008
0L2l064
0231t6r
026/t79

Lorrs
Lehs.2,
Lens 3
Lens 4

- de Jii6crs
- Schipl,ulCeu
-Ado"
- KSD

2-3
2-4
t-2

L0-2

Programa z Ècrdag 5 november 1988.
13.00 uur Aristone B0
12.45 uur Duno 4
10.45 uur l,Íonster 12
1!. 30 uur i,lonster 10

Verzauelt ÍJ den

Lens I 11"15 uur
Lens 2 1l .30 uur

- Lens
- Lcns -2

- Lens 3
- Lens 4

.v,Bcrlo

.llcu tean
0
!I
N
N

N.
$.

Lens 3
Lens 4

9.45 uur
11.30 uur

LlgÍt1n g van det errelnen:
ArÍsronr8o - prcf. Mèkelweg B 

_ 
Dclfr OLS_ 7A2443 .Duno . - fur.noiensl"an s ur3 Thorbu;;;h;; rers 685363Monster - sp"pork Polanen, lionster. --':-' , OL74g_45723rafornàtre over evenruero.afkaurrnsen van de'afdalirr-;;:;;r;;Jr; ,*urn zaÈerdas .vanaf 9 ' 00 'uur aurcrEarls"t o t.roioËof";;;;;;ril; onder Èer.ef oo.,ou*"r; zgsror .De opstellÍng voor Lens l_:i 2 *?Tq. U*. U"-.r.*cr bckenC geoaakÈ.

ff ïïl;,ï:;;Hi:ï,"';ï, ";:;jÍr::rh:,* ï6 ru. *i-Ë.,ïi;il;",er : 525013,
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s"v'd'TogÈ' w'Kliinnen" M.verbcon,:'Í"spa, E.v.iooÈen, ,"Meïsbergen, L,slnke, J.Kouwen-hbven, R.Keus" J"Middelburg, A.v.Hljngaaraoo i-n.r. eanvulling vanuiÈ selcctle.Lclder: B "v. d.Nouland
Afbellen vocr vrÍJdagavond 19.00 uur bij W.K1finnen rel: 467830"

0psteJ.1ln I Lens 3:

Opste1llag Lens 4s

Pro rarE[a zr.tcr 12 november I988.

002/1LL
ot2/067
023/L60
0261178

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAN HET JEUCDFRONT J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Algemeen konrakrpersoo", 
::yl_y,g.Stecn, ChopÍnsrraar 1O3i 2551 SV Den Haa5;.Telefoon: 97Ot54 (b"g.s. 971674 p"tn, io.iàyíll-

Wedstrl d xo arma A-B-C unloren.

ZaterdaÈ 5-I l- I9BB. veLl schcidsr.

D.dc Ruitdr, D.v.Essen, y:IIl", -G.Kutper, C.ï,ipnan, !rO9man, L.ir'(qtrÈÈl, J"v.d,Srce,I{.stuifbÉrson, A.Brutn (25.74)." c"s.r;i;;; li.uJlË"rt (2563), B.rurker (2s62).AfbcLlen voor vrijrlagavond 19.00 "". Uij í.à"-irrtn., teLt 948422.

14.30 uur Escher Boys - Lens
13.00 uur Scv" 5 - Lens 2
14.30 uur es-Grav,SVl2 - Lcns 3
11.15 uur Sev. 9 - Lens 4

il. v
J.v
N.N
N.N

. Gij zcn
ermccr

Kontaktpcreoon: paur v"d.stcon, telc g70154 (b.g.g. g7!674 petet perreyn). Afbellcn voordè h'cdstrÍJde bij peur v.d.srcen 
"oo. ".i5cogàiond 19.00 uur. rn ,riuí."tu ncod nog op

;:iïiïEïï:"n 
op Lens bij ienaud va" ae JËusàromissie ter: oorira.-voo. aro'ar"asrrljden

sam.kotrst Lens
315 14.30
362 72"30
398 14"30
454 13.00
479 tL"oo
495 12.30
540 13.00
556 11"00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lcns
Leus
Vlos
Lcns
Lens
ï,€us
Gona
Iens

A-reg.
AI
B1
82
cl

c2
c4

13. 30
11 .45
13"30
12.30
10.t5
11"45
12. 00
r0. 30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

- ARC vI L. HrrrÈoan_l78_
- RljsurijkAl V2 A.v. Loenen-362_
- Lcns EI M"Stokelean L.Eykelhof_134_
- Vlos 82 Y2 ??
- RKSVM Cl VI N. GccdhardÈ_Is0*
- Die ll.+gha Cl Vl ??
- Lens C3 Berastetnl. ??
- Velo C3 e?

Haandas 7-l l-l 9BB.

19"30 uur Lens Al - RAS AI v2 27

Dinsdag B-11-1988

19.00 uur Lens t/u 2I - Sparta LanilellJk V 2 H.Holrkenp
B zonderhedr:n:

19.00 uur

18.00 uur

- opstellÍnten als bekencl. Lens Al met A.TÍkai. Lens_. C4 met D.l,Íabaij oj e.
- ï.ever de loten of hct geld voor de Grote Clubaktio zaterda-g in.
?roflcLat

l*l:'d IïaËlque r^'Ísr afgclopcn r.rcek de fÍnclc van her plnar- ryschi.crÉn wlnnand af te
;i:iïï',::t,,:ff:: ::5::":.s 

dikverdiena to,noi*,rn je weor e"a ;ii.;;;6se verenlglngen
RLchard grotc klassó en.6eef de beker Eurar een moole plak in je kaner,

7



l,ledstrli dprcÍrraÍEra D-E-F unÍoren.I
KonÈaktpe-rsoon: Paul v.d.sÈeen te1: 970154 (b"g.g. 971674 petex pereyn), Afbe _en voor dc
wedstrljcen biJ Paul v.d.steen voor vrlJdagavond 19"00 uur. .ro uÍterlte nood EoE op
zatetde8aorsen op Lens bij leuarrd van de JcugdkomlseLi tcl: 6613i4. Voor avondwedltrtj duntel:970154.

Zaterdag 5-11-l9AB. vel,d

I
2
3

J"v.BÈerastraat
M'" SÈokelaan
Sp.park H. Bonen/i{ldwtj k

L."2
' Sportlern/tÍezenplein

z
Daal en Bergselcan

GaE.koEaE Lens

.9.00877
t346
857

-oL4
936

r02B
vr.

1038
1085
1110
tt25
tt24

9 .30
12.00
9. 30

10"30
11.45'
11 .00
10.00
r0 .0c
10.0D
11 .00
II.CO
I1.00

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

.00
"00
.30
"00

uur
uur
uqr
uur
uur
uur
uur
uut
uur
uur
uur
uuÍ

Lens DI
Leas D2
Lcus D3
Leakkw. El
Vlos El
I{estlcudia E5
Lens E4
Lons Fl
DuindorpSV tr'2
Dulndorp SV F3
Lcns F4
HBS F6

Toncgldo Dl
Toofan Dl
Trlonph Dl
l,ens El
Iens E2
IJCng ÈJ
DSO E14
Vredenburchï.1
Lens 52
Lens F3
Qulck tr'3

Lens F5

I
9
9
I
0
9
9
9
0
0
0

I

1

I

t
t
I

.15

.00

.30
"00
.00
.30
.30

Zo 6-11-1988

11.00 uur Lcns 1tl,F2,F3,F4 en F5 onderllng voetbal op Lens

- opstelIlugeu a1s bekend.

- Lens D3 zoader D.i,labaljoje, r0et M.!,tatthelJ er.
-'Lens E4 l3et M. Seidi.
- Lens F3 xnit M.OEÈeD.

- Lens F4 neÈ R.v.d.Ark en J.Tazio.
- Levcr a-..s. zaEe.rdag heL gald of de'Loten van de

Iroflclat
Jaclcy..de Jong" het enthousÍasÈe eo enÍge vrouweliJk en voetballen<l l-eqelid, wÍBt zowsar
vorige week iÍoensdag hct pc!.altyschleten te wiÍmcn. Jacky scoorde gwee uael en was ape'-
trot€ op dc beker" Terecht nàtuurlilk en volgens ons vond Je vader hÈt zelfs ook een
hele.prostaÈÍe, Gcfelici:cerrJ hoor. .. .
ViïBÍI i'icetcrhcuË, Ycuri v.Spronsen, D11son da Cruz en Patrick Bodaan haeltlen de eerste
plek net nlet, T,lch een goedc prestatle Joagens dat juUie zovcr z!!n gekonen.

Zaaltrainiug Lene El,E2,E3 en E4,

op woensdegmiddng 9 novcnber treinen ju11re no6 6éu keer ln de zaa1" Lens El en E2 in
de steenwijklaan. Lens E3 en E4 in de zuld Haghe. Neera ochone gymschoenen nee zonder
zwartc zoo1"
Vcrzaselen doen we op Lcns on 14.30 uur. ZlJn er ouders eet vèrvoer?
On 16"45 uur ls hct eigclcpcn.
Zondagochtr:nd Eraining voor Fl t1n F5,

10.45 uur

A" s. zondagraorgen vdrwachten wl
ríat te voetballcn, Door het vee
Ou ongeveer 12.15 uur Is het ef
assLateren, Tot zcndag.

Oudetavond

GrcÈe Clubaktie.ln.

ullÍe.wecr aI1euna1 au 10.45 uur op Leus on lekker
c doen lcer Je heÈ saellcr cn wcrd JÈ steeds beter..
open" Welke vader of A/B jun. w1Mtl1em Blom komen

jj
Lr
8c1

0p maandag 7 november Ís cr eco oud,eravond op Lens voor allc ouèëra van de spelers van
El t/n fI5. We zcuden heÈ leuk virideu als a1Là ouders ook-Eïwezlg zÍjn.

B



Zeker de ouders dle wc zaÈerdags niet zoveel- zien hopen ue nu ook ce ontuoetcn. lle
verwachteà lcdereen on 20.30 uur in ons clubgebouw. De koffÍe scaaÈ dan klaar. ToÈ
ongeveer 22.30 uur'verzoïgclr wij een proÉ;raErÍul en Ecvon antwoorC cp vragen. Ook zul1en
wij alle aanwazigen een ënquetta voorleggen Í,Iaar lJe latcr dan rrcer xle6r aan do slag zuli-en
gaaa. Neerrr dus ook ccn.pen mee" Tot rna;indag en de oudcrc van dc arrdere leef ti5 dsgroepon
kornen ook sncl e.en dc beurt,
Scv" Dl - Lens Dl.
Deze wcdstrijd was de topper 1Ír dczc D-klacc.r 4,
Aan het begin van de Íredstrijd sras dc stÉnd3
le Leng 7-12
2e Scv 7;11
Om deze redon hoefden wc de Jongcns a1Èt Èc atlf,uleren. Na een goede waruling up begon
Lens aan dc lo helft" lla cea drietal gr:vanrllJk: corners voor Sev. !:'ra.n Lens steeds ,

beter 1n hr:E spel. Er wcrd gor:d overgespaeld en goed gepreot seE clkanr. Dit ultte zich
1n cen schl-ctercnde goa1. 0p l1nks kreee Stefan de bel, dege schit:t strak naar heÈ centtuà
Dc Ba1 wcïdÈ doorgekopt door 8.ogicr, rle bal stuiterdd 2x en Cafl zei: Mertíjn zÍJn EaaÈ
45 erondcr. De boL vcrdwilnt dlagonasl ifl de kruising.l-0 voor ons" Sev lrceE niet waÈ

hen overkont" Lcos zet goed de tegenstandcr vast. De ba1 komt blj hun laaÈsÈe nan. Door
goed jagen op.de bal, schiet dezc Jongen dc bal verkecrd teru8" En tcer lriartun kan
de stand op 2-0 bren5en.(lSnin,).Dan kcnt na 15 Í01n. de slechtste perlodo van Lens,
cn Baat de verdediging op bultenspcL spelen bÍj een Ínworp. Dr.E betekenE dflt dc Èegen-
stander zo è.cor kan lopen, dus.2-1. SÈv kont wecr ln de wÈdstrljd. Door heE nlat goed
aannenen van dc baL, dó.be1 springt 5 m.lter van je vandaan, krílgt dc Sev spits de ba1
en verdwljnt de bal echter Rufat. 2-2. Dtt is Ècvens ook de ruststarrdll!
Na ecn apeech van hei technlsch aluo daÈ rnDn na cen 2-0 suand door ooct blijven voet-
ballcn cn niet dënken dr.t uen er al is.
De trarecdc helft lrerd aI gauw dutdelljk dst Lens nlct hoèfde te verllezen van dlt Sev.
lla cefl uiÈbrflek Lrp rechts kout Mertijn aan rle bel óeze lo<;pt nrrar dc àchEcrltln, trekt
voor en Joroen il. neent de ba1 ineens (volcy) ult dc lucht, Dc kceper is kansioos 2-3.
Jeroen waÈ eeÍr BchitÈerende goal. Na dc 3-2 vooÍsprong blocf Lens gaaf doordrukkcn cn

. detèggnstr'ndcr vast zetten op eigen hclft. Na een goede Pass vaE Patrick kreeg GÍno
do ba1 deze kapt z13n man uÍt uet rechts en schlet Eet llnks Ln 4-2" (elndstand 1n het
voordeel van i,ons) .
Jon6ens, julllc krÍJgeu van het tcchnlach duo een pluim voor jullle lnzet , gedrag
t.o.v. gchei«larechter en madespel,er. Prina Jongens, ga zo dcor.
Ea ook de oudèrs wecr bedankt voor vcïvocr en steun aan de jongeno"

Rob.
:J

Lens E2- ADO 5-0.

E 2 spcelde te6cn ADO wé6r ecn stcrkc \.rcdsÈrud.
Er werd dccr iedereen hard gewcikt en goed samengespÉeLd, In dc er:rste helft sèoorde
FousÍ twee keer qraarvao de trrccde ecn echte tttortt was. Ecn foÈlc eanval op links een
vóorzet van RÍ)bert en Fousi 1nééne cp de elof achtcr ílc ADO doekoan, In tlc tweóde helft
gj,ngen w0 gcwoon Coor. Eerst z,..rrgde tr'rano (net links) voor 3-0 en nrakÈc Abdul dc
5 vol" Dave kaB vcor de zoveelste kccr niet tÈ paGsereÍi. yraar het bcLan8rÍJkste van
all+:s vind lk dat hot voetbal steeds beter wordt cn het plezier waarncc gespeeLd wordt.
Ook na- tie'wed-§tÍljd lleterr onzc "tr'e.nsrt zicn det zij tevreden waren er! zorgden Fan
AkkobÍ on Irnn K.lmpfrsat voor hecrliJke ÍJslcs cn mar6cn.
Klasse boys.

Aed

Lens F2- fGÍD fI"
Weer gewonnen nu Íoet 5-0. De tegenpëÍtlj was kansloos. In de eerste helft konden zc
door mèt zgn alLen te,verdedi-gen dc sEend op 0-0 houdcn, maar Ln drl trreede helft waren
ze ult3eput en kon Michael, door goed overspelen viln de andere longens, er zo even 5
irrschieteu. Zíjn ":lgen woordeu rrnijn schulC de.t wc met 5-0 gewcnnen hebben", Leuk hoor
jongens" we Eenieten van jullle. Vincent bedankt vocr het kcepen.

9
de Lelder 

"



Vqr§lag van T5.

ZaterdagochÈenC 11.30 uur verzaoelen. Klckslag 12.00 uur ln de nlddag:epeelde F5
tegen Lens F4"Na de overwl:rning vàn onze Jongens veïlcden ereek zaterdag, rrerd de trend
hcrvat.. Na de afcrap van Marvin en Gary, gÍngen onze jongcns rnetcon in de aanval.
Biunen 32 seconden scoorden onzc JongeÍIs van F5 het eerste doelpunE. Wat we nieE hadden
verwacht, gebeurdel Onze jongcns rraren gretíB op de bal. De ouders ven F4 hadden niet
verwacht dat F5 van F4 zou wÍnnen. Nou, wiJ waren zclf ook verbaasd, !ÍeIrt ledercen schoot
de ba1 weg. DaÈ was vcorheen niet het geval. Iiail 1k het dan toch Boedi één spelértJe

;::'l#"::,ïï'nH;:,ïï'ïtrlï.1;t":ïtieer seÍ,onncn. Brljr lekker voetballen en kon
naar de tÍairring l
Dc tcgcnstander F4 betiankt voor de oportleve wedstrÍJd. Wc hcbben vecl van Ju11lc ge-
leerd, HlerbiJ wl1 lk de ouders bedanken van }.5 voor de goede hulp erblJ aaffíezÍg te
ziln. Eindstand was voor F5 B-3.

l'lar t 1n.

UITSLAGEN JEUGD

R{tnsburgoe Bcyo
, ODB A1

DWO B1 ,

GDS. 82 
,

Velo Cl
Vrerlenburch CI
Cromvllet Cl

. Senper AltÍus Cl
Sev. Dl
Quick Steps D3

Lens A-reg.

A reg.
AI
BI
B2
c1
c2
tJJ

c4
D1
D2

z-6
l-2
4-O
I-l l
n-,
2-L
,-7
z-l
2-4
2-5

Lous D3
Lene Fl
Lcns E2
Lens E3
Klj kCuin E2
SEV Fl
Lens E2
Lene F3
Lens F5

- c$IP Dl l-1
- vcs El I-5
- ADO 83 5-0
- II.v"Ilol1audE2 2-10
- I,ens E4 I-l
- Lens El 7-O
- K!ÍD Fr 5-0
- Laakkw. F3 0-4
- Lcns F4 8-3

Len6
Leus
Lens
Lens
Lens
Lans
Lens
Lens
Lens
Lens

spcelde tot 15 nin. vcor Èljd goed geconcenÈreerd cn stond toen neÈ 6-0 toor. Daarna
een verslapping r,re.È dÈ ciudstand op 6-2 bepaaliie. e.s.Zaterdag de abeoluÈe topper tegen
ARC wat goed op Echot is de laatste wcken. Zij staan er relatlcf beÈer voor dsn Lens.
l4aak er een leuke Éedstrijd ven.
Lens A1:
ióGEïaar ODB Í.raar aorry de Haas nu uee opcelÈ. Bij t 1n6t bleef Lens nàe doen voor
de bovenste plna,tscn. Blj rust l-0 achter. Na rust cen beter Lens wat door EdlrÍn en
John wÍst te scoren, Een verdlende 2-l zege"
Lens B1:
íïG-[Asloos tegen ecn heel gocd DWO. De belangriJke wetlstrljdetr konen cr nu aan. Tegen
Vtos(5/I1) on Scheveningen (12/1f) Eoeten ju11le echt punten gaan pakken..VeeI succes.
en denk itan de klelne dlngen die soms fout gaan. Probeer dÍc te voorkoueÍI.
lcnà g2:
if6-EEEt Èe sterk voor GDS ,jctulge de I-II overwlnning. Zat etdag clndeliJk eens een
thulswedsÈxijd tegen Vios. l.llnnen hoor want dat doen RKSVM èn Laekk'rartler ook steods
en dle steen sarten ueÈ juIlic ia dc kopgrcep.
Lens Cl:
;;=;oi Èwee hcle uooí.e d.cclptnÈen met 2-0 vàn Velo. Dcor de hogere lndeIÍng van
Qulck Steps en de nederlaag van HIS sÈaat Cl nu relatlaf bovenaan. Zatetdag kogt het
lastÍge RKSVM op bezoek. Wlunen Í6 uoodzakeltjk. De nunmers I en 2 prcrncvcren iaer de
hoogste C-klasse, Daot wlllen trrij bij zljn" Doe je besÈ. -aLènE C2:
I-"arïlt I-0 voor dnor een kogel vanaf 25 mctcr van John v.Os. Hclaao rrlst Vrealenburch
toch te wlanen. Zateïdag eeÍ, zwaÍe tegenstander. Toch gokken w1l op een overqrinalng.
Lcns C3:
ging als kop!.oper.naar CroEvlÍet en kwaE uet 1-0 voor. Y,aar Crotuvliet vocht terug èn
serLorde twee keer. Dlt Ilct. C3 n1èt op zich zitten en Gcoorde ook twee keer. Helaaa
rra6 de tweede riit een lndlreöte vrue Èrap maar l,tertijD knal-de hen er dLrekÈ iD.
DÍe telde niet cÍ! het bleef 2-2. l4axt Li cn Parrick bedankt.
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DE LENSREWE ' '

II.EEKBLAD VAN DE VOETBALVER,ENIGING LENS
62ste joargsng nutunerl6 r l0 ncvember l98g,**:i**'h'àliÈ**Jk*'*JíL***'t*"t,.*i'L*****rt:!:tr.*rir!*t *rt* *;**rt:t** ***zïrr**:r* *****à***rt****rr******ír*rr**,t:rrt*!t
OFFICIEEL

Nlcuwe lcCen.
2592 J.W.Berrina, Sczo, ZgOg47 " Landzljdc Zl5, 2543 ED Dcn Haag. rÈ13 663713.
2593 J.Lamers, Sezo 300653, potBÍeterstraat L3" Z5Z4 HX Den Haag. teL: 962393.

AdroswÍJ zisÍnBen.

2469 R.J.Haagnane, seza, Jacob v.d.DoeesLraar iOr, 25rg n! Den Haag.
2004 R,C.Duljrrdem, Sezo, Kraaienveld 53" 2lZ7 BJ ZoÈËermÈcr, t eL., 079_425250.
2490 A.de Boer, Sezo, Eertenrade 50S, 2544 Kit Defl llaag. tel: 297039.
2430 M.Helbergen, D.Jun; lÍanrtensÍl,l kraa.n 497, z54L vA Dcn H,ag. te!: 293704.

Opze lngen;
2480 Y. Ke11ouh, A jun.
2304 T. Spa,. óeza

Wij zlginqen lÍdnaatschap I

1Bó2 R.PLlon, Seza

1981 L.A.v.RÍjrr NS

Boete:

'Bèta1lng v66r. 23-11-I988
129924229 Rabobank Den Haag, . 

door overnaking op girorekeníng 336711 of bankrekenÍng.t.n.v, V"V.Lcns Ëc Monster onder verneldlng van t,Boetei.

Registrat iekos tcn le boeking f.
Regls rratlckcstBn 2e bocking f.
Strafzaak f. 35r--: A.M.v.d.Iloek.

25,--: P.Bielfian, A,do Groot, R.de Jong.
25,--a P.v., d. Zwan.

Iiet Bestuur.Mij nc heren,
Brlj vcrrast wa.s Ík toen-Ík ,.'nkcle dagcn na ntJn thuÍskonst u1t hcÈ ziekenhuls een nooibLocmstuk var U mocht otrtvangen.
vcor deze gcste z'rg ik u gaaine hartelijk dank. Ook voor dc tud.enè miJn verbliJf 1nhèt ziekeohuis onrvangcn Èaert net a" ÈË"t.l"i"en voor oen cpoedig hersÈo,.Echt goed gedaan hebbcn nlJ orrk a. uurn.t5,r"-àie rt m,cht onÈvangen v;rn da herenP'Juffernans, J.r'rÍlle,s, A. Éoppenbrouw"." Ë"-"i.a te vcrgctcn onzö cude pennlngmeester
];. le, WecTt: rcScnrrocralÍg r,roonachriB in Zr,raanshoeku zurt zlch kuuncn vcorstellen dat ik na can verblijf van ruim 6 weken In heÈ tr.Jestelndezlekrrnhuis blÍl was op 19 oktober JJ1. ;u;;- ";;i tuiu ao Eogen. Ik geloof wel dat dedubbele 1ongontsÈeklng nu wel ,r"or-H".nt"ià ,ll-r".. vcorloplg Ís hct voorschrlft heÈi:fr$lï,::iff Íïiï; :ï:":' dan ock;;i;o;-;'un d";;-;;;;.;-ri.'o'ij'ï'u. op a"
Noguaals harteuj k rlank voor uw attcntics cn hr.!e1 vecl succes blj IJr,r werk voor ,everenlglng.

I

H. Houkcs ,



BAROPSTELLING

Zeterdagnorgen
Zaterda$oLddag
S1uitcn...

Anja en Jan (na ecn lange bleesurc weer \ersteld), Belinda'. ;' ;

llarry en Suzenne. Diverse andere peÍsoncn worden door mil nog benaderd.
René en lfurcel-. ' : ',.

Zondagmorgen
Zondagalddag
Slulten
Door bcpaal.de onstandigheden, bardÍcact cp maande.gavond, kon ik nÍet de helc baropsrcllÍng
voor elkaar. k:tt5gen. zoals hot er nu uíÈ zlet ksn het niet.. vooral zaterdag-Diddag 6taan
er te 'rrrelnl8 uensen achter de bar. Ik heb ei nog we1 ecn paar op hcË oog, E!}ar vrijrsll-.
l1gers zljn cok welkcu. ook de zondag wordt nogel noeiliJk tussen 11.00 uur r;n [4.00
uur. Alweer een oproep dus voor vrcege zcndogae supporters of voetbo.llcrs, Zin Ln een
bardLenoE? iBel dan uet René v.d.Steen telr 455434. Ook aan de bar of bij een bekend
gezlcht op Lens oag Je kenbaar naken daÈ'le lcts wilt doen ln het weekend.
Hctkgrotdarrbcst.b1jdelui5tcPcr9o'Ji1tercchÈ.

: Tïnus cn Ccr
: Rerré en Marian
s Gerard en Annie.

.i(AARTEN
KÀAXTEN KAARTEN (AARTEN TGARTEN

HaB U vcrige week vriJCag op Lens? Ncc? Dan heefÈ U een fanEe.stlsche avond gcmist!!
We harlCr:n r,ret Je noeut,r'een volle bak" "waarbÍl 1edÈreen heÈ near ztjn zln had.
De klaver.laesers r.raren enthcusiast. over heÈ "verpllcht gean" en wlllen niet neer
andcrs. Ilet Jokeren ging prÍna, de daoes hcrlden hun eigen spelrr:gels en waren zeer
fanatiek. Hlnnaars wari:n deze avond:
klavetjassens Pronk- Purvls
Jokeren : Carla Verhey
De loterij werd gewcnnÈn door Torn Ot.tc. n '

AL net al een z'eét gesleogrle kaarÈavond. De volgendc evond ls 9 deccrnber.

KAÀRTEN IGARTEN KAARTEN KAARTEN KAARTEN

I

UNICOPN IJNICORN I]NI CORN UNICORiI I'NICORT\

Onze Technisch CoördinnÈ()r, Johrr van.dcr Lubbe, wes afgelcpen zondag bc-lcicl oo blj de .,. ,

wedstrijd. LENS::DSo (0-0) tà fungeren als puntcngever vooï de TTUNICoRN voëtbelLer van
hct Jaar trofee".
De punten dle hÍJ aan de LENS-giSanten gaf waren van dlen aard det. het klassenenÈ oo
de 'TUNICoRN VoETBAILER VA}{ HET JAAR TRoFEE'i er alLeen maar spannenCer op geworden 1s.
J<,hn, bedankt t

Dat LIINS-DSO in..een doelpunt.loos geltjkopÈl etndlgde was" <le'verdiensEÈ van Oe keópel
van Dso. Om rnet de woordon van .lohn ve.n Loen (Rcda J.C.) te epreken "hij had eÈn engclEl.}
op hct hrutweÍk zLttcnrr.
A.S,Zondag 14.00 uur qDqtlIiNS. : ,,.. ",".
(Zouden ze bij.GDS ook eerr cngeltjc hebben?)

UNICO?JII.. , I'NICORT\ IJNICORN IJNICORN UNICORN

0RakeIÈi ee

- Redaktloneel resul

- Deze keer vallen w

- Het elftol van T.l)
veeL bravour begon

- Na dc nederlaag va
weer mls.

- In een uitwedsErLj

tsat 2 uiÈ 2, 3..vogr.en 6 tegen.

e ÉeteÈn uct de deur ln hulsr'rde ballegig van de weck"

. Henk lloppenbrrur{r..ers (het z,g. vrlcndcnteam) verk'lert, na een mot
nen selzoenstert, 1n een deprcssLe.

a verledcn wcek wrrcaoCag tctjen zaterdcg één was het afgelopen zondag

d ÈÉ8cn OSC 4 werd het een 6-2 nederlaag.
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- ZaL a.s.zondag het herstel intrcden?

- De fanil'1e van der Lans dankt ledereen voor de overweldigende belangstelling na hetovorlljdcn van Dhr. van der Lans.

- Eindelljk heefr Piet v.d"Valk zijn zln. 
;.

- Na twee dochters nu een zcon,

- Zen vrous Coby schonk verlcdcn week woansdeg om 18.30 uur het lcven aan Marvin pictcr.
- wlJ wenseí noeder, vader, Jqnnlfer en Gaby hóeI veel geluk en ecn fljnc tockofrsÈ

met Msrvin.

- Uw felicltaties kunÈ U sturcn naar de lcplaan 24, ZZBZ EB Èc Rijswijk (Z_H.)

- Mocht U cp bezoek gaan, pas den op voor dc pitbull.
- A.S.zaÈerdag ï,ens A reg. - DWO e.enveng 14.30 uur.
- Als er nog danes zljn die wiIlen voetbsllcn, dan kunneà 2i.1 kontskÈ opncmen Eet

Wll-Iern B1on.

- trJÍllen de ouders eÍop lcttcn dat hun klnderen blj de thuis!íedstríj den van Lena
"achtertt de hekken blÍlven en nlct ,,0p', de hekken gaan zitten.

S S S S S S S S SS SSS S S S SS SSS S

S SENIOREN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

?rograma Zonda;; 13 novcmber I9EB 
" veld scheidsr. wedstrlld no.

14.00 uur GDS I
10.00 uur DitC 2
1I .00 uur Lens 3
13.00 uur Lene 4
1l .00 uur Lens 5
.10.00 uur VÍos 5
10.00 uur Juv; ValkenÍers 2-
I1 .00 uur Lens B

' 13,00 uur Lene 9
12.00 uur l,lippolCer 12

LIGGING TERREINEN

Lens I
Lens 2 :

Scheveningen 2
GDS 3
Laakkwartier 4
Lcns 6
Lens 7

Laakkwartier 5
Intcrnatloncar 3
Leís 10

Etasnuswcg t. o. Schlldersgaarde
Brassèrskadc Delft
lÍeLis St'rkelaan
v. Vredenburchweg (1angs de spoorlljn)
SchoonEckcrs traet l-rcIf t

1

?
?

J
3

I!. Scheuder
P. OskaE

J . B, Sarendse
J.L,Verhock
T.v. d. Berg
C. Borst
II. E. Jaggan
N.N..
N. N.

LO29
r094
LL42
3071
3r40
3134
3rzt
3145
3207

609

zt32L3
0r5-120i 66
670994
905472
0r5-5603rr

GDS

DEC
Vlos
Juv.Valkenlere-
l.ílppoLder

OPSTELLINGEN

EvenÈue1e ríij z1fli

te13
teI s

tel e

teL:
tel a

Lens I t/m 4 wordcn door de tríriners bekenrl gen4akt
Lens 5 t/ro I0 als bekend.

cn of opnerkingen betreffcndc dc elftallen
Lens 10 afschriJven blj H.de Boer. tel8.079-512590.
ATSCEB,IJVEN

Kunt U rechtstrecks bi.J
Aanvoerders kunnen blj
t-elr 070-454972.

UITSLAGEI{

Uw aanvoerder Coen. Llefts zo vroeg rnogeliJk.
probleuen kcntakt opncmcn meÈ de weds rriJ dsàkretaris Luc Verkijk

1-0
4-3

Lens I
Lens 2

:- DSo I
- Unitds 2

Docos 3
Crou'vliet 3

- ï,ens 3
- Lcns 4

0-0
1-0

J



OSC 4 - Leus 5
Lens 6... - I,Illhelmus7
Lens 7 - Tilonph 3

PBOGRAM}'A VOLGENDE ï,IEEK

SpcorÍrtj k 3'
Lens 9
Lens l0

- Lena I "
- itBs T

- I,leotlandia 2l

6-2
2-l
5-2

4-2
3-6
0-9

14.00
1r .00
12.00
r2"00
r2.30

uur
uuï
uur
uur
uur

Lens I
Lens 2
vcs 3
RKSVI'Í 4 I
I,lesÈerks.2

- Dcn Hoorn I
- Wllhelnus 2

- Lens 3
- Lcns'4
- Lene 5

11.00 uur Leag 6 - BTC 3
13.00 uur Lens 7 - Qulck Steps 4
14.00 uur Takdler tsoys l- Lcns I
11.00 uur Lens 9. .- Tonegldo B

12.00 uur HBS 12 ' Lene 10

VAR.IA

17/11 Lens I - Excelolcr I (bet. v,)etbal) eanvang 19.00 uur"
RESERVE PROGRAUMA BIJ A1CEHELE AFKEURING.

r.4.00
12.00
12.00
12"00
14.00
12.00
12. 00
14.00

-'7,cue I
- Lens 2
- Lens O

- Lerrs 5

- Lenó' 6

- Lens 7

- Lens 8
- Lcns 9

uuË
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

GDA I
GDA 2
BL.Z
DS0
DS0
DS0
DS0
DSO .

J

ï'Íadesteinr,reg 10 Loosdulnen
t,

Dr.Ha.nsvelUkade I,Iassen.lar
Burg.v,Tuyll.Sp.park Z I meer

te]-z 970769
,ll

or 75r-15707
079-315591

wart
5
6
7..
3
9

ll
la

l,
lt

lt
ll
lt

ll
ti
tt
ll

lr
tt
li

Voor het evt. dooÍgaan von deze sedeÈrljden kunt U vanaf 10.30 uur bellen naar d.e
Leockantine 6613L4.

Elke woensdag 2O"45 uur tralnen vcoi nÍet se+ectlc-spelers ..

osc 4- LENS 5 0-2

Trlest Íaar t aar.
lbee geblesseerde keepers, drÍe geblesseerde spelers en één wetsoverÈrcder (zondag-
arbeld). U1E de"Íe6t nog cen eoepel draalend e1fte.l unkcn 1s zelfe vocr reserve aao:
voerder 8. . een c_nnogellJke Èaak. '
Henk H. rechtsbacli, Peter P. InaÈsEè.nan, Gerard C. lÍnksback, I4artlo v.d,M.. vcorsEopper..
ZeLfs de orÍgÍne1e zwÍtscrse kaas heeft niet zovet':l Eaten a1s deze verdedÍgÍng de -

Enl8e tuasentlldsc oEzettLngen derlen het e1fta1 zlchtbaar gced, zodat. gerust kon worden
EeÈ een 2-I achterstand, Na ruct lrerd er ge'3aagd op de verdÍende oaar nooÍt gekregen
gelljkoakcr, àodat dc ulterst geflateerde uÍtsleg ve,l. 6-2 Írerd bereikÈ.
Om de sfeer binnun deze grocp gocd Èe houden zal er a.s. dondcrdagavond een ultgebrelde ..

flaaltÍjd ircrden gcnutÈ1gd (aangeb:den door spouscrs en persoonll.Jke geldsehÍetcrs).
EvenÈuc1e ploclen zullen dan glad.gesErekerr ilcrden.
Zcals: voldoeÈ het huidlge trÍr1ÈÍngsschema ncg

ls een alcoholvrije zaterdagavond !re1 verstandÍS
zIJn de vrlendlnnen van ilcnk ll. cn RoberÈ D. Í!. staat deze jongens ln de ' ',
hend te houden.

Volgendc wedetrlJé zal er een autwoord moetcn zun.
Goaltjes dief Oscar K. zal hler volgendo.wcëk uÍtgebreid op Ín gaan"' .. :

Kees(kaats, kaate tcrug) Odenklrchen.

. Tony hecft gocd staen keepcn, rnaar dit kan Je noetl{k 1n het veralog plaatsen'
Je zo royaal vcrIlèst.

-I

p.s
als

OSC4-Lens5
Afgelopen dlnsdag/woensdag zLjn Ín de U,S"A. de verklezingen gehcuden. In wezen is tiet.:
xga3r ecn ltrotrenLoPneme, tant de Srote Anerlkaanse JournaLlst Oscar !I11de zcl reed8j
"Amerlkaansc presidenten reBercn vÍer. jaar, uaar de Journallst!:k eeuwÍg,r.

4

lr

rl

rl

rl

TRAINEN



En nu Lens 5" Daer moet ik nu een oordeel over vellen. Ik heb veel,.gezien en geluÍsterC
en nu nijn oordeel: rk ben het er nÍet Eee eens ocn z.g.n. ,'vriendà1elfta1,' . ze hebbenvecl ?unten ovÈr hct hoofd gezien, n.1. cle meeste ven juuie ziJn nog Íu hun kracht ,.van hun leven" Rond de 27o jaar of daar i;mtrend.
Goed als jc de 35 gepasseerd bent daa zegt men, etr terechc, laat <lte oudJes maar hobbelen,
dan zÍtten ze tenninstÈ niet Ín eon cafe. Maar nu; hier zltten personen in net een grote
dosis voetbalcapacitelten die zÍch aen no,ften pasaen írírD hun zsekkere broeders en evenzo
ondersom ólÈ n)cten ledere week zlch te be.rstcn werkr:n cm àansluiting Ëc houden, en
deE geat n1cÈ I

Hèt gaaÈ dan ten kostc van Julllo spelvreugde, die cr coch ucet heersen b1j een ir:rlcrpersoonlJ,Jk 1n een eIftal trat qua I capeclte tten blj een ieder prjys66y1tÍJk pact.
W:raron hebben ze dan zovecl klassen?
Ecn vriendens:l-f ÈíJl ts prachtig op papier of vrror een gelegenheids \"redstrijd cn daar
ben Ik altlld voor tc vln<icn, Eaar nlet dltl
Julllc lUke! wcl op de twaalf Apostelen. Toen de groÈe b'aas weg rre.s 6govcn ie alleuaal
een kanÈ opr w;larvan uen dc t'bckendenre steece hoorE cpnccnen en de EcsÈ is rrvergetcn',.:
Jurrie kennen niJ eL van btlkans hun 10e j a..:r af en ik hoop mer ceze ,,open brief,,Èot
nadere ged:rchÈen willen brengcn cn dÍt ecns te rrilren over*eg"n. Je kuni qerusÈ naar
Leao konéí ook al.s jc verloren hebt hoor.;i;1ii;;;"";i.;;; ;;"à;-;;i;;d;;;- "-":' 

F.M. Frurnans.

Aentredcn voor de ecrste kompetitie wèdstrljd, en rrel Ècgen rwÈcElandÍa.. De eerste.
20 ninuccn'hadderr dle jongelui niets te vericllcn.' I,lc niiten al cen goede spits onze
Arnold, cn tljdens dc wedstrijd ook nog J,;op en Rein.
En onrlanks hot goede werk achtcrin hebben wc het niet kunnen redden. Daarou dezeuitslag C-9. rrl{ljn dank i:o beteischap gaÍ,t ul,t nasr iddcrc vctcraar-spcl,èr,

WESTLANDIA - LENS. IC

'zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALUOETRIí Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Maandag I4III
maandag l4llI
dlnsdag l5/11

Progranma weok 2 I tln 25 novcnber.

dinsdag 22ll I
dlnsdag 22llI
dtnsdag 22l 11

UlTSLAGE}I

(19.4C uur) Gymnova 2 - Leno 2 De FLulr Leidscher:dam
(22.20 uur) Lr,ns 5 * Venibo 7 Overbosch VaorburÍj
(21.10 uur) Lens 1 - MaaÈdtJk I: Dulnlaan

F.M.

(2L 10 uur)
( 22. 10 uur)
(22.50 uur)

4

zael

- Arrows 3

- Lens 5

schcidsr,
Clacssons
N.II.
KloosÈerman

SVlt I -Lons I
Crr-»ov1let2-Lens4
Croxlvlict3-Lens5

2-4
5-9

DWO 2 -Lcas 2
Vredenburch5- Lens 3

VARIA

- Vanaf heden 1s
Hlj 1s voor al

Lens
ADS 3

3-5
7-1

Uw sekretaris zaalvoetbel weer ln hct 1and.
Uw problenen berelkbaar onder tc1nr3 682190.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z LANGS DE SPORTEI.I íEN Or Z.U.I.PPNN Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzz

Ultslanen dccrdeweekse wedsÈrl1den (vrlendschappeliJ k)
Schevenlngen 2-
Lens 5 (20)

Lens 2
Lons I Z/r

1-3
2-5

5



Uí.tslaaeD. za.terdag 5 november 1988.

Artsttinr 80
Duno 4- '

Monster L2
ltonstór 10

- Lens
- téns 2

- Lens 3
- Lens 4

t-2:
1-1
2-L
8-2 ,

Program-q zatèIdaiir .l?.,lovepbcr 1988.

14.30 uur Pscher Boys r- Lens
13 .00 .,uur Sev 5 . -. ï,eno 2
14.30 uur ts-crav.Sv.12 -- 

Lr.:ns 3
11.15 uur Sev 9 - Lens 4

verz,1[oltii den

Lens I . 13.15 uur
Lens 2 ..11.30 uur

JJJJJJJJ JJJ J JJJ JJJJJJJJJ
J VAN UET JEUGDERONT J
JJJJJJJJJJJ JJJJJ JJJJJJJJ

Algeneen kíJnÈaktpersocn :
Telefoonr 970154 (b. S.8.

c.Llpman, 14,Oenan, L"Hante1, J"v.d.Stec, "

M.Sczkurt ( 2563 ) , D.Tutkcr (2562) + N.N.

H.v
J,V
N.N
1,1.N

. G{ zen
erEeer

13,00 uur
10.00 uur

002/011
alzl067
o23lL6A
0261178

Len
Len

Llasing tan dÉ ' Ècrrelncr
Escher Boyss Jullanaprrrk, lngang GuntqrsÈeLnweg efl Vredenburchweg 'tel: 951618
Sev: t'de Heuvtrlrr Heuvelweg Leldechendan te]-r 278972 .. ,rs-Grav,SV: Jullanaapcrtpa!:k, Kon . JulÍatraweg, I oGravenzande tel! 01748-13726

Iafornatie over evefltuole afkeuringen van rlc afdellng I s-Gravenhage leCere zaÈerdag
vanaf 9.00 uuÍ automaÈioche tcle f oonbeantllcordcr onder telef ooanulmeÍ 3 295701.'. '.'.,i i.-

De opstelllng voor Lena I eu 2 lrordt .joor de tralner bckcnd geDaakt. - . 'È.'

Eventuele afcchr{vl.ngcn voor vrljdagavond 19.00 uur bij E.v.Spronseu tel: 525013, I'
kant. 0175I-2229L, of. biJ H.GabeI tel: 646554. , ,

Opste1lÍns Lcns 3i
S.v.d.Togt, M.Vcrboom, M.Spa, H.v.Kooten, W.v.Mer6beÍgen, L.Sinke, R.K.euo, J.Middeldorp'
A.v.Wijngaarden + ev. aanvulllnÉ vanult de selectle.
Leider: 3.v.d.Nouland
Afbcllen voor vrlJCagevcnd 19.C0 uur blj I'l "v.Mersbergen ce1: 213360.

0 ste1lÍ Lcns 4:
.de Rultcr' D.v.Essen, l'!.Fris,G.KulPer,
.StuLfbexgen, .A.Bruln (257t ), G"Sarolea"

PROGRAMMA ZATERDAG 19 NOVEI"IBER 1988

e3
s4

D

I.I

l

14.30 uur Waosenaar - Lens
12.30 uur l,lassenear 2 -.Lens 2
10.30 uur Anar Dcep 4 - ï.cns 3

14.33 uur Schiplui,Jcn 4 - Lens 4

Vrlcndochappelij k Drnderdag 17 november 198B'

20.15 uur Qulck Steps 2 - Lens 2 (zat);

:vls6ef
.v,,d.Zwcn,
.i{,.
.N;

:

?aul v.d.Stèen, ChÉpiqstraaÈ
9lLbl4 Eerex íerreynr.

J
D

}I

T

cazlot4,
alzlo70'
o23lt63 :
026118L'

103, 2551 SV Den Haag.

WedsrrlJ dprograuaa A-B-C 'iunloren.

KontakÈporsoon! Paul v.d.Stecn, tel: 970154 (b.g.i;. 971674 Peter Perreyn). Afbcllen voor
de \íedsÈrijden bÍj ?eu1 v.d.Stcèn voor vrljde8avond 19.00 uur. In ulterste nood nog op

zaterdagmcrgen op Lens blj lenand van de Jcugdkomlssie.te1:.661314. Voor avondwedstrÍl dcn
te1: 970154" .i .--. -,,; "

6



Zaterdai: l2-1I-1988 veld ScheÍdsrechter

- pWO I J.de Kok-264-
- Zocterueer À1 2 l, .dc Jong-107-

'- Schevenlngcn Bl I I,l.Nooteboon-345-
- Lens 82 sp.prk.Polanen ??
- Scheveningcn. Cl I J.Cornet.-95-
- DWo CZ 3 J.lleenskerk-182-
- Vios C2 | 2?

- RK.DEO C3 3 ??

saE.kou6t Lens

314
Jbt
399
458
48r
490
s43
559

14.30
r2.30
t2,30
14.30
II.OO
LZ"JV

9 .30
11.00

uuÍ
uur
uur
uur
'uur'
uur
uur
uui

ÀÍaaidap, L4-r Irl9B8
18.30 uur RAS AI
19.0C uur Lens.'C3

Lens A-reg
lens A1
Lens Bl
RI$IIM 82
Lens Cl
ï,aus C2
ï.ens C3
lens C4

13.30
LL "45
i1.30
r3. 30.
10.15

uuf *.
uur
uur
uur
uPr :iuur." t,
ugr ,i "

r1.45
9.00

10. 30 uur

72

Bljzondcrheden:

- opsterllnÈei "".:::*u' i:ï tà ï:: Ï:ï:il"ï;:loï!.r.".n,..op nle c4)
Lens C4 Eet J"P"v.l,líerop" R..Groenlanà en D.MabaijoJe

- Lens B2 . Albarde-straat
- Quick Steps C3 2

18.00 uur(BAS)
18.30 uur

SpelrenchierlbÈrli àeh (A-B-C cn D Jeued)'
Evenals voorgaande jaren r4i.llen wlj ueÈ cnze A-B-C en D Jeugd weer meetloen aon cle
spelregclweclstrlJ den van dr Haagse Schcldsrechters ,Vereniglng. Ze hebbcn bellóftt de '.'
vragen lret eenvoudlger te formuleren clan voorgaande Jaren. DIE hoefÈ dus gaer. probleeo '
aeei tc ztjo. Ook kunnen wiJ een cor.ch/bcgolcidcr aanvrngen dÍe met orrz. t.r:"(s)'gait',1
oefenen. Zr;als ,Jullle weI weÈen wordt er eërst ecn voorronde gehoudeq diE keer op
vrljdag 13.J.muarl. Daarna volgt vcor d.e bcÈr:re teams de halve flnarle op 2C janueri" '
De finale lrearln "de zes beste tcems. mee docn is op 17 fcbruari. Voor we echtcr zover
zljn !,,i11en .we cerse lreteD. of er op Lens spclers zljn die hioraan mce w1l1en doen. .. .

Voilg 5aar-schrevcn we Dct vier tcatrs 1o. " 
I

BelangËtc1J-endon kunn,:n zJ-ch a11een, naar ook pcr te,'lin r)pgevcn bij PauJ. v.d,Stcen EeIc'
97}l5i. E6n tean,bcstaat ult vier spelers en een l!)ider. Èrobeer àus ook ecn'Ietdei .

(vader of uoedcr) te vinrlcn. Voor I decamber noeten w1j de tèams aannelden.

- Ondcrdak mct Pasen.

De spelers van A-Íegionaal en BI hebbcn afgoJ,opon week een briaf mee gekregen orir Ehuls.
Èe bespreken. Waar het olr Ea.1t. 1o het volgends: I'lct Pasen wlllen wlJ evenals vocrga.andc '

jarcn rÍceÍ ecn lÍlÈerniltlrJnaól tocrnooí orgi:nÍseren voor A-reglonoal cn BI. Dlt kan alleen
uaar eLs er ouders van deze opclers varr 24 uaa.rÈ t/n 27 maart ankele buÍtenlànCsc Jongcns
tn huls willen nemen en wLll-en verzorSon. Voorgaande jaren hcbben wlj Eot vLak voor
dc ae.DkoDgt echt lopen leuren met de::c buÍtenlandse spelers, Dlt willen rrij nu nict
meer doen. Lukt het niet dan vlnden wij dit zeef, spljÈ1B near dan beperken wij,ons Èoc .

cen natlonaal toernool. Gaarne binncn 3 weken ecn reskÈlíl want dan wÍIlen wíJ een bc-
sllsslng nencn.

Lens Aï- Rlj swijk Al
Daar Rilswljk ean de late kanE wao, lradden we r:en slechte warnlng up. Wc glngen 18at
de kleedkamcr 1n. HeE blcck ook Ln de eerste helÍt., we weron stecds ln ds eanval maar
konden het nict afmaken, 3 -zeer rijpe kans,:n. In de laatste mín. vin de eerste helf:
Írerd het toch l'-0 voor cns door'P.v.d.Lubbe. Dus toch net ecn voorsprong de rusÈ 1n.
HcÈ oen flir.kc oppcpper da 2e helft l-n. In d.c eerste heLft ls er nlet gepraat in he!.
vekl, dat konrlen ze toch ln dc twecd,r helft nlet laten" In de 2e nin. van de 2e helft
te;s het weer..raak.- John lÍe.nsve1d maakte Z-Li. locn hadden we de sne-ek tc pakkr:n, want
ln <le 4c nin. dt:ed onze 1Ínkebuíten RenÈ er nog een schepJc' bcven op 3-0.
In de lCe,rnln., krr:eg N,aik Jagers ne8 een eoedc kans aa een paar me.ÍI !e hebben gepas-
seerd, jamaer Nalk-. In dc 3Cc nÍn" namen wír nog verder afstr.nd van Rljswijk.
PatrÍck Va.lkenburg naekte er nog cen, dus 4-C !re,t tevens du uítslag was. Ga zo door '
jongens we nraken steerls ecn goede kans oro bcvcn aan tÈ elndigcE.

7
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Lens Cl- AïSVM Cl B-I.
We begonnen de waroing-up nct de nieuwe tralnlng6 jacktes. lJe begonnen" de wedstrLjd
heel sterk"hbt stond vlug 2-C, R.Pronk rle eerste en ll.Verhey'de tweede goal.
Na Ce ru8t r.rerd het 2-1 en dachEen tre nu noetcn te oppas6en dat het niet 2-2 wordt.
Maar snel daarna kwes Robert Pronk aooi door en.scoorde 3-1. En toen werd het $st rom-
Eèlig aéhtcrln-bU R(S[r,Í, en vleleo <le <loeLpunten e.chÈer elkear. En uitelndelÍJk uérd
rret 8-t. De 'doelpuntennakers warcni.Hans verhey 3x, RobcrC 2x, Wal llcn Yeng lx.Tonoy
Jackaou 2x. En rrre bedanken Tonny Schlppero voor het Eecdoen.
P.S. DeZe keer werd er aleaand ,rftgesirrura. ' '

Wedstrijdprogr arma D-E-F I unloren.

Donderdag f0- 11-1933

Kontaktpersoon: PauL v.d.Stcen tel: 970154 (b.8.8. 971674 PeEcr Pcreyn). Àfbellen voor dc

íedotiilden blj paul v.d.SÈeen voor vrijdagavond 19.00 uur. In u1Èerste nood uog op

zaterdalnorgeiop Lens bij leroand van r1ó Jeugdkouaissie ÈeI: 661314' Voor avondwedstrlJ dèE

rels 970154.

18.00 uur Velo D3 - Lens D3

Zaterdag 12-i I-I938

Ncordweg/Ilaterlngeo

veld

seíu. kcnsÈ Leno 17..15 uur.

seE.komsÈ lens
8,15

10.00
9 .00
9. 30
9.30

10i30
rc.30
8.00
9. r5
9.0c
9 ,3C
8. 30

10.45 uur

8r.7 9.00
845 11.00
857 r0.00
9r4 10.30
936 10.00

1025 r1.00
vr. t1.00
1036 9:'00
1085 10.00
rllc.10.00
r124',10"00
1r25 9 .00

Die Heghe Dl
T1BS D3
BTC D2
RAVÀ 81
Lens E2
LëNs EJ
Lens E4 :'
DWO Fl
Gone tr.t
Flaningor s Fl
Lens F4
l,ens 15

l,ens Dl
Lens D2
Lens D3
Lens El
VCS E2
I,Íaasdlj k Ml
Velo
Lons Fl -

Lens F2
LCnS ltJ
HDV E2

Quick F3

0ckenburgh
Daal en Bergselaan'
'iloutrrlj k
Zuiderpark

?
2
2

Zoetefi[eer
l' Berestelnlaan

Sp.park Pr.Irene
-2

2 -.

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuÈ
uur
uur
uuf

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uut
uur
uur
uur
uur
uur

Zondag 13- I I-1983

11.00 uur Lens F1,F2"F3"F4 en F5 onCerllng voeÈbal op Lene
_, i

i' oilstcltlngen a1s bekend. Lens D2
Lens E3 Eet R.Alphenaar
Lens E4 meÈ M. Saidl
Lens E4 Íoet R.v.d.Ark cn J.Tazln i

Lens !5 ueE R.v. d " Snook

Bli zonderhedcn:

Eet D.v.d.REaf

SporÈ te Zeist (spelers Bcboren tusseu l-B- L977 er 3I -7-1981),

VorÍg jaer verregende dÍt sportkamp enlgszÍus. Vocr komend kaop hebben we echter roool
rreer g;regeld. Uór ts dc beàceting dat we op naandeg 24 JL:LL 1989 vertrekkeir cn op" :

zatetiag 2S 3"ff $eer ierug koncn. DaE 1s nog ver weg za1 er gedacht worden" Dat is
helercaai waai ,aat de lnschríjv1trg P,aet zo opèn en w1J weÈen uit ervarlng dat zoro kaqp

snel ïol{eboekt ls. Zckèr in Zelst. Daerco ríl1LcD. wtj nu al wtrten welkc spelers en

leiders. ór'^." guo.. Hlerontler geven wij we.t lnformatle voor de epelers/ouders dlc nlet
weten' w6t zoín kzuP bctekent.
Het.sp<.,rfkaop 18 EocgankellJk voor alle voetbalverentglngen vah Nederland. Per kanpweek
kunnen z'otn 275 Jongoos roeedoen. Tljdcns deze kampweek op hot KNvBsporÈkonPlax to ZclsÈ
dgen dc verenlglnËieo naast veld- en zaalvoetbal nog' aan. zwcnÍ[en, vcctbalvoardlghedeal
boespelen en anilere spel,en. Ei6en11Jk te veÈI om op È9 nceEen, Geslapen wordt ln grote
tcnten Ín rlc bossun vsn ZeisÈ. Gegèten wordt er ln een..Erote eetzaal op het ikanpÈerrè1n
alwóar een centrele stef zorgt vocr de daa1tuden. Kortor voor de Jongens een schlÈ-
terendc week vol neÈ spel en plez1er.
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IJe prijs per Persoon bedraagt f.140,--. Dlt beilrag tan in arre termijnen volàaan worden.BiJ earuucldÍng Eoet direkt f" 10,-- per pëïsoon oÍergernaakt. worde., oi giro 336711 t.n.v.pennÍngmee'ter Lens neÈ vcroelding sporÈkaup. Iíce nogen spelers getoiei tussen I-g-I977en 31-7-1981.
Aonnelden kan door te bellen :raet PauL v"d..stecn te13 970154 na 1g"00 uur. ook nag onder-staand-btrookje afgegeven worden a;s. zatertlag op Lcns. s"àr i""À"t.i àie. ilet sportkanpLs snel vo1. '

l{ij n zoon ,.,... gaat nce near ze15t.

Naam:

0udcravond op 2l noveniber voor Dt I t/m E4

0p naandagavond 21 novenbct zÍ.L et in ons klubgebouw een ouderavond ziJn voor a1lecudcrs van de opelers van Lens D1-D2-D3-E1-E2- E3 en 84. De cerote ouderavond voor dcouders va.n de F-klasscrs was afgelopea uaanCag. Zatt 502 ven de oude:rs was daarbÍlaanwezig. Naast laformaËle over onze vcrcnlglng Lens, Ír3ast lEfomlatie over onzc J eugd-efdeling wcrtl ct ook gediscusslceïd DcÈ de aanrrrezlge ouders. Spontaan meldden zÍchouders san oE te assistcrcn bij de organlsatic van ncvenakÈlvÍËeÍten voor deze lecf-tÍjdsgrocp en heÈ makcn voor hesJes vcor de jongens van deze lecftljd.
Kcrton een vruchÈberc avond d1e zeer zeker de ncelte waard is gcweest. Ne afloop vrildciedereen. Eog een enquète formutÍer in 'líet. de anEwoordcn gaan wij weer aan de slag.Ook op maaodag 2I novenber hopen wiJ veeI cudcrs van Dl t/m E4 op Lens te zlcn.'I{e verlrachÈen Ícdcreen, ook de tralners en de le1ders, our 20.30 uur ln.ons clubgobouw.
De kofflc sÈaat klear en om 22.30 uur ie het afgelopen" VrLj houd€n ,fezc avond graag.

Lens D3 opt{e1et.

0p woensdagulddag 16 cn 23 
_ 
novenber tralnen Jurlie'nlet op hetve1d penr in de sporthalzuld iiaghe. Deze traÍn1n6 Ís dan van 15.C0 uur tln',t6.45 ""r; .l"iiio *oeren r{e1 schone.EfrmschocnenmÈenenenzoncerzwottezoc1.Verza[e].eirdoenwezovee1no5;e1ÍJkbtj<le

sporthal ou 14.45 uur. Jongens drc deze trlct -rcÈen tc vi-nden ,.rogeo or0"14.30 uur nócrLens toekonen. Va.naf daar gaaD. Jul1ie naar de hal toè.

afgelopon woensda,g zsten julrre voorropig-voor de laatste kecr cp rre woensd:rgmlddagin de- oporthal" I{e hopen dst- juflle hct reuk gevonden hebben en u"irn"t i"r, daÈ julrie
nu ook op het'vel_d allenaal blijven konen. De txaÍnlngstljden zÍjn els volgt:
woensdagmÍddag f5.00 - 16.00 uur
donderdagniddag 16.00 - 17.00 uur.
De spe1ers vea Lens E3 en E4 verwachten wrj ook zoveel nogclijk r:p beide tralnlngen.Vooral jull1e hebben dit nog hard nodi6. .

Lens El t /u E4 opBe1et.

Voetbëlschoenen to koop.

Iíestl?.ndia E5- Leas E3 L-7.

EdwÍn DroLgb;,.ch heeft zo goed als nieuwe voetbalschoencn Èe kcop.
De tPatrlck l4exlcorr schoenen or1st 36 zljn te toop ,oor f.. 25"__.Intcresse?? BcLz 212239 "

Na 5 mlnutcn kwas Lcus net r-0 achËerr naa.r dootde enormc werklust en hcel goecr sanen-spel wer<i llesÈlandla E5 door_onzè jongens volledig vao de mat gespeeJd.
Door doclPuntc[ van Rlcardo 52, Abàu1 lx en Rtn;rldo lx werd het tenslotÈc r-7 voor Lene.Jon8ens, a11eae,a1 fantastisch gcvoetb^ld, lu ,o- Arnr, kon allenaal tralnen en danwlnnen Jul1íe nog velo wedstrijden.

9
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Dul-ndorp SV F2- Lens E2 ultslag 1-1

Koud naar een heerlJ-Jk zonnetje. De longens haddeu geen lasE van de kou want ze Eoesten
er echt wel- ieÈs aan doen on het.op cen 6e1ijk-spe1 tc houden.
ThuLs met 4-2 gewonnen van Duindorp, naa! nu ging hcÈ nlct zo rnakkellJk"
Na een paar oinuten a1 een d<;elpunÈ tegèn, uaar dat nan Lens noËuurluk ulet en Eaakte
er aI-gauw 1-1 vao. TerwlJ 3. de ouders ln de kantÍne hun voeEen w.er warn probeerden
te krlJgen, hadden onzó Jcngens hei wera door het probcren cm nog ecn doel-puntje te
naken. Niet gelukt, nasr heÈ ís Coch netjes op I-l gehouden. prina gedaan longeno.

Wl11en.

UITSLAGEN JEUGD.

Lens
Leng
Vloe
Lens
Lens
Lens
Gona
Lens
Lens
iens

A reg.
A1
B1
82
cr '
c2
cI I

c4, .

DI
D2

- ARC 0-0 (gestaakt )
- Rijswtjk Al 4-0
- Lens Èl O-2
- Vlos 82 7-0
'- RKSVs{ Cl B-1
- DÍe llaghe Cl 3-5
- Lens C3 0-9
- Velo C3 8-0
- TonegÍdo DL 4-2'
- Toofa[ Dl ' ' L)-2

Lcns D3
laakkwartler EI -
Vlos EI
Westlendia E5 - -
Iens E4 :. -
Lens Fl
Dulndórp SV !'2
Duindorp SV F3
L,:ns F4
HBS F6

Trlornph D1
Lens El
Lens E2 -

Lens E3
DSo Í'..1 4
Vredenburch Fl
Lena F2
Lens F3

Quick F3
Lcno l'5

t-7
2-10
4-2"
t-7
0-5
z-9
1-1
1-5
L-7
I-4

Vorlge wcek elndÍgde de Lcr.arevue niet heÈ korte berÍchtJe van Lens C3. Zoals JuII1e
lreten schrijft dë J eugdko!$otssie iedere week een korÈ stukje over e1k elftal. Hè pro-
bercn hlerin naaeL vat gcgevens over dc wedstrljden ook !ra.E Èe berichten oveï pooiÈleve
maar ook negatieve zaken rolldos, dc elftallen. DÍt lukÈ'öns Ece6ta]. aardÍg alhoewel Je
nooic heLenaal volledtg cp tle hcogre knn zlJn zoals <le. tlree laatstc Ballàdes uit de -

Haagse krant ons lieten zlen. Daar rrè echter ecn afspraak hcbbcn mct de rcdaktle dat.
we niet deer dan,12 paglnars Íu de Lensrevue per week hebbcn en zo mÍn uog6]11jk net
een bLanko achÈer paglna wlllon eindÍgèn Lv.n. kostÈnbesparÍng kan het zljn dat nct
als vorlge week deze rubriek ergcns ltlddenin afgekapt rr()rdÈ. Jarmer maar weL begriJpelljkr

Èaa_auraËrr1tEceÍteuctdezenuwen"ARCge1ukkigook..Doordati,Iarcov.dl3kzích
- vrij crn6tlS bleoseerde en naar het zlekenhuls afgevoerd Docst worden werd de .wedstrÍJd
biJ eon 0-0 stand gestaakÈ. Gci.ukktg blijkt het achtcref nee t.e vallen mcË de blcssure.
t.z.t. zullen de resterende 34 Elnuten noij uj.tgespeetd torden. Zatbtdag a.B. DIIO rst
nog enlgszÍDs dc race kan bijhouderi. Voo4 de duidelljkhetd de nunrner 6én promoveert
autornatisch. ile nunÍler twec kan iircnoveren via een eventuele besliss ingswedsÈriJ C.
De Ííeg 1s echtc: nog lsng.
Lens A1:
krebbelt la:ígzez-n weer omhoog. Rij 6rr-ijk was eigenllJk gccÍr tegensÈender. A.s. zetetd.ets
komÈ ZoeterEeer op bezoek. Zij atjn o.rk goed 1n vora dè laaÈstc weken, Doe Je beBE.
Lens 81:'
dceC Íràt hec oest doen. Blj rust rÍes de 2-0 elnclstend al bcreikt. Dat er hier en daar
Eog wat. kansen onbenut werdcn gelaten ls niet belangrlJk" Deze werden zcker bewaard
voor e,s" zi-tetdaï a1s Schevenlngen op bezöek kont. Succcs.
Lens 82:
bIiJft Lrinnen Èegen toch vel crg zlrakke - Èc8cnËtanders. Zat.crdag neer hct wel atÈrke
RKSII{ toe. llu kunnen ju11le laten zLen ,of. de grate mond (niet altÍjd even leuk) wel
terecht is. Probeet heÈ voor iedereen weL leuk te houdeo.
Lens Cl:
;póÏA; ceu hele kneppe wodsrrljd. GesÈinuluoia ( Z t ) dcor dc Drcle lackieb speeldcn ze
RKSVM volledlg zcek. Ga zc d..ror Jongeno. ZÍe verdcr het verslng van ???
Lens C2:
ffrr"Jo zich best goe,í tegen DÍe Haghe. Helaas benutlc Dlc Hagha de kansen waÈ betcr
en won de wcdstrljd aet s-3.Zateidag wcer ceà sterke t,w.DWO..Wle worrt.
Lons C3:
gaf Gona.Cl voetbe.Iles. Vle schitterc nrle aanvaLlen werden r:r ncgen doelpunÈen gegcoord.
A1s belonlng zeterdag op vèkl l.
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Lens C4:
won ook heel rulm uct 8-0 van veLo. Reuco GroenLenil was er nieuw bij en deed dtrekt
goed oee. Zaterdag een hele zware È.w. kopJ.oper RKDEO. Doe Je best.
Leng Dl;
naE pas ln rle È'irreede helft afstand van Toncgido. Het gaat arleEaal Eoch erel lrat tcnakkellJk. Na 26 novcnbor met dc nieuwc lnrJàlingen hofelÍjk toch wcr trecr tcgcnst6nd.
Lens D2:
Eon ËE tot_rusÈ--op 0-0 houden, Daarne Iíep Tcofanl toch uit near ecn 2-0 overwinning.
Danlël v.d.Raaf 11et zlen cen echÈe asurrinst te zlJn. zaterdag eea overwlnning hoorl
Lcns D3:
zag looÍ Ce zoveelste keer Jarry v:d.zande uiEval-Len. van haïtc beterschëp. De ultvatlcnvan TrLonph Dl wa.ren eigenllJk ook best gevaarlljk getuige rte 7-r nederleig.
ZÍe kopy traÍnlng D3. , -
Lens El:
zat weeÍ een6 met to we1n15 vervcer. D3E !0,-1ar een auto lenen, iltj verlÍos moest deze
outo wel Sevesaen worden. Ean betere sti$uLens was er nÍet cn er werd. Eet I0-2 gcwonncn.
Lens E2:
Ëï:ru-beter teBenstand bieden aan Vlos El dan ln de thulswedstrÍJ <1. Zaterdag ko6t VCS
op bczoek. Succes.
Lene E3:
verwclkonde Rlcerdo Àlphenaar dÍc een drocE dcbuuÈ Eaakte. HIJ acoorde 5x ou E3
wrot zor aar de eerste overwinnÍng te beharcu. zijn' eruo ,rog ioo. veraterkiogcn? neer
IE[rar ncc .
Lens E4:
vcrloo; de-wedstrijí1 tegcn ceÍr fysiek vecJ. slcrker DSo met 5-0 naar r,rcn heÈ penalty-
schleEen. zaterdag tcgen ve1o. Doe Jc bcst hoor en kom wat vaker traincn.
tens FI:
fiEnïïsloos ondaÈ Kevi:r helcnaal nÍet kwou en youri pns blJ een 4-0 echterstend heÈveld op kt an. 8iJ rust 7-C achter naar de tneecle helfi gíag ultstekend. Elnrletand 9-2.
Lens f2:
ItroesÈ het eerste Punt3e lnLeveren na 7 overwlnningcn. DÍt 1s geen schdnale hoor. Zatcrdag
de topper ÈegÈÍr Cona. Succes.
Lcno li3 :
Í{on oet 5-1. Prurfictat froor ea DerryJ- on Martin bedankcn ï'e naÈuurLlJk voor dc steun.
Lcns 34;
-và;G6i kaneloos en de ouders dlrekt ln panick. Kom nou toch, verliezcn hoorr Èr ookUfj. fe Jon8ètjes zlJn dit ueestel enel weer vergeten. zo noet het bi1 de oud.eren r:okzljn hoor.
Lens E5:
lron rseer nu Eet 4'-l van HBS F6. Het Karan erblJ, weggekochu voor 5 epekkies vnn Lens
F4 (sl1m hocr) gaat het hele Èeem goed voorult,
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DE LENSREWE
Ï,IEEKSLAD VAT.I DE VOETBALVERENIGING LENS
62stc jaargang numcrlT , 17 novenber 1988.
* * * *+ ** * rr * rt* rr *-* it ** fr ** r. ** *rt**'i * * ** ri ** rr Cf * rï**rt È*?r*L'* rt*í.?ïCr**írrïrr* *,t r'! ri * rrlt Jt:trt ** r.lÈ* rl rt r'. /. * r{ rt**r.'*tt'-'r!

OFFICIEEL

Nleuwe leden.

2594 it.w.v.d.Snoek" tr' jun. IBO3BL, Hertenrade 542, 2544 KlI Den Haa8,, tcls 679195.

2595 R.Groenland, C Jun, 260475, Dr. L 
" 
J "RogictstÍaai 50, 2552 LA Den Haag, tels 975203.

2596 C.J.IJspelder, Seza, 081061, v'ForeesËstraai 31, 2581 Xi Den llaag, tel: 553698.

WIJZIGING L ID].ÍAAT S CitAP .

2365 Y. PehlÍvan A jun. - Írordt NS.

1105 1^1. J . Kltinnen Seza - wordt NS

KONTi.IBUTIEBETA].ING EN BOETE:

Regellnatlg outvangelr urij acceptglrcl€ertcÍr zonder Uw ni:aa of adres, wllt U a.u'b"
kontroLercn of Us naam en/of glronumnet zun ingevuld.
0p Z5-II-198B hebben wÍJ cen acceptglro ontvangen zcnder naau/adres en glronumer van
f. 105,--, graag wlllen wij \ eten wie dlt bedra6i heeft gestort.
Ook ontvingen ríLj een bankafschrift van f. 25,-- vcol een bocte t.n.v. S.J.NÍenhuls,
deze naam kont niet ln onze adElnistratte voor' van wLe 1s deze boete?

toErE.
Strafzaak f. 35"-- : P.v.d.Zwen.

Betallng v6ór 30- f 1- 1986
129924229 Rabobank Den Uaeg '

JAARVERSI,AGEN "

door cvcrnaklng op girorekerlng 336711 r..rf bankrekenl4g
t.n.v. V.V.LËns te Monster onCcr vormeldtng van rtBoeÈett'

Wll-lcn de comiesÍes,.die hun jairverslag nog nLct hebben lngeleverd, dÍÈ ultcrIljk
v6ór donderdag 24 novenber a.c. dcen?
Dlt on hct bestuuÍ tle gclegenheld tr: geven de voorbereídlngen vocr de A1g. Jaarverga-
dering tiJdig te'kunÍrèn doen afronCen.
peze À.r.V. zal pJ-aats vinden op rmanCag 19 deccuber a.s. Ín ons club5;ebcuw.

*** tsAIl . **r! BAR ***

ilet BeEtuur.

Ilet Bestuur.

BAR *** BAR. *** BAR *'trt "BARBAR **,t BAR

ËAROPSTELII}IG

ZatcrdaE![orBen
zaterdagmlddaB
Slulten

: Bernan, Jcke en Bellnda
i Paula, Frouke, Jos en B.enó

: Ton en Suzan

Zondagootgen s Tinus en Cor '' .

Zondcgniddag : Aad, Laura, Gcrard, Annle en Anja.

BAR ,t*.* ËAR *n* 3AR *** BAR *?r* BAR à\r.* BÀR *J.* BAR *:t* BAR

ORakeI tle q

- RedsktloEcle resultaÈen:

- Geen I

I



- PÍet, coby, Jcnnifer en Gaby van der veLk bedanken Bestuur, A 6e1èktie en,supporrera
voor de vcle felLcLtatíes dle zij ÍuochÈen ctrtvangen.Íl-at de geboorte vau hun 

- 
roorr.','.MarvÍn. l

- Xr worilt'wac gefluisterd op LENSs .i. t. .. -:

- Tweede Kerstdag (26 decenber dus) wordt eË Í,rilarschljnllj k aó jaarllJkse LENS AUTC, .

RALLEY verreCcn.

- Als ons nog let8 te hoÍèn kont, houden wlj U daervan graaB op ile hoogtc.
- Eea vcrvelend bericht:

'- iíecr lemnnd. van.LENS 5 die deze week

- Nedat íENS 5 de afgclopcir weken ver:l
Hoppenbrouwer teruggezet naar LENS 6.
Det deze takÈLBche zet vruchten zou afwerpcn hccft LENS 5 afgelopen zondag wcr bc-,.
Idezcn.

LENS 5 Íron roct 5-1 van Blauw Zvlart.
Helaas werd llenk Èoppenbrcuwer ook blj IENS 6 de gcberen honà na her tweede tegen
doelpunt .

DesondankskonLENS6tochnog1,puntje'ha1cnb1JVI0S.
Theo HoófuageL, traÍner/coach van àe l-Seiektte 1s afgelopen maandag orr"rroro.,:r., ",het l{csÈelnde Zlekenhuis voor eÈn operatle aan een ltesbreuk. , r-.

Thec IÍgt op de 9e etage, kaEcr 80, Wostoinde. '

.I{ll ríenscn Theo ecn spoedlS herBtcl toè! , À

I{oensdag 23 noveuber LENS t/Er 2! jx. - FC Den Haag IJand. aanvang 1g.30 uur.
A.6.. zatordag A rëg. - WSB, aauvang 14.30 uur. , . ', ':
A,s. zondag LENS - Den llooin, aanvarrfi i4.00 uur.

gedoopt is toc rltt BelletJe van dc weekrr.

r,/cdotrijden verlorcn hecft, heefÈ uen Henk

ITNICORN UNICORN UïICORN I]NICORN IJNICORN

Oud Radttkttrel-1d, thans lelder.LENS 2 (ZO) Marcel_ Janscn, krceg na i-ang lantlringen.
elndeliJk een kans on de LENs-gÍganten të voorzÍen van een aantal puoien on de-TTIINICoRN vcctballi)r van heÈ jaar trcfcctt.
Zijn nedewerktng als punten8cver, heefÈ aan heE klasecoent helaes niet vcel verandcrd..l{arcel" ondilnkg jír. lctwa! gebrekkige kennis, toch bcrlankC! ! 1 .

Het kourle, frlsse wcer op het GDs terrcln weorhlerd LENS er nÍet van om bÍnncn
20 v'lnuten ccn vöorsprong, van 0-2 op tr) bouwcn. GDS was nieÈ bij nachte een gat rD het
doel achÈer Sander v.d.HaEer te vindon.
rn cc twecde helft n:rakte LENS ecn eltrde aen alle GDS lllusÍes door 0-3 te scoren. .

Dc dcelpuntennakerg waren 0scar v.d.Lr-ar en potrick v.d.Zwan 2x"
A.s. Zondag LENS - Den lioorn, aanvang 14.00 uur. . .. - :

Beut U er dan ook btj ? . ,.

UNICOB,N ltNIC0il]Í UNICORN IINICORI{ I]NICORN

OIIDERAVOND OITDERS Ï-KIASSERTJES

,0p naandag 7 novonbor waren de ouders van de ellcrkleinsten cnder ona van harte' walkon
op LENS. Ven hartc welkon op do eersÈe vaa eea serlc ouderavr:ndcn.
Door ecn persoonlÍJke benadcring, alre ouclers vrin de tr'-JeB kregea een uiÈncdlglng, wlst
ongevccr de helft van de óuders de we5; naar LENS tc vinàcn" ale verenÍBing ,"oI rIi, .kÍnd voetbalt. De verenitlng tracht vcel Ëe dcen, zeker vcor.de Jeugdï , ..;. ..
De vereni.glng, dle 6raag ecns de meníng van de oudero hoort.
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Lens dachÈ' dat ee' ouderavond. daar uitermate geschlkt voor .zou zr.rn, lraerbtj de.oudersonderllng ook eens,kontakc ,ouao" t,"tiÀn"ïàl ,oo"a dus cen gezelJ.Íge, uaar bov€Ééf ._._..ecn leerzame avcnd worden. qqÈ uti, éez'.,.*'ze
Geaeten naar dc teacties k'et gezegd Í/orden clat dq-eerste ourlcravonri aan de hooggesienienve., achtlng heeft voldaan. De-avoid tngoi-or""n. 20.30 uur en cÍndÍgde ca 22.30 uirr,waarna verschlllende ouders nog even bíeven hangen Ín trrt crutgetcui;-o' ncg gczerrigna tc kLetson. I

Om 2 uur uitgebreld te verslaan ia nj.eE Eoqel:oo <rpenrnt-wEià-""rrà.ea door Frans van Dtik- 
[jk'l, near een resuné wt1 LENS 8rèag kwi1t.

H{ sÈoldà de nansen.Ëri.".-à"-iï"r'ï1"í'iït grol rn op rre orgànisarie br.Eaeí LENS.r lvcrdcr verrelda hÍr hoo dc ckkcmo<Iari"-in Jrtuo, stak cn ,oa "I ,"oi-gebcurt in dle.kkomodarle. ulrgcireid gÍng.hÍj i;-* ;; ;;i;;.iil;-;;ï#;.";ïerre preoÈer1e_gorlchrmet de vírrcchilrcnde nolotiios] ;";:.;"r;;;'duldelij k ncgclijkherlcn voor rckrcariefvoetbal' tr'raÍls v'DlJk ej"a -{--9n ao t""teoiË"ort ora, dc kvralíteir van dc verden enher ondcrhoud di.,crvin"-paË LnNs'nict;;ii-;i;; yl,, ïo1 a-rnanrurijt is van doreten, noseduÍdel1Jk zlja. Hrcrna kwan John 
""a.i"ut.-"àri bod. ni.j ,ou iroiïËioilrrl rcrc <lce1 vande avond vóor zljn rekenÍng n"""n. ii3-u"i"aJt" rr"a br:lang van k'ubleàen iD hart ennleren ars Èrarnero van er-itar.r.cn. u"l.-*"i""r 

-EÍjn bij LenB op alle er.ftarlen Ín dejcugd aanwezig" op alJ.c sclektÍe-c1f trll;--;;if 
" psr ctploners ulÉBerusÈe rrniners enIeldera.Verclur bclichttc hlj heÈ ,".k .ror.,--aïinugdkonoLoslc voorel in verban<i ncËakrlvirairen Ín rle harfsrw"Ët, t"i"i""ril""ii., on biJ cle roernooien.Eèn aandachrrg gehoor 

lg",."Ig" "";; ;; ;;i;g van v. cl.Lutrbe, naarom Lens zo Frcr dekLeintJeB c,Baar i dat het.r.rallc" b"k;;ri;;-iï, n' orut her lopen, crar een reamspcrtbclsngrlJk Ís. Verder heeft cen vcreniltn[ toch ook een opvoedkundige teak, hce kleln,..ook' A1s l.atstc ElnE hli 1n op her "Ë;-ï"-;;; Algcnoea ilagblod orË. 
"ucu"" langs deLl.jn' r\ls voor drt a1les veel iandacht 

"ur"rt io.ru-ro, o.r, i" rr.t-rrit *ro"*onderrlJk, .dat Ï'èns zo Exoe.-t. Nn Dhr. v.a.lurte-kwao;; {5a aan bod 1n dt: persoon van Frcd Gren6"Nart-F Ë hÍj had opgeeomd.roa-d: .Iuxo ntet di'el- (iro", binnon 66n ntnuur) kon hiJ zich ... :.uiEleven 1n wat de JUKO we1 doeÈ (een ,ro"i_*if."ae opsouoing)ElgenliJk le de J'oKo iederc dag ,;a-àHà-;;rii. ,r3r, 
"o nÍor ecn bcer.Je sck (op Lens),.on aoveel tird in het klubJe tà stcken. r.*.r-Ëi"r,tó dc ,:uders 

"p ior-tàr, re zorgcn :dat de spelerr-íes oD rÍjd àfbcllcn r"oioa-".aitr en oncers tljdig aanwezl' Èc ztrn.Na de pauze wcrdcn ónouË ttn-rorro"iro.""ïilaia'l.ra cn sprak ó".ïrà-r.i.«icy over deftnenciàn. sumÍcr e.f nr1 ..; ;;;;-;"Ii'ïlli"m". en.r,cnsrevue srore uiÈEavc_pisrenzíJn en dat de rnkoms Èen.-voorna,eri,J k ;ijn dc kontrlbutie, <Ie br,r Àn cre Tcto/Lotto.Gerard varrnelddc, dar LEN' de ,u;a;Ë; Jri".-i"..r1r.r 
_ 
Ís mót 

""r- Àrr"."" verbouwin!,;y41het klubgebcuw, net Ècn.nrnrrrn ,urrorri.ng"-r"Jiru"a1e, ean ni,:ur] alarn, een verni.euruddak en natuuriirk cen nicuwe 1icrrri""a"iï".i". -tcveas 
Eaakre à"rà.J-i"ii"re ,öm buLens te advertcrcn of Abonnec_1o..;-.;-;;;i;;:

Nadat rr'v'D,k In was gegaan op do kontàkten nct sML :;o,cr_ aa-r:ir:Írllng vafl heÈ rapport?oekotrst lL:'ass voetbar Ëwàu ae ;;à"r;;;-;;; aï r:rae. Der hËÈ ijs sebroken waa,.waaduldcliJk. verÉ vraÀen yTooi ;;;; il'iJ;;"Ëiuaaoring,- .,',or càr, jcuscl honk (uosc,lJkin l{arerloo nir6 er Èoezicht is), """, ;;;i;;;l'ee' i,,.,t t<tuirrcven,. ovïi vaantJes bÍJa1le tocrnocl€n van de r-jes, ovcr-hàl t"r._".iï.t""..ro, J;;;;;àri iij-rrr. roernoolrlesvan de kLelat3es a1s ook ict wat u.ff o"-àn*rr'Uï5 
"u*r.zeer geelaagd was heÈ dot zes a*r""ïií iËllï ,"; pa.ilr akri'rreitcn Blans wÍr1en gevencn.daÈ 

-voor de F-Jes hesJes worclen g;;J;- ;r;;:us de laatsÈo &,rde.Na'lat de ouccrs Lcns b,:.rinkte 
".ur ;;;;*;;.r"!Ëàurruorao avcad. un Lens bedankËe voorhcr' aandachtig gehoor 

"" J;-;.;i;i";;-;J;;ï8";:;i;À; ;;";;;";lriïtrËll"'zecr gesraagdeavond. 16 heÈ Dier veel, zoniet 
"-11u", "".iJ'rià ru ,i.3n van LEi{s.

I

I , HcË i;csÈuur.t-
GROTE KLUBAXTIE

voor 1988 z1Ë de Grotc Kr.ubaktíe or Í,reèr op. Ars_her krantjc i, de rrus velt zljn dcpriJzen vcrr'oírr en in dc ?osrhcorn B.pi;";;;.'ï;íodig rc ,",.rg"; ,ir."i, Écn trekkÍngolljsr
Hï"i"r:i"E::..:: Ï:i.oyÏrutre_uËràl..r"iJirji., va11cn.cr-ur,,oíe prrJzen bij LENS:
or. :oo,-"o,,";,;;";;i;#';ï:ï.:.;:i:rïï]Í, [; ï::::"::.;:":tr:jl*#"5"àii,,r,sLENS dcnkÈ dan ook 

"-riË 
tàpor".o.,-;_;;;;;;; rli aor" roren. spÈcta;l beàankE pecrlckv.d.§Èeen en Rogler oaa.-":::.5u111e lnaet-- i.ij* guOroo_:onBen6. IJtl hopcn In 1989 weerop ledero stcun te kunnen rekencnr wanÈ LENS bËrst van de plenncn.

I

I rtcÈ Bes tuur.1' - 3
Il':.



JONG 'LENS - SPA].i,TA JEUGD. 3-2 "

Jong LENS (onder 22 jaar) bewees op dinstlag 0 november tegcn Sporta LanrtellJk clat onze
club. veel talent in huÍs heeft.
We zullcn daar zuinlg op troeten iiln.
one tean heefE u1Èerst geconcentreàrd en goed gespeeld tegen ecn knap conblnerend Sparta.
De overwlnning wae verdiend en toont Èèvens aan dat dc jongeren.niet alleen klagen en
zcured.. ZiJ hebben op dle gedenkwaardige avcnd beslÍst àe jutste n(:Étaliteit latcn zien.
A1s dezc Jcngens.vcrErouwen hebben in onze techulsche leiders en leergierlg zíJn zíe
1k voor I1ENS èen prlnà perlipuctief"
De drie goaLs.waren.van Patrick v.d.Zwan, Edwln SpanÍnx en Marco End1ich.

-'De genlddefule leefriJd van ons elftal was lB,2 jaar.
Het was deze keer voor aÍj cen geuoeBen tu coach.tc zlJn en nLet Lcutcr on do cverwlnnlng.
Tot slot w1I lk nog bedauken Leo Riemen (vcrzorger), Ired Grens (Lelder), het aÍbiEra1etrÍo en d+ taLentvollc plocg van Spart3.
tr'ljne avond, goed resultaaÈ !

Woensdag 23 nbvenbcr Jong Lens - FC Den Haag Landclljk.
-(om ons gtcuncn.

John v. d. Lubbe 
"

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIORXN ZOIIDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Docrdeweelts DonderdaE 17- f 1- 1988.
I

19.00 uur Lene I - ExcelsÍor I

PROGRAMMA ZONDAG 20-11-1988 schelCsrechter ríedstrljd na.

(bet. voetbal).

-ve1d

r4.00
II.OO
12. C0
12.00
12.3C
11.00
13. 00
14.00
11.00
12.00

uur Lens I
uur .ï,ens 2
uur. VCS 3

.uur .RKSVM 4
uur lwesterkwartier2
uur Lens 6
uur Lens T

uur Takdler Boys I
uur Lens 9
uur llBS 12

LIGGING TERÏSINENI

VCS

RKSW
l,Ics terkwertier
Takdicr Boys
H}}S

OPSTELLINGEN

EvenÈuele wil zÍci

- Den Hoorn 1 ,

- Wllhelnus 2
- Lene 3
- Lens 4
- Lens 5
-BTC3
- Qulck Stcps 4
- Lens B

- Tonegldo B

- tens 10

'1
I

?

?t3

3

1026
IOBT
I I25
3063
3 r34
313 r
3I t9
3140
3209
N.8.

J. G.Vl,sser
D.Ploeg
0udshoorn
A.L.v. d. Zanden
J.W. Jorna
l,Í. Vorse1loan
N. N.
N. N.
N, N.
N. N.

DedoosvaarÈrseg
Sportpark Pcllanen l,ÍonsÈer
l{actrlel Vrlj enh<.reklaan
i{achlel Vrljenhr:eklaan
Daal en BergseLaaa

telz 66239A
&L. AL7'49- 45723
teLz 25469C)
tc1:256190
tela 686454

Lens I t/n 4 ryordcn door de ÈraÍners bekend gemaakt.
Lcae 5 t/n 9 aLs bekend"

n of opme rhlnze n betrcffende de clftallen:
Lens 9 + I.WitteDan.
AFSCIIRÏJVEN 3

Kunt U. rechtotreek blj Uw aanvoerder docn. Llefst zo vroeg aogelijk. Aanvoerdcrs kunnenbIJ probl-cmen konre.kÈ opncucn net de wedsÈrlj dsckrctarls Iuc íe.ti1t teL; 070-4s4972.
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UITSLAGEN

GDS I - Lens 1 0_3
Lens 3 - Scheveningen 2 5-1
VIOS 5 - Lens 6 Z-z
Juv.Valkenlcro 2- Lens 7 3-1
I,ltppolder 12 - Lens I0 16-0

PÍIOGRAI'Í}IA VOLGENDE WEEK

14.00 uur Lens I
11 .00 uur Lens 2
10.00 uur Wilhelmus 4'12.00 uur IIDV 2
12.00 uur Gona 4

- IíaUttión . 2
uur Leno 7 - RXAW I0
uur. Laakkwartier 5 - Lcns B
uur Lens 9 - DHV 3
uur Tonegido 14 - Lens 10

*1: 97A769
tl

0I751-15707
07 9-3I559 r

ltll
ll
ll.

llÍ

en

I

L

I

1I .00 uur Lens 6- tl.v"ilolland 1

- NepÈunus 2
- Lens 3
- Lens 4
- -!ens 

5

13.0
12"0
11 .0
10. 0

0
0
0
0

VARIA

RESERVEPB,OGRS]4MA tsIJ ALGEHELE AT'KEUR.ING.

14,00 uur GDA I
12.00 uur GDA 2
12.00 uur 81. ZlrarÈ 3
12.0C uur DSO 5
14.00 uur DSO 6
12.00 uur DSO 7
12,00 uur DSO B
14.00 uur DSO 9

Voor heÈ eventueel dco
de ï.enskonËine 66L314.

TRÀINEI'I

Madestelnweg lO Loosdulncn
t9 l,

Dr. Me-nsvelt.kade lIessenasr
Burg"v.Tuyll.Sp"park Z lmeer

rl'tlll
rlfitt
llIt
trir'

1

rgaan van deze wodstrljdcn kunt U vanaf 10.30 uur bellen naar

- Lens I
- Lcns 2
- Lons 3
- Lens 5

- l,cng 6

- leos 7

- Lens B

- Lens 9

Elke woerísdag 20.45.uur traÍnen vocr niet sclectle-spelers,

LENS I.O - I,IIPPOLDER 12.

Mct 14 man near Delft toe.
Een groot parkeerprobleem IIL1ar wc r.rsrcn nlet te foppen.
I,tre hebben prina en gocd peparkeerd. En nou ac weastitja rreer teÈen jonge nenscn,
T^'c zljn tcnslotte roch veteranen: De staÍrd ach, er weid snakelíjt oi gàtachen.
I,Íaar wc ,wrlrden sterker, pas op ! I

F.M.
zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETBAI Z t
zzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAIÍ-rMA 22 lIr tla.2l12/1983.
Dinsriog 22lII z aal- scheldsr. klassenr.
21.10 uur SVE 1'
22.10 uur Croovllct 2
22.50 uur CrouvLlet 3

- Lens tr

- Lens 4
- Lens 5

Dulnlaan
Gaslaan
Gaslaan

J.C.v.d.Velden
J.Maes
N. iI.

931
963
972

963
941
954

Haandag 28ltl
22.20 uux Sijthoff Pcrs 2- Leos 4
22.10 uur ïhe Bonbers 2 - Lerre 2
22.50 uur Thc Bonbers 5 - Lens 3

Woengdas 30/ll

de Schilp RljswlJk N"N.
Oranjepleln J.Hoencn
Oranjeplein N.N.

- Lens I Dulnlaan2l "40 uur GDA

5

C. Koch 931



UITSLAGEN

WÍ1he1nus 2
The Champicna 2
vcs 2

- Lens 2
- Lens 3
- Lena 5

7-5
3-I
4-3

De K.N.V"B" heeft Íilddel-B eea brlef baar exeuses eangebcden, L.v.m. het feit d$t J.t.
woensdeg 9 noverober Lens I vocr niat6 near de Duinlaan wae gekonen. . ..;

VARlA

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPORTEN VA},i DE Z.}Í.LÀDDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uttslag vrlendschappelijke wedsÈrijd zaÈerdag 12 novenber.

PoBtalle I -Lens I I-7
PROGRA},MA ZATERDAG 19 .NOVEi{BER 1948"

14 . 30 uur l,Iassenaar
12"30 uur Waesenear 2

10.30 uur Aoar Deep 4
14.30 uur Schipluiden 4

VERZAMELTIJDEN

- Lèn6
- Lenc 2
- Lcno 3
- Lens 4

en
en

J 
" 
Visser

D.v. d. Zwan
N.N.'
N"N.

a02lor4
0r21070
o23l163
026lr9t

Lens I
Lerts 2

13.00 uur
11.00 uur

L
L

s3
s4

9.45 uur
13.00 uur

LIGGING VAN DE 1ERREINEN

IrÍassenaar - CharloÈÈestEa€rt 7, ZÍjweg RlJksstraatweg, I{assenaar teL: 0175i-79748
Anar.Deep - 'rockenburgl eiade Ln.v.lrleerdervccrt '' Ee].: 230512
Schipluldcn - Sportpark Vlaardingsekade, lngang Seringenstraat Schlplulden 01738-865I

lnfcrnatie over eventucle afkeurÍngen van de afdellng t s-Gravenhage ledorc zaÈerdag
vanaf 9.00 uur autoEatigche tclefooabeaBÈríoordeÍ onder Èelefootrnutmcr: 29570\.

BiJ algehele afkeurtng traÍnen om 12.00 uur.'
De opstellÍng voor LenB 1 en 2 wordc d,Jcr ae tralner bakend ge'onakt. Eveutucle afschrt3-
vlngen voor vriJdagavond 19.00 uur blJ H.v.Spronsen rel 525013, zaak 502155 of blJ . ,"

H.Gabel tel: 646554.

opet91111rg ï.ens 3:

S.v.d.Togt, !.Í.Verboon, E.v.KooÈen, W. v,I'ler6bcrgen, i,.SÍnke, J.l,rdddelburg, A.v,Wljn-
gaarden, B.l,lezcnoar, R.Keus * ev. aanvulIlng.
Lelder: B .v. d.I.louland.
Afbellcn voor vrljdagavond 19.00 uur blj W.v.Mersbergen tel: 213360. i .

op6rcI1l ng Lens 4:

D.dc Rulter, D.v.Essen, lÍ.I'rLs, G.f.ulper, C"L1ptran, l,l.OsEan, L.lÍanteJ., J.v.
W.StulÍbergen, A.Ilrutn(2574), G.Sarolea, M. Bozkurr (2563) , B.Turker (2562),
(2596).
Afbellcn vocr vrljdagavond 19.00 uut blj D.de Rulrer te]-. 948422.

d.;
c.r

Èer,
I spelder

PROGR.ÍIMMA ZATERDAG 26 NOVEI,IBER 1988

14.30 uur Lene - DHL 1 J.v.0ckènburgh OO2|OZ5
12.00 uur Lens 2 - SVPTT'3 I A.Craoptef, 0f2l0S2
10.30 uur Lcns 3 - NooËdorp 6 3 N"N. O13ll6h
12.30 uur LènË 4 - DSW 11 3 N.N. OZïltSZ
Schaduwptcgrarma Postalie 2 - Lens 2.
PasfoÈors kr1jg lk nog van J,v.d.stee- L.slnke- B.Turkcr- M.B<izkurt- R.GoédhardÈ.
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JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAN EET JEUGDFRONT J-
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Algeneen konrakrpetsoo", l:y}_y.9.SÈeen, Chcpinsrraar 103, 2551 SV Den llaag.Teleforrn: 970154 (b.g.g" 9?1674 peter perreyà).
Ilred6trll dpro rarua A-B-C j uuloren "

ZaterdaÈ, 19-f I-lgBE veld scheldsr.

Kontakrpersoons Paul v.d.steen, rct: g70154 (b.a.g. g71674 petet perreyn). Afberlen voorde uedstrijden brj paut v.d.srcen voor vrÍjdagaio'd i9.00 uur" rn urreíslà;;;;;;;"'
zaterdagmorgeo op Lcns bÍJ Íemand van de 5éugàkcmLssie te13 661314. Voor avondwcd.strij dentcli 970154.

315
362
398
455
479
497
vr.
556

14 .30
r2"30
r2.30
14.30
11"00
12 .30
14.30
Il.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LenB
Lcns
Len6
Lens
Lcns
Lens
LeÍls
Leus

i3"30
11.4s
11.30
13"30
r0. 15
1I"45
14. 00
10. 3C

uur
uu!
uur
uur
uur
uur
uur
uur

A-reg. -
A1
BI,
B2
'c1

c2.
c3,
,c4

vvSB I
Tedo Àl 3
Lyra B1 1

ltBS 83 3
Hllhefunus Cl I
ArchÍpcl Cl 2
Lyte. C4 2
Devjo C4 3

E.Kruis-277
F.Lacrcl-x-634
À, Prlns-585

1.?

E.v.DelfÈ-416
??
?2
.t?

1 :'

A. Sulker

J

!I. Pleters

Maandas 2.1-1f -1988
19.00 uur Lens C3

Woeosda* 23111-1988
- QuÍck Stcps C3 Yz

19130 uur Lens t/n,21 lc,at - FC Dcn llaag Land.

BIJZONDEF.HEDEN.

GAAT HET 
,VOETEALLEN 

IOOR ,)7'

SCflADIMPIIOGRAI'IMA A-B-C-JEUGD.

Doze vraag werd afgelopen zí.tcrdag weer heel vcel gesteld door de telefoon op Lens.. ,-.Er terechr watrt wtj hebben de afspraak treE oD.ze Jeugdreden daE ze biJ twijfàracntijc,- '

wcersonsrandÍgheden naar Lens rcc aogen bcllcn «Ë0.ír"r+l . lrt nàtu.n"wi5 iior", ,tai .'.de personen dic ,denken'i daÈ het voeibalr.on wer efgekeuri zaL ztji 
"n 

Àourn. ,o*,raÈhuis bliJven zonder er zeker vnn te zrjn dat het nÍct doorgaat. tíel vragen "ii j"irr".
om nlet om 8.0c uur aI te berlen els lo pas eraiddags spceli. Tot 9.30 ,ru, ,u"nrr.r"r,wij voor dc vroega spclere (D-E-f). Als ie,lerecn , elrorànrr" ".o"g ià"i iellcn kont nÍetiedereen er op tijd door. Dnarnaast vreten wij nÈestal pàs on 9.3ó iur of het aIÈerha-ticve progranma doorgaat on/of wat hut arteriatleve prograrrrrs gp.aÈ vorden. eooi "i""t c"scrvlce van onze kent. I'Íesk er bij twiJ fclachtÍg weer dÀn ook [ebrutk van.

18.30 uur . ,

18.30 uur

- opsÈelfingerr als.bekcnd.
Lcns Cl'nét li{.v.d.Berg zonder A.de Jong ,

Lcns C3 trct D.?enpelma.n zonder J.p.v.Niarop
l,ens C4 nict. J.P.v.I{1erop, R.Groenlaod en ».ir.,rbat5o1c

- Lees cndeisEaands kopy goed docrl!!

zoel's r'rc"hierbr:vcn a1 schrcven prrrberen wc zcveel mogeJ.iJk cen schaduw of elÈerllaÈiefprogra,'a te regelen wat.vrc afwerken biJ cen ergohelà afÉeurÍng. we zrjn d; ,iaij;-; 
-,eangeldezcn op uÍtwcdsÈrij dcn 

_ 
biJ vr:renigingen nJt h.1. goe.lc vËlden of zalfe i<uiràtgraslveldèn.-ZiJn er 6eeri wedstrljden mogeltjk àan Èralnen ,À gewoo.,.nr ls alt1jd rÍat te doen. Dus spelÀrs, - traiÍrers en Iclders kcuren! t r.

Voot1op1ghcbbenweon<]eretaandàchaduwprcglamagcregc1.rlvcora.s.zatcrda8.
14.30 uur RIJ sw1J k A-rcg.
12.3C uur RiJ slrljk BI
11. 15 uur RiJswijk CI

13.30
11"30
10. 15

De spelers en lelders van Lens alrBr'c2,c3 en c4 vcrwachten ,,Íj om lr.3o uur op Lens.TcnnlnsÈe zo staan de z.lken er flu voor.

Lens A-reg.
Lens Bl
Lens Cl

uur
uur
uur

7

eam.konst Lcne



Zaterdagmorgen vroeg bellen we D.cB voor vrlendschappellJ ke wedstrl3àen. ats. illt lukt-'
dan horea Juuie dlt ale Je belt. LukE her niet dan trainen Jullle of op de Rarle cf
Ín het Zulderpark. Tot Zatetdag.

SPELR,XGEL\íEDSTRIJDEN ,. : ,.

Vorlg Jaar schreven we met 4 teaEa 1r:. Ïlu hebben we ncg geen één aanne lilínà. KonE dÍt ..

door de afkeurlng cf ziJn Ju1l1e gewcon vergeten je op te geven?? ZDek naaaÈ Jczolf '

nog drlc Jeugdspelers van LENS rlÍe oee r,rI1len doen aan de cpelregelsedstrLj iI van de
Eaagse Scheldsrechters Verenlging. Kan je nleuand vlndeu geef dan nlleen Jozel,f op. ,

Be1 naar Paui v"d.Ster:a (970154). Het i6 we1 de bcdcellng dat we serieus gaenl ocfenen,
een pear keer zodat we Ln ieder geval Cc voorrcnde op 13 Januarl en de haÍve fÍnale :

op 20 J anue,rÍ overl,even. De finale op 17 februarl, waaraen de zes bcate viertallcn needoen,
1e ons strevetr buiÈen het fr:ÍÈ dat. Jc de apelregels beter leert kcnncn.'
ONDERDAK .MET PASEI{

ook hiervoor nog lleÍnlg rèactleE binnen gehad. Toch wiIlen wÍJ heel graag voör A-reg.
eE Bl een, Internatloneal toernool. or8f,niseren Eet Pesen. Dit kau alleen usar a19 dc
bultenlaudse gaoten blj ouders ond.erl;ebracht kunuen -rlerdcn v.rn 24 t/n 27 nacrc t989. ,,
NatuurllJk nogcn ock anCcte ucnsen binucn LENS spelers 1n huÍe neuen. HÍJ Ínveotarloeren
nu a1 de belaa8sÈe1llng ,,.mdet de tocrnooicn aI groÈendeols rond eljn, Lukt heÈ nlct
dan vervanger^ we de lnternatÍotralc tcalse dcor NeCerlandag klubs. Blnnen 2 wekea zullen
ve een beeLÍesÍ.ng aeoen. ReakÈles Baarne z.s.D. afgeven aan Fred Greno (635418). AlvasÉ
bedaukt. : -

Wedotrij dprogranuq D-E-F JunÍoren"
Kontaktper6oon: Paul v.d.SÈeen tels 970154 (b.g.g. 971674 Poter Pereyn). Afbellen voor de
$cdsÈrijdèr biJ Paul v.d.SEeen vocr vrij dagavond .19.00 uur. In ultorste nood uog op .?-,
zaterdagoorgen op LeE6 bU lcxoend van de jeugdkonnlBsie tel! 661314. Voor avoDdÍ{cdstrljdeE
teI_: 970154. . .,,_ _.:.'.; "

ZateÍdag 19-1I-I9BB ' veld saà.koost lens
802
821
821
860
vr"
926
vr.
937
963
9Br
992
993

11. 15
9 .30
9 .30

11.00
l2 .00
l0 .00
12.00
10.00
I 1.00

9 .00
9 .00-''9 

.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur,
uur
uut

1B"15 uur BTC El
18.15 uur BTC E2

BIJZOTIDERUEDEN

svr35 Dl
ï.ens D2
CWP Dl
Lens El
Velo E2
Leus E3
Velo E4
ï,ens }. 1

KD Ti
Qulck Step6 f 3
Leís . tr'4
Lens tr'5

- Leus Dl
- HES D3
- Lens D3

- Rava El
- Iens E2

- ï.yra EB

- Lens E4

- SE'J EI
- ï,ens F2
- Lens F3
- 5TC F6
- HDV F2.

' BrLcnenlaàn'I
Muutbloe!nweg

Noordweg
2'. ,

.. lloordweg
2

Noordweg.
NlJ kerklaan

,
2.

I0.15 uur
'9.C0 uuir,
8. 30

10. 30
1l .00
9. 30.

r1.00
9. 30

uur
uur -

uur
uur' - --
uur ,

uur
uur
uur ,. .:

uur.
uur

1 .00
.15
.30
.30

c
I
I
i

ZondaÍJ 20-11-I9BB

11.00 uur ,Icns FI .t/í P5 oaderllng voetbal op Lens t/§ 12.15 uur. 10.45 uur

Maaudas 2l-11-1988

- LeDs El' - Lcns E2
Boutlrlj k
floutwÍJk

17.30 uur'-
17.30 uur

- Opsteillngen' als bekend:
LeE6 D2 Ílet D.de R.aaf ,

Lcas D3 tret P.Koor zonder D.BelJersbergen v..Hcnegour{e!
Lens E3 net R. Àlphenear
Lene E4 mct tÍ. Scidl.
Lens F4 net R.v.d.Ark en J.Tazlu
Lens F5 Eet R.v.d.Snoek

- Lees onderstaende kopy go-e"d dcorll!

I

.,.. t



Eén veel gehccrde vraag afgelopelr zaterdag op Lans. En zc hoDrt het cok. Voor de nleuwe
leden en:dat zÍjn er zeer 'veeÍ. gelukklg, naken wÍj hi.eronder'een oude afspraak bckend.Bij twij felschtig. vreet ur-rgen ai.J,e j eugdleden naar LENS opbellen (661314) of het voer-
ba1len 'doorgaa!. I Dus niel naar truiteu kljken en blj hct zÍen van 66n of meerilere plassen
denken, ilat het..wer afBckeurd zal zljn".vauaf * 8.00 uur r s-mcrgens zÍJa ulj op Lens om '
opheLderlng te gcvan of heÈ vcetbalJ.en doorgaat" speel je vrocg beI dàn vróeg. specljc laat be1 dan cck w.1t Later a1s het tensinste overeenkomÈ Eet hct altcrnaiievà prr,-
gramir zoaLs dat hleronder sta.art vermeld

SCITADT]IIPROGRAI.IMA,

zcaïb tiirucveà aL staërt probercn w1J zovecl ,,rgoi'rjt ektief tr zljn Dct o,ze jeugd.
ook al i; hei Íbetballcn àf6ckeurd. iaak- wijken*wll-dan uÍÈ uret àe"È- ;n t'-teaus lraar
dcizàaI . aan 

-de: E*lo"t"ort net a1s afgel:pa", zatexrTig. Voor dc D-teetrs proberen: we zoveel
mogcli5k èen .^rerlbtrijd tc vÍndon. f,uÈt att flict dan trainen wÍ] ergeus iuiton.
De tralnors en lciders maar zcker dc spelers verwàchtcn we den ook ledcre'zaterdeg op
Leus. Yraar uogaaals wel- altiJd eèrst even belj,en wclk programna er doorgaat.

AFGEKEURD OF NIET ??

I0,00 uur RiJ cwlJk DI
12.00 uur ï,ens D2fD3
12.00 uur Len6 E1+E2
1I.00'uur Lens- E3*E4

'10.00.uiir Lens FI+F2
9.00 uuc. Léus tr'3,I'4*F5

SPORTKAIYP ZEIST

- Lons Dl
trainen (bulten)
tralncn (zaaL)
cralnen (zàal)
trainen (zaal)
trainen (zaal)

9 .00
11"30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

11.30
10 .30
9,30
8.45

NÉg bljna 8eerrr aÍrnnelding Ís er blnnèn lckrnen ,oor hot oporÈkaap Ln Zeist van 24 tlt
29 juli 1989. Tcch_ lcorecn *r zclÍ. 70 Jongens víro onze JeugC (gebcren tussen i-B-1977
en 3i-7-I9Bl) 1n'aànncrl,tng oa mee Èà gàac. §{at z""n Ëarf bctekont stond 1n tlc vqrlge
l,enè-revue, geechrevcir. rn het kcrÈ komÈ het neer op cen te gekke,week vo1 ueg aporE '
en spel waarË.1j overnachÈ r:í gegeten wcràt in rlc bossen van het sportkol0pleï van de
ICMB Ín Zelst. Dit'al1es vcór rló prÍjs_van f. 140,-- tc v.rldccn in 3 ternijnon.
BÍJ aaruneldlng clirekt f. 50,-- ,,,"Àrmàtén È.n.v. pennÍngmaester Lena Eet verneldlng Zeist.
AaundLdan ken dcor tc be1lcÍi naar Paul v.rl.SÈcen (970154) cf door on.Jersraanc-t strookje
af te. geven. llcchtcn leitlers /traloers d.eze strookJps al hcbben of krilgen stcp ze dan
in het vakje JUKo van dc kaot in do a-dnrinlstr:ItíekaEcr.

tlljn zoon geat Ecc naer Zeist.

0udere-vontl Dl t/rn E4 op 2I novenber,

De eerote oudcrll.voad vcor de F-klasscrs heeft voor' ons nu a1 ztn nut gehad,
Afgelopen week werd de ha.nd gelegd aan EOoÍe Èrainingshesj cs voor de Jongste jcugd.
Deze week zíjr ze waarschÍjnl1jk aIIe 20 kLcar. Daarnaost heeft er aL een bespreking
pl,eats gevoaCcn ovcr d,.: nevcnakcivÍtei'Ècn vr;or de F-Jeugd.
Op roaandag 21 novenber venrachten wll a.lle ouders van orze opelers van LENS Dl- D2-
D3- El- E2- E3 en E4 cn 20.30 uur in ,:ns clubgebcuw, Dc bedoellng ls dar dat wÍJ vanult
LENS inforBatle geven aan de ouders van deze jougdleden. Wat r^r11 LENS nct Uw klnderen
aaar ock wat tr1I LENS mct LENS, Belangri,k crm te weEen. Ook belangrlJk voor ons ls het
oltr te lretetr wat U van LENS denlct. Pi:sitÍeve puntcn rf,aar cok r..iet te vergeÈen de negaÈlcve' (zijn dle er??) vr1llcn lrij graag horcn nliriels dlscussle" vreÍjen en een enquettc-förmu-
licr d1e U ter plekltc in uag vu1Ion" Om 22.30 uur Ís dc avonC afgelopen en natuurlijk
ls er koffie, ceÍl konsuuptlc en eÈr hartig hapJc aanwezÍg.

9
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Lena D3 oDgeLet s

A.c.woensdgg 23 iroveuber treÍnen Jurl.ie van 15.00 uur t/u 16"45 uur oog é6n keer 1n
oporthel zuíd Ëaghe. redereeu rrect nu waar deze is. zoveel nogelÍJk veizanelen on .
14.45 uur bÍJ de zaal cf anders on 14.30 uur biJ LENS. cyuechànnni ret zwarta zool zÍlÍl
verbodcn. 0p woenadag 30 ncvenber gean Jul1ie wóer het vèld op de,n normael van 16.00
uur Ë/E I7.0C uur,

Wle heef t Íjí)'r.nden? ?

Frans Kanpfraat heeft afgelopen zaterd.lg zen jas ir de Enlostraat ldÈeD hangen. Met
911l"lt steeuwiJk 1s hlJ nog lerug Belreest. Helaas do Jae was er nÍeÈ aeer. llaerech{n-lijk heeft een spelcr of een ouder hem rneegenonen. Í'raos heeft bet nu echter vrlj kou.l
zouder zrn ja8. Het ÍJas een bIauw, groen, zwarÈe vBn het Eerk paloul.n(; I[et eeo x teken
voorop. I{Le wcet waar deze Jaè Ís oa6 bellea ne-ar Joop Kanpfraat teI: 674g55 of hem
terugbleugen cp IENS 1n tte adrnÍn1oÈratiekeuer.

UITSLACSN JEUGD

Dic Haghc Dl
Dle ilaghe Fl

- Lcuo Dl 0-10
- LenE F.coEb 5-I

Ondanks de hevíge regenval en de slechte tcrreÍnsgeateldheid blJ de EeeBcè verenlgingen
kregen wlJ ultelndelljk tceh nog Èvee Ècrros het vóld {n. Lens Di zag de koapetítliwcàstri5,
tcgen Dle Eaghe afgckeurd worden. oodat het veld toch beapeelbaar wae bÍJ Dle Haghe, ..

epeelden ze nu vrieadschappeliJ k. De eerate helft ging erg goer!. Lene opeelcle Otè tl,agtre
vaÍI ée mat. De tneede helft rÍÍ1dÉ Ícdereen (Ínclusief RufaE, íle keeper) Bcoren. Dl,t
lukte wat ninder naar de tLen werd gehaald. A.e.zaterdag de kaopJ.oeuewedsÈrÍJ d bÍJ
SV-r35. Na àfJ-aop tn feestJo op Lens. Nietwaar Rob en Èerry??
De F-speleris hedden het wat ucelllJker. Net toen !I cu F2 de zaal in varen berde
Dle Haghe voor ons II. Omclat er D.og lrat apeJ,ers op LeE6 stonden etr ee het ean konrlen -
vuIlen uemeir wa de weCotriJd aan. Tot rusi was hei eon hele oiranoenrle $redotrl3d. De'
invallers ven f3, F4 en F5 dsden het vèrraeeend goèd. Toch etànd DÍe flaghe net 2-1 voor.
vooral dÍe llnkoberiÍge spcler was een kLosse.apart. HU beslrste dan ook cé wedstrljd
door in de tweede helft nog drÍe kecr (ln todaal- 4x) te scoren. Len6 oiste nog wai kansen

t8
Ir

etralnd. A-reg. t/m D3 gÍng het veld op van
/n F5 vernaakten zlch Ín de zaa1.

zoCat het 5-1 wcri.l.
Dcor dc meesÈc bverlge elftaLlen werd e
de Marterrarle of heÈ Zuiderpark. Leos E
Zo hoort het rrok.

t0
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OFEICIEEL. ,

2597 E.Siebelink, Sezo, 310766, Regenresselaan Z9L, 2562 EB Den Haag, .,te]-t 636229.
2598 ii.P.v'd.Geer, sezo, 070663, serenade'traaE zB, z5s3 xD Den Haag, tell 97191g. ,
D.ll.v.d.Raaf, DJun, 081077, Rulmzichr 25. 2543 RJ Den Haag, te!? Z}B44B
s.v.d'steen' meisje,191281, Iloogbuurlosrraat l12, 2573 JB Den Haag, tele 455434. i

2601 B..v,d.Ark, F Jun. 300782, Jaarsveldsrraat 58, 2546 CS Den ltaag, teLt Z9O4Zï,
2602 V.v.d.Spek, D jun. ZBO377, itet Zicht 34,
2603 M. Benouarrek, E jun. 100480, Hoogveer, 13

2604 }í.Korfmaker, C.Jun. 091.17 4 " i{er ZÍchr 46,

3 AFi Den llaa8, rels 213400.

2544 sx. Den ilaag, tel2 294277.

43 AN Den ilaag. te13 29()797.

254

0, ]

25

2605 c.c.zeeueiler, zaaL, 26c351, Meppelweg 978 L, z54h cE Den naagoteLt 674107.
2606 I{.It"zeemeijer, zaal, 071153, irengelolaan Losz, 2544 GM Den lraag, Eer: 661250,

OPZEGGINGEN.

2375 D.BetJ ersbergen v.Henegoulren

2560 J.Tazlm tr'. j un.

2349 A.de Jong C, J un,

WIJZIGING TELEFOONNUMMER

- D.Jun.

2446 N.J.v.0o C.jun. te1-t L07972

In l{enorlam Dhr. Jansen.

vorlge week'overleed Dhr, Ftans Jansene vader van ons ricl Marcel, op de gezegende
, leefEÍjd van 78 Jaar.
Dhr' Jansen was Jarenlang een zeer Èrouw suppoïter van Lena en een graag gezlene gast.
Afgelopen zaterdag heeft de cretratie plaats gevonden.
Itlij wenscn Mevr. Jansen, kinderen en overLge familleleden, veel sterkÈe toe cm ditverlies te dragen. 

i

We zullen deze markanÈe " altijd vrolÍjke man Langs de li.jnen Eigsen.
HIJ ruste ln,vrede. 

.]

Ilei Bestuur.
I

BAROPSTELLING

BAR *** BAR rrà* BAI( rjr.'.r BAR t,t,+ llAR *** BAR *** BAR

Zaterdagmorgen:
Zatetdagnidda'g ':
SlulÈen :

Anja en Jan
Cor, IieÍ.:rs " E11en, Jos en Í,liIco
René en famÍlle.

ï

Zondagnorgen
Zondàgniitdàg
SluLten .

Al-weer een verzoekje. Nog steeds is het erg druk als zondag I en zondag z thul.s spelen,rk zoek nog eetr p&ar mensen die zondags tussen ll.:00 uur en 14,00 uur;chter ile bar
wÍlLen staan. Graag-een telefoontje naar Ren6 v.d:Steen 455434,
Ook ménsen die andeie tljden willen staan achter de bar.zl-jn we-Ikon.

Tinus en Cor
Gerard, Ann1c, André " José, Laura, Suzanne.
Riek en PleË.

BAR *** BAR /í*iï BAR *í.* BAR f.Jrrï tsAR 'fy.* BAR **-À BAR

I



KLAVERJASSEI'I JOKEREN KLAVERJASSIiN JOKEPJN

Vrljdag 9 decenber begint de 2e ronde klaverJassen .... en jokeretr.
Degene die de eerste ronde hebben gespeel-d, hoevcn zLch nlet opnieuu op te 'geven.'
MochÈ u, oE Lrat voor reden dan ook, niet kunnen belt u dE-n eveo naar dà bekende
nuulers. De anderen die voor het eerac neespelen dienen zich llel op te geven graag
voor 27-11-1988.
I'le gaan er van uÍ.È dat het weer i:et z'orn gezerrige avond lrordt als rle vorige keer.
Bollen kunÈ U naar:
Marcel Jansen 2l22BB
Win Kouwenhoven 91247 4
Jau Hau 679687

KLAVERJAS SEN JOKEREN KLAVERJAS SEN JOKEREN

TE KOoP VoeÈbalschoeaen maat 43, L x Eebrulkt j ll.Bodaan tel: ti71755.

OR.akelcj es '

Dankzlj lllJVtUS ook deze veek ga:n redakrionele. resulraren.
- De zaterilagaf deL1ng van LENS hgeft 4fgelopen weekend zeer goede resultaten behaa16.

- De vler elfte1leo warert gezamalilk vcrantwoordeltj k voor een score van 23 voor en
3 tegen.

- Hulde aan de zateïdagafdellng l! I

- Deze week gcen tt't Ball-etj e van de week?r t

- Alhoewel tí"H....
- Over Ilalletje(s) gesproken s - ,':..-,
- Theo Dlkstra hceft het Del-ta snookertoÉrDool gewonnen! - 

:

- Theo, uanens heel LENS, Gefellciteerd ! t I

-'I,l111cn Klönncn o eetr peraoon waar de zaterdagafdelrng nLeÈ on heen k"o i"lroo. ,or- 
-

nieuwl+g vefl ziJn enkelbanden opgenoEen in het Westeinde Zlekenhuls.
- ïlll-eu 1Igt op de lle etage, kamar 30.

- I'[iJ weneen -r,l11len van harte boterschap en ccn voorspoedlge rcvalidatÍe!! "

IJNICORN IJNICORN T]NICORN l]NICORN I]NICORN

Donderdag 24 noverober (vanavond) aaovang 19.30 uur speelÈ LENS
teurs van Sparta.
DezË rsedstrfid ríordt gespecld ln her kader van de KNVB Beker.
Dus vanavond, enel boodschappcn doen en da11 naar LENS.

t (zo) tegen de aEa-

I]NICORN UNICORN I]NI CORN Ï,NICORN UNÏCORN

ZÍcÈ U heÈ 66k zo?'ll!
De nleuwe verhrarnlng brandÈ als een zonnetje,
conpuÈer gestuurde warmte In ons klubgebouw dat ts LENS anno l9gg. De tljd vooruÍt.... !!
rnmiddels zÍjn ook de nodlge lngredÍënten aangevoer«l voor een ultra qodurn terras.
AangePa6t. aan de wenscn van deze tÍjd" SEraks Ín het voorjaar kunnen. aIle hoogÈezonneo
cn zonnebaoken blj het gïoot vull. Eco bezoekje aan LEI.ls is dan voldoendc.
Ecn lckker gevoel Eet de wÍnter nog voor de rlóur.
No vó61 mee.r Ís er aan de hand geweest de laatste wekeo blJ uw,krub, LENS. zoDaar voor
de vuÍst wcg r{'at nocrnenswaardigheden s Gezell1gc en leerzauà ouderavónd.cn 1roor àu o,rduis '

van de P t/n de D jeugd zljn nu achter de rug..Er komén er nog een aantal.

?



Lens naakte kortè metten net SparÈa en Exe1cíor, de klub van paul Schulten. Hlj nag
de hand zo langzauerhand wcl eens in eige.n boezen st.eken.
IÍouÈer FranEzen keerde gezond cn wel, na een verblljf van 2 naanden ln ïhailand, terug
bij LENS. EiJ rrerd te llcht bevondcn door de trainer van de Bang-Kolc Roverst
Suzanne oÈte versierde haar l,laEerloc. Het gezln v.d.Valk werd verrijkt oct, jawel, een
zoon" Ovcr 18 jaar weer cens een selektlaprob Leen? Ina v.d,Berg kon, onder getuÍge,
het 540ste lid inschrÍjven. Er komt r eer een Íntérnationaal jeigdtoernooi, maar alleea
als cr wat bultenlanders bij U Eogen slapen" 'Lenc rekent op'Uw nedewerklng. Aanmelden
blj de J eugdkonaissie. We beschikkerr nlet over verzockschrlften 1n drlevoud, dus zo
snel nrogeliJk Urr spontane nedewerkir,g" a.u"b, LeÈ wel.". een kl.ndcrhand is gauw gevuld.
Wat valt er nog 6eer Ec vertelIen...? 0h ja: Sinds llenk H. met regelmaat rrBalletjc van
de weekrt wordt, heeft hij eea vrÍendÍn (fir de arm) geflonen. Gezlen zlJn rijdschcma,
schijnt heÈ serleuze vormen aan Ee netron. Zowel Zaterd.ag I als Zaal I worden vanaf
heden 6ók gesponsoud door UI\IICORN DARTS NEDEPitAND. Lons krljgt dus sËeeds meer pijlen
op haar boog. 0nze 'rI,andelijkerr D-Jcugd uerd afgeLopen zat.erCag herfstkanploeu.'- Z1J
uoetcn nu in da sterksÈe D-poule gaan b+wijzen, dat LENS ook 1n de tor:konsE op het hoogsEe
niveau kan blijven voàtbaIIcn. Jongcns, gefeliciteerd hé!
Blnnenkort za1 1ENS ook'een daaeselftal rlJker zljn. De ÈraÍningen ziJn innÍddels bagonnen.
Oök dít io overigens de moelte waard vcor een bezock aan Lens, tiJkt miJ.
B en W hebben de klubs ecn maand cxtra de SiJd gegeven orD te reageren op het rapporËrrSportvelden zooolr. We hèbben het stille vernoeden, dat Lens eamen net S.U.L. als enige
gercagcerd heeft op dÍt werkstuk. B en I.l hebben overlgens een bevestiglng gestuurd van
de onEvangst var onze reaktlea en plamren en genéld, dat e.e.a. in behandellng 1s ge-
troncn. -det gaat de goede kant op! Hpt Èwcede veld en de tralnÍngstrook kunnen vanaf
heden weer in gebruik genonen r,rorden door de zweu- cn polo liefhebbers biJ Lens. Ook
SIÍL ts sterk gelntereèseerd 1n cen bultenbad. l.taicin Brooehoofd en Rlcardo Tcttcro staan
de laatste weken 1n dc belangstclltng. Zolang cr echter nlet beÈaald wordt, kan van
eèn overgang geen sprake zijn. Dus ,àiderr... ,,og lornn doorcparen! llou, zo kan je nog
we1 even doorgaan. Gebeuït cr ïrat of nlct b1j Lens? U kunt het allemaal nog vcel leuker
naken...l Koa ook b1j afkeurÍngen naar !ens. Lekker kletsen of een kaartje leggen.
Speel Toto- LotÈo bÍJ Uw kLub. l,euk voor U en leuk voor Lens. U kunt dit heel snel
regeleu raet een van dc bestuursleden. Doen hé! L
Lerrs wll ook een couplete afraEterlng met reklaoeborden. IIct LÍefsÈ ook Íond hét 2ete!d.
Nte helpt? AlLemaal zaken, die het nàg beter en gezclliger rnaken blj Lens.Valt or be--
sllst nog meer tè beleven. 0verlgcns, t 1ét U dat cr afgelopgrn Zat ctda9 liefst Bl Lens-

. doe.lpunten te bcJubelen waren? ItIede dankzÍJ een ónorme produktieve bul van otze Zat et:
dagafdellng, "In zrn totaliielt ztjn Írc dlt scÍzocn rulnschoots over de 1000 doelpunten
hcen! Hoevecl heeft U ex gezler-? 2

Bij Lens valt er alrijd lreI war to belcven.
Lens....echt veel bet.er en wc blljven scoren! |

I Frans van Dljk.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENIOREN ZOITDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Programna zondag 27-11-1988 1d scheidsr. ríedstrlj dnr.

l

l

I

l

ve

14. 00
r1.00
10.00
12.00
12.00
11.00
13 .00
r0. 00
11"00
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

t 030
I097
tL42
3064
3135
3130
3r18
3t42
3208
3356

Lens I
Leas 2

Wilhe1nus 4
iI. D. V. 2
Gona 4
f,dÍis 6
Lens 7

VCS 6
Lens 9
tonegldo 14

-. 11.v. i{ol1and
- Neptunus 2

- Lcus 3
- Lens 4
- Lens 5

- i'Íarathon 2(z1e ook 28/ll) 2

- RKAW (zle ook 30111 '2/3
- Lone B

- I{DV 3 3

- Lens 10

"P.VerlngmelJer
.F.Claassens
. d .Nou1and
. J.M. -darland

.N.

.N.Hassanln

.Eleackers jr"

. Elouazzanl

I
I

J
\^I

E
N

A
n
A
N

N

.N.

.N.

IIGGING TERREINEN

Wllhelnus
n" D, v,

- Vlletweg 55 Leldschcrrdan
- Zulderpark 2e ged.ealtc:

te1:865971
rel s 887423
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ff.SCI{RIr]VEN

PROGRAMMA V0LcEl,lDE'rIEEi<
' 14.00 uur Lens I' - 11.00 uur Lens 6

. 13.00 uur Lens 7
12"00 uur Voorburg 5
II.00 uur Lcns 9
10.00 uur S0A 6

- RKDEO I
- Papendrecht 2
- Lens 3
- Lcns 4

- Lens 5

Gona - Berdnstelnlaan
V. C. S.. - Dedcmsvaartweg 5
Toflegldo '.- Rodelaan Voorburg
OPSTELLINGENs

Lens I t/í 4 worden door de traí.nero . bckend gemaakt.
Lens 5 t/n 10 als bekend :

Kunt U rechtsÈrèeks blj Uw aanvo'ciiljr doeir.. Llefst zó vroeg nogelijk. . ..
Aanvoerilers kunnen bll problencn lcontakr opnenen nrzr de weisiiÏjà"Éitiu.".r" Luc verkÍjktelt 070-454972,

I1 .00 uur Lens 2
II.00 uur ODB 2
11 ,00 uur VeLo 6
13.00 uur' VeiLo 9

VARIA

: Toaegldo 7

- TonegÍdo 5
- Lens B

- vrc ,gg 3
'- Lens 10

i{oensdag 30 oovenber Lcns 2 (eat) - Len! 7 (zo)
naandag 28 noveuber RAS 2 - Lans 6 Albarda.straat

SCHADI]I{PROGI,TA.ÍI4A,BIJ AIGEHELE AFKEURING

aanvang 20.00 uur.
a-anvang 20.30 uur.

14 .00
12.ÖO
12.00
12 .00
14.00
12.oo
'10.00
1l-.30

uriÍ
uui
uur
uuí
uur
uur
uur
uur

Lens I
lenà 2
Lcns 3
Lcns 5
Lens 6
Lens B

Lcns 9
Lens 7

ÈcI s

tel:

Èe1!
ll

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETBAI Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGR.AI'IMA 28 lll t la 9lLzl rggg
Maandag 28l 11

LET OP GEWIJZIGDE AANVAI{GSTIJD:

21.40 uur Sijrhoff pers 2

22. l0'uur The Borobers 2

22.50 uur The Bombero 5

lÍadosteinwcg 10, bosduiuen
.tt

Dr.llansveltkade Hassenaar
Burg.v.Tuy11 Sp.park Z rureer
' tt ..,. ,- tt l|

Il:ttr

Bere6Èè1n1ean
- .tl - i

zaal

rels 970769

0r 751-r 5707
079-315591

tl ll.
ll .tt

67027t
|l ',

94r

963

GDA i
GDA 2
BLauw Zwart3 -
DSo 5
DSo 6
DSO B

Gona 5
Gona 4

De. laatste 2 wedstrijden_bij Gofla wordcn op kuns.gra' gespeel.d 
"r, 

jonr, (bÍj algehereafkeuring) altljd door. Lec op gtjnschocnàn roeenenen.

I,loensdag 30/tL
2l .40 uur GDA

Dlnsdag 6lLZ

21.00 uut ?hoenix 2

22.40 uur Lens 4

- Lcns 4

- Leno 2

- Lens 3

- Lene I

- Lens 2 ..

- FV Snoekle 7

De Schilp RijswÍJk i{.U.
0ranJeplein J.Hoeneu

OranJep1eln N.N.

. Duinlaan C,Koeh

scheldsr. klasscnr.

963

941

954

93r

"DS\rPí pijnackcr

Transvaal
J. Ton

J. v. Put ten

4

te]-.67027L
, te]1. 662390
. rel: 860896



rioened,ag 7ILZ

21.50 uur D+.r Ealve Maan - Lens I
UITSLAGEN

SV Kijkduln' - Le[s I
ï.ens 2 - Silva tsoys 3

1-9

o-o

zaal-

0ckenburgh

14 november:

scheldsr. klassenr.

P . Talema. 931

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z IANGS DE SPORTEN VAN DE Z.}I.LADDER iI
zz'zzzzzz'?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Ultslag vriendschappelljke wedsÈrijd naandag

Dorr I -iens I 0-0

Ultslagen zaterdag 19 norzember l9BBc

I{assenaar
Wassenaar 2
Amar Deep 4
SchipluÍden 4

- LeÍrs
- Lens 2

- Lcns 3

- Lcns 4

L-7
t-5
L-4
0-7

Progreona zÍrterda1 26 novcnber I98B:

14.30 uur Lens
12.00 uur Lens 2
10" 30 uur Lens 3
12.30 uur Lens 4

- DIIL
- SVPTT 3

- Nootdorp 6

- DSW 1l

. Ockenburgh
zanpiel

002102s'
otzl0B2
o23lt64
o26lLB2^

1

I
3
3

J,v
A.C
N.N
N.II

1

SCHADUT,IPR0CRAIII'ÍA 26 NOVEUBER 19BB s

14;30 uur Verburch
12.00 uur Postalla 2

VERZAI,IELTI,JDEN

Lens I 13.00 uur
. Lens 2 10,45 uur

Lens 3 9.30 uur
Leno 4 1l .30 uur

- Lens
- Lens 2

Informatie over eventuele afkeuringen van de afdellng r s-Gravenhege ledere zateldeg
vanaf 9.00 uur eutomaÈlschc tel,cfoorlbeanÈlroorder ,ondcr telefoonnuimer: 2957OL.

Brj glgglSfS-gÍEggllg trairlcn om 12.00 uur. 
1
I

Dc opstel1lng voor Lens I cn 2 wordt docr de tïaitrer bekend genaakt. Eventuelé af-
schrljvlngen voor vrijdagavond 19,00 uur btj H.v.Spronsen tel: 525013, zaak 502155 of
blj il 

" 
cabel telB 646554

Opstelllng Lens 3: S.v.d.TogÈ- 1{. Verboof,- ii.v.KootÈn- W. v.l-Íerebergen- L.Sinke- J.MId-
delburg- A,v.Wlj nvraarden- B.llezenaar- R.Keus- M.Spa + er,'. aanvulllng venuiÈ de selektie.
Leiders B.v " d.Nouland
Afbollen vcor Vrijdagovond 19.0C uur bij W" v,I,lersbcrgen Eels 213360

opstcllÍng Lens 4: D"de Ruiter- D.v.Essen- F.tr'rls- G.Kulpcr- C.Liproan- M.0sman- L.MantÈl-
J.v.d.Stce- I{. Stulfbergea- A. Bruin- G"Sarol,ea- M.Bozkurt- B,Turkcr- C.Ijspelder.
AfbcLlen voor vríJdagavond 19.00 uur blj D.de Rulter telz 94A422.

PROGRAMMA ZATE&DAG 3 DECEMBER 1988:
l
I

i

J.Rcsoerswaal
V,L.Dlazoni
N "N.
N "N.

Heeft lemand van het derdc van de.zaLérdag per ongeluk órín voetbalschoen van Andre
van Wljngaarden Ín 21jn tas ueegenoEen. Zo ja, wilt U kontakÈ opnemen neÈ Andre
tcls 679134. c.v.p. voor vrljdcgavond 19.00 uur"'

14.30 uur Lens - SV V,:Lo
12.00 uur Lens 2 - JAC 5
10.30 uur Lene 3 - SVPTT B

12.30 uur Lens 4 - Jac 9

vcld I
veld 1

v,:ld 3
veld 3

ao2lo25
olu0B2
o23lL63
026lLBr

-5
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Een van onze steunpÍJ.aren van de zaÈerdagselekÈie 1s afgelopen donderdag opg
1n het westeinde Zlekcnhuls, Afdeltng heerkunde probeerE tr'lÍlten Kliinnen een
plastÍek enkel aan ÈE Íneten. voor degcrre-l dle hen willen bezoeken of cen kao
wÍl1en stureu Ls hÍer het adieoi l,Ie8tëinde Ziekenhuis, lle etage kaaer 30.ÍJÍJ wensen hen een spoedig herstcl toe. .

enomeI1
nieuwe
rtj e

!.

voor dc Zaterdagefdc Ling r,ras 19 noveober een priua dag. Arre 4 de elftallen wonnen
hun tredstrlld mct groot vertoon van macht. 23 doelpuflÈcn voor etr efu:chÈs 3 tegen.
Klasge menocn.

JJJJJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJJJ
J VAN IIET JEUGDÏRONT J
JJJJJJJ JJJJJ JJJJJ JJJJJJJ

Algemeen kontaktpÈrsoon: PauL v.d..Steen, Choplns'traaÈ 103,
Telefoon: 970f54 (b.e"e. 97L674 Peccr Petrcyn). -

2551 SV Den Heag.

Wedstril dprograma A-B-C I rrnloren.

KonÈaktpersoona Paul v.d.steen! te!? 97oL54 (b.a.s. 971674 ?etet perrein). Afberlen voor
de wedsÈrljden blJ ?auI r'.d.steen voor vrijdagavond 19.00 uur. rn uitersÈe nood nog op
zaEerdagnorgen op Leuo bij lemand van de JcugdkoEllss1c te1: 661314. Voor avondweds crij dcÍ
ÈeI:970154"
Zaíetdaz 26-l f - 1988 veld cchcÍder. Bae. komsÈLens

314 i4.30 uur Karwijk
36f 14.30 uur GSC ÀI
400 12.15 uur VtedenburchBl ,-
454 14.30 uur LÉEs 82
478 l2.ZC uur lJestlandia Cl -
495 10.45 uur DilL Cl
540 12.00 uur Juventas C2
553 11.15 uur Qulck C4

rÍaendqg 28- l1-f9BB

-19 " 
00 uur Leng BI

Bllaondcrheden
- sEv El lB.15 uur

Len6
Lens
Lens
Duno
Lcns
Lens
Lens
Lena

A-xeE,
AT
B1
B2
c1
c2
c3
C4

zÍe route bcschr. ?? 12.30 uur
Erasrnusweg .: M.v.IlerrewÍJ nenl 87 13.30 uur
Vredenburchweg L.v.d.NoI -92- . 11,00 uur .

V2 of 3 2? 14.00 uur
lloge Bonen P.v.d.Voct-513- 11.15 uur I
Braeserskede ?? .9.30 uur

, . ?? 11.00 uur
Sav.Lohmanl. .- .?? --. l. 10.00 uur

v2

-_ opstelLíÉgeu a1s bekend:
- Lcns Cl uret }Í,v.d.Berg zonder À.de Jong
- Lens C3 met D.Tempelnan zonder J.P"v.N1erop. (zic C4)
- Lcns C4 net J"P"v.Nlerop en M.Korfnaker.
- àfii oot afgemene jeugdkàpy achter in deze Lensrevuell!l
Schaduwprograrma A-B-C- j eugd

JuLlLe !,'eten nu dus dat Jc blj Èr,rij f elachtlg v/ëer op zaterdagoorgen naar Lens. (661314)
oag be11en of het kompe titievóctbol doórgaai of alat Í,re ouderataand schailuwprogramua
afwerkén.

14 .30
12.30
11"i5

12.00

uur
uur
uur

uur

l
Rij swiJk A-reg.
Rlj swtJk 81
RlJawuk CI'
Lens À1-82-C2-C3 en

Lens A-reg. Sp.pa=k Pr.Irene
Lens 81 ír t?

Lens Cl'
C4 onderllng voetbal

san.komsÈ tens
13.30 uur
11.30 uur
I0. 15 uur

1t.30 uur

Dtt onderllng voeËbal kan nog vcrvangen worden, dóor vricndschappe llJ ke ríedstrÍjdon,
Dat probeÍeD rue zaterdagnorgen vroeg ncg te regcLen. Lukt dlt nlet',dao gaan jrill1e '

eÍgèns ondcrllng parEijtjos doen waarbl.j rde noEuurliJk lndelen naar leeftljd. . 
:

Hct veld op de Rade het zulderpark of zclfs het strand zlJn de pl-ekJes waar ve alttjd
terecht kurrnen" Naast de speiers vcníachten we natuurlLJk ook de l-elders.
Tot zaterdeg.

RouÈebeschr vlng Kutwl-i k:
VoI-g de RijkssÈraaÈlreg laags 'rlassdnaar richtlng Leiden. De afelag RtJ nsburg/oegàtg.ont
nemen en dÉafiie richtlng Rljasburg gaan. Blj de 2de stoplLchten richtlng Noordwrjk.
Dezc veg bLiJvel vo.lgen gn nedot je over. een viaduct bent gi:gaan linksaf rlchtltrg Katwijk/
Noord.
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Daarna de borden sportpark- de Kron volgen, Í,re ziJn benreuwd lraar Je teïecht komÈ wantde qan dle deze route-beschrlJving dooigaf tríij f;Ide sterk-. VecI Ër"""n,
SPELREGELHEDSTRIJDEN

Nog'steede ls ile anino nlhÍ1. waar_ zijn de jongens die vorig jaar hebben ucegedaan?De voorronde ls op 13 januarÍ, ac har.ve finàlc op 20 Ja,uari,Ë" a" gioi; finale op17 februeiri" Daarvoor gaan we nog wel wat oefenea. rnieresse o.,o"-tn doon geef Jcdan nu op blj Paul v.d.Sleen tel; g7ol54. Dlt is de laatste kans.
ONDERDAK MNT PASEN

AIs ie een internatl'onaa1 
_ 
toernool \a1Lt organiseïen moet je per buitenlands team zekerop cen Ean of I8 rekenen diÉ je reoÈt onderbrcngen. voor glreà, en BI kunnen we dus opeÈn IDau of 36 rek'enen dle ue Eet Pasen mocÈen ànderbrengeu. óadanhs veel verzookun,ondariks een persoonlljk schriJven is de anlmo biJ de ouàers en dc overÍge Lenelcdenzeer kleLn. Mtddels diÈ schrrjven docn lre cen r.aatste verzock oa te rccgeren als u 5énof meer pcrsonen kunt en wÍlt huisvesten" Fred Grenc (6354181 iit-.." aE tcrefoon.

NIET OP(O}ÍEN

?Iegens nlet opkoaen afgcropen zstcïdag, en daE rsas nlet de eersÈe keer, krtJgen tr{eÍNip Yeng en Dennis de Kok van Lcns 82 beÍde een strcfrescrvebeurÈ brJ àe unrst vol-gende wcdstrijd van hun elftar. Niat opkomen io oneportief augnn o.r"i jc proeggerroterr.AfbelLen Le een kleÍne moeÍte.

LEES OOK DE AIGE,IEI{E .TEUGDIiOPY ACdTERIN DEZE LENSREWE

l,ledstr lj dprogramna D-E-E i unloren.
Kontaktperooor: PauL v.d
F.edstrlj den bij Paul v.d
zaterdagmorgcn op Lens b
tel:970154.

,SËeen rc1: 970154 (b. g. g

Zatcrdas 26-i l-1988 san.komst Lens

.Steen voor vrÍJdagavond l9
lj icnand van de Jeugdkouli

97L674 Peter Pereyn). Afbellen voor de
.00 uur" In ulcerste nood nog op
s§le teI: 661314" Voor avondweds trlj dcn

ve
'1503
17

!ssz
7 6tB
7628
7727
17.

7738
7784
7805
7e24
7887

12.00
I0. 00
11 .00
12.00
10.00
9.00

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

10. 00
9. 00

lL;45
9.30

10.30
11 .00

'r1.30
9.30

10,30
r1.30
9.00
B.l5

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

Zondag 27-I I- l9BB

Il"00.uur Lens Fl, I'2, F3, E4

Blieonderhed en3

- opstellÍngen als bekend:

- Lens D3 Bet P.Koo zonder D.BeIJ

Lens DI Mozartlaan/Delf t
Leng D2 Oude laan/Delft
Lens D3 Hoge Bomen
Delfla- El yZ
IIVV E2 y2
I"ens E3 Zuiderpark
Dulndorp SVE3 .V2
Voorburg FI Vz
DSO F4 Y2
Ful,l Speed F2 V2
Lens F4 Nootdorp
Lens F5 Mons tcr

en F5 ondcrling voeÈbal op ï,ens

ersbergen v. HenegourÍen.

zonder J.. Tezim, R"den NiJ

11
10
l3
10
11
L2

"00
.00
.00
.00
.00
.00

Delfla Dl
I,Ilppolder Dl
I.lestlandia D4 -
Lens El
lens E2
WP EI
Lcns E/r
Lens Fl
Lens 12
Lens tr'3

RI(DEO F2
l{onster F2

10"45 uur

- Lons D2 net D.v.d.Raaf

- Lens F3 net S.v.d"Stcen
- Lens F4 neÈ R.v"d.Ark,
- Lens" F5 met R"v.d.Snoek
S CHADITWPROCBAItrIA D-E-F-JEUGD

Bij ÈLÍjfetochtlg Í,teer nogen Ju1lle dus arleaaal naar Lens bellen (661314) of het kompc-titlevoetbel doorgaaÈ of dar hct ondcrsraandc schaduvrprograur. d;";;;;;: Dus nler denkenhet zaL wel afgekeurd zijn en thulsblljven. Er 1s óItljd rraÈ te doen.
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10.001
L2.O0
13 ,00
r 2.00
1r .00
10.00

11.
12,
It.
10.
9.

uur
uur
uur
uur
uur

R1J swljk Dl
Lens D2 + D3
Lens EI * E2
Lens E3 * E4
LenE Fl + F2
Leas. F3, F4 + F5

',- 'Lens Dl -

- trs.lnen
- trainen
- trainen
;- traiDen
- traÍnen

Sp . park"Pr. Irene
(buiten)' ':
(buLten of blnoen)
(bultan of blnnen)
(buÍten of binnen)
(bulten of blnÈen)

san, komst Lens

9.00 uuruur
uur
uur
uur
uur
uur

J.Sard1fort
V.I,lcstë;hóur
P,v. d. Stcen

30
30
30
30
30

A1s het redelÍlk weer Ís ËraÍnen we het leifst zoveel mogeliJk butten. ,,,_,
Het Zuiderpark, de Rade of het strand behorcn o.a. tot de alternatleven.
AIs Je zaËerdag 'Delt hoor je precles wat rre gaan doen. i "

:

SPORTKA},ÍP 
, 

:

lJeuion is dc animo zo tegenvallcnil? Slcchts 10 aaameldlngen toE nu Eoe. Vorígo jaren
was hct kanp zo volgeboekt met eèu Ean oi dertlg. Dlt kont tàch nl,et door heE slcchEe
rÍeer van vorig jear? Echt, heus rraar dit jaar wordt heÈ echE rxooi weer. Ben je geboren
tussen l-8-I977 en 3l-7-1981 en wil- je vat 24 t/u 29 Jul1 l9B9 een week lang, lekker
sportcn (voetbal, Eaf oltennls, zwcmin, bosspelcno vootbalzeskaÍap eËc.) oet vele verenÍ-
glngen ult l,lcds:rland op het aportkomplex te Zeiot bel dan snel naar Paul v.d.Steen,.
(970154) of 1èver ondcrsÈaand strookje irr op Lens. De prlJs voor het kaEF bedraagt
f.140,-- per perooon. Dit bedrag kan tn drle Èemijncn bctoeld worden.
Bij aanroelding nocÈ 1n leder gdval voor I Januarl f. 50,-- overgemaakt worderi op,giro
336711 t.n;v. peanlngÍneeetcr' Leos . Tot nu Èoe hebben zich opgegeveng

D-klassers E-klassers F-klaaeers LeÍders -

tr{. Daenen
P. Roos
M.Soernan
À.v,d.HeIjden

D.v"d.Steen
M.v. d.Donck
R.Meeuwlsse

Saai neo naar Zeist.

P.v. d. Steen
G. Steenw'Ijk
R,v. Schaik
D.de Jong

Ml.ln zoou

Naam:

SinÈerklsaii kont naar Lens.

Op vrlJ dagavond 2 december komt Sinterklaae" ÍÀet ecn vlcrtal Zwart.e Plet.en naar LcEs
toe. HlJ. nodtgt eJ-le spelers van Lens Fl t/n F5 ult ou op deze. avond te kox4en. Tusaen
18.30 uur en 18.45 uur vcrwachten wiJ luJ-lte cl-lenaal, Ía ons'klubgebouw. !Íaek thuie.
gerusÈ een roooie Eekening voor SJ,nterklaas, HÍj hecft ons ook a1 verklept dat hij voor
iederecn dezclfde verrasslag heeft neègenooen. H3c spreelct voor zich dat rre ledereeo
verwachtcn. Oode-t er dit jaatr zovcel F-klassets zijn vragen ríij de ouders otr broèrtjes
en zusles niet aee Èe sturcn anders wordt hèt Ècht Èo vo1 in ons klubgebouw. Oo 20.00uur
kunnen de kluderen weer nfgehaald worden.

IIOE HERD DI PERIODE KAMPIOEN.

DI werd.nd een naclge ocfenperlode ingedeeld in pouJ-e 4. Toen heE scÍzoen bcgon groelde
het è1ftal beetje bij beetje, en groeldc zo ult toE ecn verdl-ende perlodckauptoen. Vorlgc
week kon DI de perlode al afaluiten, uaar de afkeurÍng goolde roet 1n hct eten, Toch
Eocht er vrlendschappelij k gcvootbald worden bij DÍe ilaghe woar anders het kanpLoenschap
blnr.cn gehaa1d kon wordeu. Lens kon ou dds ont.spe-nnen aan dc lredstrlJd brlglnnen, etr
rron neÈ een rulme 0-10 overwlnning. Met deze gegevens begonnen rè zateEdag j,1, aan
de wedsÈE{d tegcn SV 35. DI rraÈ drle punten voorsprong op de concurr{intLe had was due
offlcieel a1 karnpioen. Toch aoest Dl nog lx bewij zen een waardlg kampioen Èe zÍjn. Dit
bracht toch de nodige spsnoing met zlch uee waardoor i:en natlgo wedsurljd te zien was.
DL bleek toch de enigc echte kaspÍoen te ziJn door met maÈig spÈ1 toch een wedgtrljd
te.rÍlntren. Dit EochE de kampÍoensprct. nÍet drukkcn, en zo ging Lens zingend en de'handen
vo1 ncÈ bloeEen tcrug naar het thulsfïoot Lens, waar'.cen lekkere Eaart en veel llnonade
op Dl stond te wachten, Jeugdkounlssle en oudcrs bcdankt voor dLt feesÈ. D1t docn we
nog ecn keer over. Jongens jul11e zljn rrkoelbloedÍgr



Len6 El - iiava El (s-1)

Lens begon net eeri vl-iegende start. Aenval na aanval met nobÍe conblnaltÍcs werden afge-
rond Eet drie doelpunten. Illerna verzwakÈe Lens wat en maakte Ravai3-1. rn de tweede=
herft pakce Lens de draad van de Ie hleft op en scoorde uog 2 doelpunten. Hierna krecg
Lens nog uet kansen maar dle wcrden nict beflut. À1 met aI cen helc goedc wedstríjd ï*an

Velo - Lens E2 (3-4)

Tegen Velo speelde E2 een sterke le halft en eon mÍndere 2e heLft. Na één ntnuuc schoot
RoberÈ van veï de eersÈe ln de touwen. Dat zat dle langc 5 ongenà van Velö nlct lckkei.
iíaar ws bleven doorgaen. ER wcrd goed vriJgelopen cn lekker oamangëspneld. Na cen mooi
6ón twéét5e tuosen Fausl en Abdul uocht llrans 2-0 inschleten cn i.a cen'pass van Erdcn '
naakte Frans cr àelfs 3-0 van. VIak voor rust wetd het nog 4-0 toen na een snel genomen
corner, Rlcordo de ba1 inccns op ile schoen nr.n cn de Velc keepr:r de pdsg zag toèn die
aL ln heu l1ctje Iag"(ecn streep)" En toen kwan de 2c helfË en het llcp nlet mcer.' Ieder-
een.IÍcp d-oor elkaar en nicmand. hÍcld zlJn plaats. Steeds stonden'er drle of vÍer, speJ.ors
van 'Vclo',viij voor ons doe1. Geiuliiiig ,"i là.rn ln voru en zorgde hll ervoor dat r"re r;et
ècn'4-3.winst hot. cinde van dè r^rcds[rljd hlalden. Toch vinil Ík {et we vcrdlcnd gcwonnon
hebb'en" naar de volgcnde kcer probr:rcn we ccn 

-h61e 
wcdstrJ.Jd te voetballen zoaL6 we

de éérste heJ.f r spcelden"

J

Aad

KMD FI j Lèns. F2

Gelukktg koldeu we weer buiËerr voetballen. We noesten tegen KÈD en hebbcn gcÈonnen uet
7-0, dus tccr twec punten gepakt .l
De eerste hclft khramen 5ulilà er aiet door, uaa.r ikrcgeï wel een doclpunt katlo vaí de -1

,ÈegcnparÈij; De twecde helft ging hct beter en naekEen ju11l"e cr ncg zes. ileel goed,
ga zo door. 

I

I.llm Blom.

. JEUGDKOPY AIGEMEEN JEUGDKOPY ÀIGEI,ÍEEN .. JEUGDKOPY AIGB,IEEN.

Elfta1 foto I s

1n de afgeJ.opeu weken hecfÈ
Ze zLjr. lnmiddcLs klaar cn h
lngang). De fotcrs kunuen wo
Dc prijs per foto ls f" 1,25

Toegangskagrten.-'

Ouders dÍe vaek r
gokregen vla de 1
kDmen kllken. HeÈ
Ilet ls ècht gcer
bezoekt en een to
l(lccdLokal,en schoonhoudcn en op s1ot.
Het 1s tlo laatsi:c weken een soort sport ors ac k1eldloka1en onCer de noddcr achter . '-
te laton" De hecr slmocn Ls dan ríerkclUk urcn beilg om olles weer schoon tc krtjgen.
Dlt Ís'belachelljk. Ock afgelopen vrLjCag w6s het wcor raak. Dc daders wcrrlen ocÉief r

ge6napE. Ëen qred8f,rijd niet spclen maar in plaats daarvan wat kleedLokalen schoon-- '

naken was de atraf. trí1j vragen de lelders cn trniners on èr op toc të zÍen dat dc i,
kleedlckalen zo schoon nogelijk bLiJven. Ns de tralnlng en/of Í.redsrrij:d d.a schoenen,-
bulten ult leten kloppen en lijdeDs het douchen ln de klcedlot«eler bllJvcn. Echt het,ls echt nodlg dat bLljkt de laetste wekon ovcrduldellJh. Ook 6tean-er jongcns zeker
een helf uur 1allg onder dc douche. ook dÍt is nict nodíg. Douchen ls vcrpÍlcht maar..
blnnan hec half uur m€ct ÍèdÈrecn het klrredlokaal makkeliJk -uit kunnen 

"i3tt. Ou lelders/
traiuers verzcek-en wiJ dan.on de kleedlokélen op slct te draalen.
AJ's u gcen slcutel heeft dan kunt u deze u.a. zetcrdag op Lens komca halen. Obk'af-
gelopen zaÈerdag 1s er weer uÍt ecn van onze kleedlokalcn geocclen"

I

Icèrsrd van ReÍjscn vah alle Jeugdteenc" e1fta1 fotots.gcmaàtt.
eDÈen asn dc glaswand'van Wflterloo (clubhuls ll-nks na de

i

iijdcn bÍj Co Jcugdèlftellcn hebbcn onlengs eeD gratÍs toegahgskaart' ï,
eldors. DEzc keart kunÈen ze nodlg hebben a1s ze zondegs bij Lens I
kan br:st zÍjn d3È we iemand vergeten zljn. NlcE boos worden hoor.

opzet. Ilanncer U ook vaak rÍJdt èn tcvens thuÍowedstrlj den van Léàsl
agangskaart wÍlt heöb,:n bel dan bvor, rr.a. psul v"d.SteÉn (970154)j

t"
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Om zlok van te wordcn Eaar er
en traÍuerg er daD ook op Èoe
de ÈegenparÈlJ 6teed6 op slot
UITSLAGEN JEUGD .'

werden weer schoeÍreÍr EteegenoneE. ÍJe vragen de
te zlen dat de kleedlokalen van Lens oaar ooic
zijn , als er nienand í.n is.. .:,

r 'l'\:

leidezs
óie.. van

Lens
Lens
Lens
Leas
Lens
Lens

2-l
5-0
2-O
7-2

. l-0
.2-2
7-0
1-5
0:1
2-5

Lens A-reg.
Lens Al

svr35 Dl
lep D?

-,WSB
- Tedo Al
- Lyra Bl

. - iiBs 83,
.-. WÍlheluus Cl

_ - Archipel CI
-. - Lyta C4

- Devjo C4
. - Lens Dl
- ItiBs D3

cI{? Dl
Lens El
Velo E2
Leas E3
Velo E4
Len6 Fl
K}ID I'I
QuÍck Steps
Leus F4
Lens E5

- Lens D3

- Rava El
- Lens E2
-, Lyre E8
- lcns E4

- Sev FI
- LenB F2
- Lens F3
- BTC F6
- }IDV F2

BI
B2
c1
c2
c3
c4

?-l
5-1
3-4
4-3
0-t
L:5
0-7
2-0
2-L
3-3

' Donderdagavond regendc hèt veei behoorlljk an de voorspelllngen waren soubcr. Zou het
nu weer afgekeurd wcrdeui Gelukklg bleef het zo gocd 'a1o droog eu alres ging rloorl' De'
rÈsuLtaÈcn waren zoer'gocd over hat algeneen genoucn dàt 1s bovanàan te àien. Nu oven" Íets ovèr de wedstrijdcn: '. : t. -

Lens A-reÈ.
$on met 2-1. Daernee ls eigenliJk aI hct posÍtleve van dezc wsdstrL1 d. gezegd,. ÏIat waa
dat slechÈ zeg. Oogeconccntreerd hegonncn Ju11Le :ran deze wedstrí.jd. Toch gewonne1 en
dat 18 heel belangrljk. Zaterdag naer Katrí1jk. Denk nog even Íl6n de moeillJke thuiswed-s-F!ijd.succes"., t :
Lens Als
ilïlEf "oatkellJ k van Tedo Al. Ju11le bllJven " ueccloen voor de eerste plek. Marc kwan
zoals gevoonlljk te Laat en oocht als reoerve begÍnnan. Probeet nu eelr6 op ÈUd te. koloen
I'i.rrc. Zaterdag GSC een z$rarc tegenstandcr.
Lens B1:
tu-EIE-ï; c Ered achtcr de goal voór de twÈede keer de nul vast. EeE 6oort Eascotte dus.
Ie groot ou in het docl te hangen. via Niels en Saocha verd Lyra terccht verslageu.

.Nu hebben JullÍe_ de. §óÍiak ulsschlen te pakkeí. BJ.ijf wel zo geconcentrecrd spelea. 
- 

,'WÍe wcèt.\rat hct- dail zaLerdag bi3 Vrcdeiöuràh wordt.
Leng' 82: '
ffii ïÏP an Dennis blcven weer eens lreg. Volgen«le week cen strafreserve beurÈ, Elgeh'.

. qchuld. ,De ,wedstrij d werd níl net l-I rusÈstand toch vrÍj roe.kkcllj k net 7-2 §er{oDnorr.
Jaomer wes het dat er lrcer schoenen gestolen waren na afloop. [ct is on-gek van te -,
wordon.
Lens Cl: i
sPeËiA; goeii en fanatlek tegcn cen lcuk speLen<l WÍlhehnus. Met eeD uitblÍnkenile l.tarlo
en eer. goed keepende MachieL lrist Cl de nul achcerÍn Èe houdetr ea Tcmy Jack6on .

werd matchwlnnaar. Keurig Jongens. Nu Èwee zware uitwedetrÍjde[ bij SlestlandÍa en fiBS.
VeeI succcs hoor.
Lens C2:
speelde een prima Pot voetbal -tege- de ongcolageu koplcper Àrchipel. Na de.aftrap dlrekt
r-0 vqor gevolgd docr een tegen doelpunÈ. Ns ru6t haà c2 utgenrtlt weg uoeten lopen
maar het scoórde Elechta é5n keer en dat deed ArchÍpetr oot< 'iZ-Z)-- Toci een knap,iesul-.
taaÈ. Klassa.
Lens C3: ,: | ...,
Labl, I/.artijtr, Danny, Edwln en Farley moesÈen op vrlJdag zonodlg de kleedlokalen onder
dc modder gooie-a. Dit bcÈekende niet spelen en de kleedlokalcn gchoonnakcn.r Don. hoor.
Spelers van sudirc Eèans vulde C3 ean àn ze wonnen dlk,
l,cns C4:
werd voor.ruot cchË weggcspeeld ea stond ueÈ 5-0 achtcr. Te veÍnlg lnzet!! I{at wiJzÍ-
glngen cn een donderspecch zorgde voor enn 5-1 elndstaud. DAC was cen goede tweedà ,;,holft zeg. Doorgaao zo hoor! I . .:.
Lens Dl:
werd pe-rlodekanploen en daar hoort notuurlÍJk taart bij. Dic aEeE lurlle sneller en
nakkellJker op ars dc tegaEstander. lar:en we het naar op de zenuwen gooÍcn. Nu maar,
hopen op stcrkcre tegenstanders

-10-



Lens D2:

Lens D3:

ls waÈ van slag af. Niet iederecn heefÈ door dat voetballe
!u-y:ul geplngeld en sonnÍge spelers ziJn vel cig f,ri zeg.JullÍe kunnen hÈt bÈst.

n een teamsporÈ ls. Er wordt
Breng hier veranderíng Ín.

Een dag volger.s de lelder waarop nleoend vooruÍt rczaterdag ccn nieuwe poule. Veel succes.

Zo goed zeLfs dat de 1eÍClng in rle pan klom.
I

vcrloor nlpt net 2-l van CI{p Dl,
brandcn lras " trian gcbeuren. Vanaf
Lens El;
_speel,dc een heLe kn.,rppe partÍj tegen Rave.
Lces het versl.ag maar eens.
iens E2:
verslceg ve10 ,n elgen huis"_iret r"as_een d,elpuntrijke p3rÈrj vcetbal waarblJ LenJcÈn keer neer sccorde van Vclo. .Goed,gedaan Jochles.Lcns E3::-kÍí'., ncÈ 2-0 achter Eear 1i-et het er nlct btj zÍiÈen. vra goeile aanvallen werd. Lyratoch nog r.reÈ 4-3 vcrolagen. Klosse Jongene. " ] " .- ---':'
Leng -F{swonl!!! ve10 E4 rrerd mct 1-0 veroragen en wat sÈrealdcn onze jongens" !Íichael scoordede wlnnendr: treffer. Vanaf r.,.s. zatórda! de koipetftie Ín. Dor: je best,Lcns Fl s

frrEÏz-Ïe t tot de rust goed vol. Na rust vergetca ze twee dingen t"w.: te acoren en tcvercedÍgen. De 5-1 nederlaag was wet te troc[. vanaf zaterdag een ragere indering.Lens F2:
ríon weer ruim met 7-0 van.K,ÍD. 

'ok 
ju1l1e kriJgr:n cen an.crs tndellng waarln hopeJ.ijkwat qeer aËerke tegÈnstandcrs zttten" Oaar teóf .je roeer van.Lens F3: :

EiErFEulck steps-lang fÏ rr.: rocÍr versl".pr. qo 
"on"on.rarle. De vèrdedlgÍng wcrdvcrgegen eu Lens F3 verloor Íi,eÈ 2_0. -. ;l

Lcns F4: ,:, . I .

EiEËÏlieen spe.nnende ríedsrrÍjd tugur.rn.tc" zu k ton'roa r-0 achrer maer wonnen gelukkig
_toch nog raet 2-1" l(eurtg hoor. . ._

Lens F5: , i .. :

-8 ", t"." kecr in "n.r.;^11j":1:ï..ï,àflíjr."poi t"g"., HDv (3-3) en Zondags een gerijk_spel tegen Esdo (5-5)" Lopen net dè baL-!;aaË blst nu nog rreÈen ríanneer Jc cr tegeraanmoet schleten' Jur-Ile ontfrousÍ3su:. f" etitur groor cn dàt 1s heel leuk on re zÍcn.-voetbarLen echr reren kosr veer rij.J, EeÈ ,r."àitu"r,.oi"i""ii"."ir]'Ëà ). ooo..

ll



HET PROGRÀMMA VOOB KO!''IEND IíEEKEND:

a

'èir-Éilr#d#X

ZÀTERDAG 26 OKTOBER

v. v. KATIiIiIK - LINS À reg .

LENS 1 - DHI, I
aanvang 14. 30 uur

aanvang 14.30 uuÍ

ZONDAG 27 OKTOBER

I,ENS I - H. V- HOLT,ÀND .I aanvang 14.O0 uur

wooa
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DE LENSREWE
WEEKSLAD VA"ï DE VOETBALVERENIGING LENS
62ste iaargaag nurmer 19, I decomber l9OB.
** Jr:t**rr*xr*rt**r{ *** *::ri 4r.,jrtr!Ír *** * *:::t *.À r'.:t:t it:i:.*ri***rt **rf +** *rt*.ttrrnrt s! tÈ *,t i.* jr r!* rt *rt * ír r! * ** * rf r, * * *rí:t ri rÍ

OFFICIEELs

Nleuwe leden:

2607 R.M.0brIam, Sezo, 101245, Zulderparklaan 279a, 2574 GA Den iiaag.
2608 P.Koo, D Jun, 080777, Ruinzichr 21" 2543 RJ Den ltaag. te-tz 665L45.

2609 R.v"d.Berg, D.jun. 140378" Kokosnootatraax 67, 2555 XB Den Haag. te1:

I,JIJZ IGINGEN LIDMAATSCI{AP :

1490 H.Kouwenhoven - Sez:I.

2202 B. J.v, tl.NouLan<l - NS.

BOETES .

Beglstrat iekos ten 2e boekÍng f. 25"-- B J.BulÈelaar, p.Blel(][an.

SÈrafzaak f" 35,-- R, Boglsch.

Betaltng v66r 72-L2-L9EB door overmaklng op girorekenÍng 335711 of bankrekenlng
L29924229 Rabobank Den Haag, t.n.v. v.V"Lens te Monster onder vcraelding van rrBoeter'"

I Het Bestuur.
SINTERKLAASAVOND (KOPÏ INLEVEREN

z35lt3.

)

De kopy voor de volgendo LENSrevue dlent zondag 4-72-, gg te worden lngeleverd,
l"v.u. Sinterklaas.

i Het Bestuur.
I

Door onstandlghetlen ls Dhr. Pennlngè bintrenkort ,l"a oonr in steat de krantcn blj
Lcns weg te halen. De baten hiervan kwa-rnon geheelrten goede aan do jeugd.
.Eén teer per ca. 2 wekèn ls er ueg te brengen ongèveer 400 kg. met op het. ogenbllk
een kg.prljs van I cent. 

)
Wle 1s er in het bezlt van een bestclauto en wLl dlt voor de Lensjeugd verzorgcn,
Aanmeldcn blj de heer Penrrlngs of het Eestuur. Bfi voorbaat dank.

SLUITING KLUBGEBOIII,I

A.s. naandag 5 deceuber is de Lenskantine gcsloteir i.v.m. SintcrkLaasavond.

'l
BAR BAR ***t'r* BAR, BAR BAR

BAROPSTELLING:

Zaterdagnorgen
Zaterdagmiddag
S luiCen

Zondagmorgen
ZondagmlddaB
Slulten

Anj a en Jan (Andrè)
W1lco, Ellen, Cor en Jos
AnnÍe cn Getard

Tinus cn Cor
Aad , Laura, Suzarrne , AldrÈ , Jc.rse
Ren6 en Marcel.

'l

l

l

;

BAR ,í*rl*ri BAR * r.*ít?t BAR ***** BAR BAR ,.* f(* *

Zlet U het ó6k zo ??ll
?rachtlg week-cndje voor Lens hè Í?
Zowel ZaÈerdag a1s Zondag I ktulpen near de kcplopers. Toch blljft het een problcem
oo tegenstanders echt af te echleten. WaÈ een kansen zlJn er wcer om zeep geholpen.

I



Maar la, latsn oe daar niet langer over zeurene de jongens zltlen daar Èoch. ook Eee.
Ook de reglonale jeugd heeft tat dat betrefE'dc smaak te pakken. Als je dan de rcsul-
taEen ziet van onze "landeJ,iJËe" E jeugd na é6n oudèrevond" dan vraag Je Je af of'een
ouderavond voor de Senioren welllcht tle oplossirrg voor dit. probleen ls? E I won zater-
da8 nct ltcfsc io-l---! I
T.C.John v.d.Lubbe heeft 'Deloofd zlch rueer Èoe te gaan leggen op penetratÍès Ln stréf-
schopgebleden. We houden ons wat.dat betreft helenaal vast aan onze TechnÍsch advÍseur
en coördlnator en hebben dit dan ook dlrekË tocgevoeBd aín zLjn veel oovatÈende taken-
pakket. John succes--- I

A. s.weekend kunoen we ons olinaken rzoor de 'rslachtirigr' verr de koPposlties. Kon dus naar
Lensl Uw 6teun 1s van onschatbaÍe waarde. Schreeus Uw klub onhoog Íe de vanrÈ der vol-
keren, InnÍddels zljn de werkers bij.Lens bezlg arrn. de ultbrelding van de bestuurskader.
Een echte klue voor onze vl]T pIoeg. uet overgave hcbben zÍJ zich gestort op de reno- '

vatÍe, wat echt hard nodlg wos. T.z.t. krljgt U een ultEodlsing oI0 z1Èting to neEen

ln de verboutrde in verfreaide bestuurskaner" Dcgcne, dÍc zlch er echt thuls voelt mag

bllJven. Voorloplg eersÈ meor het voetbalweek-endi e oec de vele belaager. Bent U er
ook bLJ---!? Laet dat dan arerkon ! Lens bLedt echÈ vecl ueer' llaar dat wcet U ínmldde1g
toch 66k wel?

Frans van. D1;ik.

0Rakeltles: r' ' '' i "

- Redactlonèol rcsultaaE, 4 tLt 2, 7 voor en 0 tegen.

- GAAT iru REDACTIE EEN FUSIE ÀA1'l ???

- In verband net de verhlttc discussies tljdens de beatuursvergaderlngen hebben de.

bestuursleden besloten om bulÈen elkaars relkwijdte te gaan zlLten oB zodoenae 1í.cha-
roelÍJk letsel Èe voorkoncn.

- HeÈ gevolg we.s ècn ulEbreÍdÍng van de bestuurskaoer.

DaÈ dlt ten koste glng van rrTinus Place" (stencil kauer) was voor het bestuur gegtr '

reden orc dit të besprcken met Uw rodactle.
Door deze actle overwcèEÈ Uw redaètle on binnenkorÈ Eet V.C.S. en Spoorwljk rond de
tafè1te8aaï.zittenondÍtprob1.eeooPte1osscn.,,.-
I{ÍJ zulleo dan de plannen ontvouweri oa vanef I Januarl eerÍ Escamp Revue gl-t te breEgcn.

Vanaf dÍe datum Ís Uw redactle alleen nog berclkbaar op afepraak Ln hun exclusleve
ontvangstkauér Ín de vooraallge Bt{I kbnttíe.' 

.

Itet baLletje van de week is deze wcck afkoastlS ult de Sení.oren Znteralag.

TiJdens a.e aredstrljd l,ens (ZA) I - DHL (ZA) 1 reageerde DennLs Sanders op rié rieel
pratende tralucr Eanny van Spronsen.. r .1, -

Na ziJn opmerklng IDIOOTTI rÍerd De ris binnen een halve seconde door zí.Jn tralner
gewl§seId,

JeDennis,wicrleba1k..ttsÈ-kanheEte.ru8vcrwilch!en!...-
Zrrtetdeg 3 decenbcr cen topperll : :
LENS I (ZA) - VELO I Aanvang 14.30 uur. 

- 
:

De autoverzekerÍngspremtes blj Ad Coret Eaan no8 :ilct onhoàg.'

Nadat zljn dochter AnnemarÍe vcrl-cden week was gezakt voor haar rljbewiJs, kon Atl
ziJn nleuwe prljsliJsten Llct eÈn opgelucht hart nog.even 1Ír zljn bureau 1a terug
stoppen. . .'.'

Over autorll.derr Besproken.

De tretlstrijdbal var afgèLopen zondag nlrd docr AutorÍJ ochoot ttPhllippo" ter beschlk-
kÍng gcstcld.
0f nocten we zeggcn autorijschóol ttAnn..""..tt

Zonilag 4 decenbcr LEi,lS - RKDEO _ aanvang 14.00 uur.
Zat etdag 3 december VEP - LENS A ràg, aenvang 14.30 uur.

l.- - ;'.." 
-
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IINICOBj,I '

UNICOB.T\'

I]NICORi{

IINICOitN

Een zegr spahncnde. en boeÍeode wedstrijd wBsEbij beirle elfÈatIen zÍch'1002 voor haildenlngezct"' 41 vanaf de eerste rninuten poógde LENS her dÈ keepcr van E.v"Iïouaed uoetrijk
_t-c 

raken. LENS kreeg de karrsen weI màer-wÍsc ze niet te bönutten" :'vLak na iust kon Joop Edonkirchen, ,a cc, voorzct "o" nouàra 
-po;;i"gu, 

dc bal Ínkoppen,'naar dcze bàr trof hcr houtwcrk_. De- terugsprtnjende bal werd alsnog door Joop rngekopt.l{a dlt doelpunt van LENS_begcn H.v. Horloid' ,,og-"os"rar aan te vaIlàn maar gerukklg hadLENS nog heE toze "brockie" in hct doel etaanl
Het Hangse r;radslld en va,ste LENS-supporter Gludo Hclleen hecft tljdens deze hredstrÍjdde LENS-gIg.nÈen.voorzien van een a*n.al purrtcn v.:or de ,UNICoRN .voe tbalter von hetjear trofeer?. Met ziJn diplouetieke rchteigronden za1 hij or cng€trJijfeld voor gezorgdhebben daÈ het klassement een drasticctre wi3 ztgiogt heeft ondergàan.Gludo, bedankt ! !

U]'IICORN ] UNICORN

LENS - il 
" 
v. HOLU|i\D 1-n

IJNICOR,N IJNICORig

UNICORN

I'NICORN

Tralnen ls goed voor U.
Tentinste, iri dic vcronders rel11ng_ bógaf 1k mà op 23'novenbei rtctrttng LENS ou daar§a,en moÈ andere opelers v.n hat elfcal waar ik mee voetbar,, LENS r0 (veÈeranen) een

- lekker potje tcgen cle bal te schoppen.-Wie gchcta nÍjn vt:rbazlng: 3 an<teien waran komen ,.,idag"n! F.cgelijk krram dÍt door het_.voctbal dat op TV was, uogelij'k hadden ze er gÈwoon geen zln ln.
- Eenotaal ter plekke hebben wa besLoÈon toch ruaàr to gfon ai"i"-i" AchÈeraf gezÍcn was - ,

h?. bg:!-nog gezellig ook. J.-rruer vontl Ík het nllceí a.t-ià.".iJ""à"-;;; #il;l;;"eigenrljk nler dc noeire vond o,o vcor sl.chrs 4 uran ae ir"ti"i1à"^ ar*i,r.rr.Jaoser vond ik'hct'dat r:r nlenand "." "*-.no-.,i ;àu.i"iàË;';iï ï]"..itïr"r.Jaurmer vond Í.k her dar uen gïappcn meènde tc ,ootri ..to..'r;;; ;; àiËru. o11 a"
,tralnlng, onderllng zcl_ daer nog ovÈr geoprokcn worden.
loaÈ 1k ontzettcnd ja*rer- en lull+g "rnà rà dot o. *ro<,.-nlre ï,ENs-olftalrcn van Jong
-t9!-oyq en van hoog tot laag-cfi-ijd r{,Dr een vervanggnd prograrma Ís BEHAL'E vooRgrySr-c..ooktreenlkdathctbestuurvanonze"u.uirii"i-"i,,"I..àffi.t,"o
becocl Ík dus niet hcr nakcn van. J.urllgc opnerkingcn molr r"", prcbni"i te stimureren,:n ars <laarom vcrzochr wordt, oolc wat ncer- ueclcrniki.,g an 

"u"inn"o-iij- trSvoorueclahet organlseren en toesÈe',ron Dilt hÈt uÍÈncdÍgen vin andere vereniginfan voor heÈsperen varr vrlr:ndschappelij ke \,rírdstrijden, zoà1s enkelo weken g;i;;;';;". één van onzespelers al werd voorgclegd bij hct bcotuui.
I,lc blijven hopen, voorlopig tà het bfu:r nog hccrlÍjk en hel«lcr.
C. Wolsheimcr,
TENS 10.

Trelnen, goed voor U.

OOK BIJ AEKEI]RII{GEN ZIJ}T KÏ ER. U OOK---? JÀ IOCH I

1of, aaandag j.1. blj hcE doornencn van de LENS kopy ondèrhicr direkt namens het BesÈuur op E€ rcegercn 
"

ReaktÍe van het BesEuur 3

Boste hecr C. tíoIshe1mer,

Bij toevel kreeg lk Uw br
oScn en 1k ben zo vrij om
Inderdaad Íe het JuÍst, dat reiJ voor 4 sptrlers van LENS I0 nleÈ hgt l1cht. aan doen cn',rlj er ook geen rtbcgelcÍdertt voo: begchlkbeer stel1cn. Det hebtcn we in het verledcnnog noclÈ gede::n eu dat zullerr we ln de tcekbnst ook zeke r nL6tt Cocn 

"Zclfs U uulÈ begrt-jpcn, waarorn dat leË kan. Dat neeuÈ nÍct wcc, dat U kunt traincnblj I,ENS. Tralncn is inclcrdaai! goerl voor U, uear kan allcen lntÍjd, dat na overleg knn worden bcpaal<l.

3
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Stcl jè'voor, CEit àlie nict selcttte-àiitarrËn uw voorbeel-d ïoud"n volgen..,..
En weet U, 'wat ík nou zo Jamer vlnd!? Dac cr.van ilit helc verhaal bij Blj nLets be-.
kenC-ls. U hief t.. dus, ioals geb4u .lkeI1jk,.- !.1j go verkecrrf,: aangebeld.
Wet lk ook zo J auroer vind 1s: dat U, nàEcn6 LENS .I0 öi:à èIfral van ouders rotabene,
op-.deze uanÍer probeert Het Bestuur 

-e.Èn brcveÈ ^va.r, onverrnogen op.te leggen. Het zal
zo wel niet bcdoelC zlja, maar het staat toch echt iit'Uw ingezoffCen brlcf. Je.mer,
Eijnheet Wolshelner, op deze wlJze ve_tlÍes!- ]Jr, .klacht blj mU a]-1e notlvatle oEr er
'yíat Aan te doen. 0oic vraag 1k mr: af1 waarou U zonödig in Uw brief biJ herhallng het
woo{d I'IuLl-ÍBrr uoeÈ gebruikan.. Éè zljn AaÈ bÍj LENS nlet:gewend en ik hcop, dat dlt
zo b1-iJft. Er Ziln rnogellJkheócn te ever ou U,.w ongenocgens duidcllJk te naken, uaar
liever nÍet op cleze o€. 1er. D.qar is nle'uiend Eee Bëbaat. Ook LENS l0 nlet;...
Sorty; milahlcr Holshcimcr, mac.r 1k Doet CÍt toch even kwÍ.Jt.
Ik hoop, dat U Ín het vcrvolg LENS 1n pcsiticvc zin wilt bllJven stounen en Uw klachten
bij de JuÍsce personen wLlt deponr:red. ALleen dau hcbbon wr) ríet satr elkaar. Overigens
hocft U zlch níet bcni:Ceeld te voelen Coor tret onÈbrekrln van eeo. scheduwprograma. In
2 3aàr tí30 kon er bJ.J de Scnloren slcehts I kcer gebzulk van geranakE wordcn.
Het 1s hclaae nlèÈ endcro. Eot tsectudr ÍloÉt cr a1lcs iran om Ín de toekoÉst nogeltJk-
heden te scheppcn our schaduwprogramaÍ s bij LENS te kunocn lp-ten plaatsvlndcn. Det zal
U toch lnrnlddeio íci bckcnd zlJo. Of bent U niet op de oudcrnvond geqreeet? Gelukkig
vindt U het bier nog heerliJk en hel-der. Nou, neem er dan nog naar eefl op u{a rekenÍng"
Doec -U. weL .hct licht uit ! . . ? Proost. . .

Frans van DiJ k
Bestuur SenÍorcn

Lcns"..

ALS ER NIET GEVOETBALD WOPDT, DAN BENT U TOCIT VAN ËARTE IIELKO},Í.
DOEN I,IE GEWOON WAT ANDERS.... ! U OOK ?

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENIOREN ZOÏ,ÍDAG S

SSSSSSSSSSS§SSSSSSSSSS

Programe Zcndae 4 decembcr 1988. vcld scheldsr " raeds crLl rlno.

14.00
11 .00
11.00
r1.00
13.00
1r.00
r3.00
12 :00
11 .00
10.00

uur
uur
uu,li
uu?
uur
tiuf
uur
trir
uur
uur

r030
1097
I 14I
3063
3134
3I30
3118
3140
3ZO7

LENS 1

LEIIS ' 2
ODB 2
VeLo 6 j- -
V,:io 9.
Lens 6
Lens 7

Voorburg 5-
tens 9
soA 6

iTKDEO I
PapenCrecht 2

Lens 3
Lcns 4
Lcns 5
Toncgido 7

TonegiCo 5
Lens 8
VTC,BB 3
Lens 10

v. Spengen
M.Hereur
N. N.
(essels F
Blccker P
Jaghan H.
Cresa P.
Verhock J.
N. N.

e1

I
I

2

3

LIGGING TERREINEN 3

ODB

VELO
Voorburg

, s0/, .

Albardastraat 15
Noordweg 26
Pr. Bernardlaan
Spoilpark Kijkduln

t
t
t
t

o1
eL
el

236952
017 42-2779
864302
250113

OPSTELLINCEN s

Lens I t/s 4 worden door de tralners bekend geruakt.
Lens 5 t/rq 10 als bekcnd.

A}'SCHRIJVENs

Kunt U rechtstrÈeks bij Uw aanvoerder doen. LÍefst zo vroeg roogelilk.
Aanvoerders kunuen bij problenen kont:lkt opnemen oec de wcdstril dsekretarlg
Lue VerklJk, teL, 07 0-45497 2.
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UITSLACEils

Lens I
ï.ens 2
WÍlheluus
HDV
Lens 9

- H.v"ilolland I
- Neptunus
- Lens 3

- Lens 4

- EDV

Gono - ï,ens 5
Lens 6 - MaraÈhon
Lens 7 - RI(AW
VCS - Lens B

Tonegido- Lens 10

1-0
1-0
t-2
5-2
1-5

0-6
5-I
L-2
l-t
5-Z

24/11 Leus 1- SpcrCa o-2

PROGRAI'íI,'À VOLGENDE WEEK I I DECEi'EER I

14"30 uur de PosËduLveu - Lcns I
11.00 uur Quick 2 - Lens 2
II.00 uur Lene 3 - cDA 2
13.00 uur Lens 4 - cSC 2

SCHADI]I,IP.IIOGRA}ÍMA BiJ AIGEHELE AFKEUR,ING 3

14 .00
12.00
12.00
12.00
14 .00
12.00
r0. 00
1r.30

Lens 5 -VVP3
WC3 - Lens ó
Parae.È 3 -Leno 7

Lens B -WP4
S',/H 3 - Lens 9
Wcselondla24- Lens 10

1t .00
72.30
10.00
11.00
12.00
iI.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lens I
Lens 2
Lcns 3
Lens 5
Lene 6
Lens i)
ï.ens 9
Lens 7

GDA I
GDA 2
Blauw Zwart3 -
DSo 5
DSo 6
DSO A
Gona 5
Gona 4

Msdesteinwcg 10, bosduinen te]-t9707 69'!t

teL:0t75I-l5707
tel:079-315591

Ír

rl

Dr.l'Íensveltkade Hasscnaar
Burg.v.Tuyll Sp.park Z I ueer

tllltt
!t tt

1

I

at Í
Bcresteiulaan

!I
telz67027 L

It

Dc laatste 2 wedstrÍJdcn blJ Gona norcen op kunstgras gespeeid en gaan (bil argehele
afkeuring) &Itljd dooÍ. E!_g!, gyro""hoenen Írccneoen.

Heren Senioren (20) denkt U aan dc konÈrlbutie. Er zljn nog ecn eantal spelers dic een
achterstand van vorig seizoen hebben, over 2 weken kornen de namen Ín het krantlc.

Gona4-Lcns5 0-6.
Na 3 vcrlíespunten ln dc lt..atsLe Èr,ree conpetltlewàalstrlj den was Ledereen cr op gcbÍand
ou in deze r{edstrlld te tonen dat Í{1j nog stccCs mecdoen in de strÍjd om hcÈ Èaupioen-
schap. A1 was heË arlcen'maar oo ile heer F.F. en óón of andere "ree-f.lst,' het tegencleel
Èebcwljzen van hun bcwcringcn. F.F., di:.ar kunnen wc korL over zÍjn" dlc hcbben wij
no8 nc'oiÈ begtepon' En dan 6én of anciere rtreallstrt, e1k wcord wat rle daar aan spanderen
1o eÍgcnlijlc te veel, we zullon na de wlntcrstop !,rcl zlÈn lrlc er geltjk krlJgE. uÍj
hopen dan ook, ongeachr wic hct gelijl'. aa,n zijn kant krtjgt, dat àeze persoàn elsnóg
zijn naao bekend <lurft te roakeu, zodcÈ Í.rij hem op hct kaapl.oensfeest uÍt kunnen nodigcrr.
Dan do wedsÈrljd. Gona werd gedurende 2 x 45 trinuÈcn van de Eat gespeeld. rn een hoog
tenpo nas hct bÍnncn l0 ulnutea al 2-0 rlcor onze vecl scorcndc spiÈs (16 doclpuntcÍr
1n 9 !íedstriJdan). Hterna werdan er door dlvcrsc spclers nog cen aantal kanscir onbenut
gelatcn ln de cerste helft. Na dc thee waren het onze a-anvoerder (c.q.voorsEopper),
roidden-uÍdden, links buitcn en rÍ{cer onze spits dic vooi- 6-0 zorgden. De krnsen die ín
de tweede helft. c,nbenut werden gelaten, daar zullen wc hct na:ri nlet Eeer over hcbben.
voJ-gendè \reok ataön vrtj voor eci. noeiriJke opgeve. rn een lostlge ultwcdsÈri1rl zar or
et eea nagonoeg comPlect e1ftal (lnclusicf onze reservc-aa voerder) gestreden moeÈen

worden tegen VEL0. Hoe dlÈ verloopË kunt U vclgenCc woek l-ezen 1n het vcralag van onze
veel pratencle, uaar welnlg zcggende, reservc aanvoerder H.H.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,
Z I,AI{GS DE SPORTEN VAN DE Z.M.LADDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitslagen zatcrdag 26 novcnbcr 1988.

Turbodij tj e .

- Nootdorp 6
- DSW 11

Lens
'Lens 2

2-L
1-0

Lcns 3
Lcns 4

- DIIL
- S-I/PTT 3

5

4-2
1-3



ProRrarma zatèrdag 3 deccnber 1938.

14.30 uur Lens - SV Vclo
12.00 uur Lens 2- Jac 5
10. 30 uur Lens 3- SWTT 8
12.30 uur Lens 4- Jac 9

SCHADIJWPROGRA}&ÍA 3 DECB,ÍBER 19BB a

14.30 uur Verburch - Lcns
12.00 uur Postello 2 - Lens 2

VERZA}ÍELT IJOEN:

I
I
J
J

J " Remersgreal 0021o25
olzlOB2
o23l163
026lLBt

v.DlazonÍ
N. N.
N.N.

Lens I
Lens 2

uur
uur

InforEatie over eventueLe afkeuringen vau dc afdeling e o-Gravcnhage iedere zatèrtle.g
vanaf 9.00 uur' auÈblcatischc telefo;nbeanÈwoorder oncler Eelefoonnr: 295701.
Bij p.lgchele afkeurLug trelnen ora 12.00 uur. ' ': '

De opstelrlng voor Lens I en 2 wordt docr de treineÍ bekend geuaakt " Evencuele af-'
schrljvlngc» viror vrijdagavond 19.00 uur biJ E.v.spronsen teL; 525013, zaak 502155of bÍJ E.Gabcl tela 646554.' '

OPSTEILING LÈNS 33

s.v,d.'fogc- M.verb,roa- H.v.Kooren- I,l.v.líersbcrgen- L.sinke- J.Hiddelburg- B.wezenaar-
M.Spa- A.v.WiJngaarden (lli7)- R.1(éuE-, J.Kouwcnhoven
LeideÍ 3 B.v.d.llouland
AfbelLen voor vrljdagavond 19.00 uur biJ W.v.Mersbergon ce1: 213360

OPSTELLING LENS 4;

.de Ruitèr- D. v. Es6en pnan- M.0sman.] l.Mantel- .1.v.
C.IJspelder (2596).
ter of Eet J.Hau tel: 67968?.

.StuifbeÍgen- A.Bruin

r3.00
rr.00

Lens 3
Lens 4

9.30 uur
I1 .30 uur

D

I,I

M.BozkurÈ wÍL jil cont

- l,l. Frls- G.KuÍper- C.Li
- G,Sarolea- M" BozkurÈ-
act opne en met D.de Rul

d. Stee-

Afbellen voor vrljd agavond 19.00 uur bij D.dc RulEer talz 948422.

ProgreloDa zaterd I0 decerober 1988.

14"30 uur Ec-so - Lens
12.45 uur Hoekse Boys 4 ; ï,ens'2
11.00 uur DevJo B ' - l,Éns 3
1I.00 uur ES Texas DHB 3 - Lcns 4

Contributle

E.Pleterse
G.ltanantai
N. N.
r,l.N.

o021025
oLzl08l
023/164
0261r82

ook_zatérdag 26'noveober heeft <lc zaterdagafdeLlng weer gocd gepreptcerd. DÈzc keer
wcrd het treL Bccn l00Z score, otrdat hct 4e tegen DSVP de wfnai ntei kon pakkon. Iteteerote, tweede en dèrde elftal wonnen elk huE vrcdsÈrlJd. Klassc.
Dc totale baLsns wcs 8 dooJ-punEen voor an 6 tegen.

CcflÈrlbutla' Contïlbutlc ConÈrlbutie
Nog.stceds hcbbcn somnÍgc Lenelcdcn van de Zatcrdag nog helcmaal nÍecs van hun concrlbugle
betriald. ïí1Lt u hier eeo dezer dagen voor sorgen. over twee weken wordcn dc namenín de Lensrevue bekcnd gcneakÈ.

Ja hij Í5 ër weerD dc tussensteàd van de Fysiö Cup.
WaÈ rras daÈ ook aI wcer de lryeio Cup.
Deze Cup dlc eLk jaar weer bcschÍkbaar wordt gestcld door Ja
IYSIO PEUT0NO0M, Jan Zcurenalfik.'"
Nog even de sperregels. De spclers kriJgen na e1kc !.rcdstrljd punËÉn, voor <1e gelcverdeprÈstntÍe, van de mcnsen dle dëÍrrvoor worden dangewczen.
H1erondervo1gtdevbor1op1ge6tandna9weilatrtJrIcn

NetuurLijk oflze HÀPTO

;
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R, Blokpoel
R. Capeileveen

. F.Cörbtanj e
II.Diemel
B.Drleseon
C, v. d.DrÍfÈ
M. FcrÈEan
ii. Gebel
R. Haagnans
R. Hln
P. KroI
F.LanceI
L.MeeuwÍsee
D. SanCers
E. Schouten
R.v.d.Toorn'
I'.Cc Vrle€:
S. Goedhart

'geniddeld
.ll

,tl
D

It

|l
ll
ll

,. lt

il

It
ll
tl

aantal
tl
n

t ;ll

.ll
tt
ll

It

tl
i,
ll

tl

lr
L

punten
lt

.tl;
.lt.
'll

tl
'.lt

.t2 :

ll
ll_.
ll
t9

lt
ít
tt

trt

r ed6 Èrlj den515
5ro
5r5
6,5
6,0
7,5
6,0
5,s
6"5
5,5
7,s
6"0
715
6r0
Bro
6"0
5r5
5,0

2
9
7

2
2

0
8
5
B

5
9

3

9
I
9.

5

2

it
ll
ll
It
It
rl
lt
ta

ll
TI

lr
It
tl
lr

tt

zoals u uit hct bovenstaande kunt opnaken í5 de puntentellÍng als volgt, het aanÈaL.punten gedeeld door het aantal. gcop;eldc wed6trljden.
',ij hebben-l koplcpor onzd eigen Ed Gerret' s"holtJrr" en drle sensen op een gedecrde2e.plaats,t-2 sperero op de 4ej1aaru. ;;-;;";-;à16, op een kreine achràtsknd dre vooricdereen te achterhalcn is_. DuL prn"tua"rr.--- '- -, -----.- 

,

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAJíVOETàN- Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Programrna 6 /12 tln 16/ 1zlL988z
Dinsdas 6/,12

21.00 uur phoeolx 2
22.40 uur lens 4.

zaal
DsvP'r pijoacker

Trensvaal'

Dulolaan

ocheidsr. klassenr.
J. Ton

J.v.Putten

P. Taloraa 931

- Lens 2

- FV Snoekie 7

afgelast
4-3
9-Z

941
963

I{cunsdaÍr 7 ltz
11i"50 _u{r. Dcr llalve }íéan . - .Lens 1 Oèkenburgh

'. 'yloe:isd a.s 14 | 12

18,40,-uur Lens 5. .- - OranJc Blauw 321.30 uur Lens 3 , - W Snoekle 3
21.40 uur R(AW 3 - Lens 2

OtanJcpleln ''' N.'N.
Transvaal, Maj uba! tr, 

-i.fu 
iioy"

"Dsw"pijnàcker À.Dllkhutzàn
I

972
954
941

Dcn.ierrI i5
21.40 uur SV KÍj krlutn - Lens I
UITSL^(rcEN:

P 
" 
WirkelÍIan 93r

Gyonovó ..2 - Lcns 2
Lcns 5 - Venibo 7
Lons 1 . :: MaasdJ.jk

JJJJJJJJJJJJJJJJJIIJJJJJJ ] ..
J VAN itET. JEUGDTRONT J
JJJJ J JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJ

Algerpeen konÈektpersoons peul v.d.Stcun, ihopinstraat
Telefoons 970154. (b"g.e ..97t674 pcrer rerreyii.-
llcdstr lJ dprograruna A-B-C lunlorcn"

I03 ,. 2551 SV Den Ilaag.
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. In uiterste nood nog op
661314. Voor avondrreds Èrljd.:n
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Zaterdas 3-12-1988

14 .30
13.30
12.45
r0.00
14. 30
10"45
14. 30
10.30

VEP -Lens A reg.
Lens Al -Rava
Qulck Steps 81 -Lcns 31
S0A 81 -ï,ens 82
UBS C1 -ï.ens Cl
Lens C2 -Feyenoord Dl
SchevenÍngen C3-Lens C3
Devjo C4 - Lcns C4

vr.
399
458
480
vr.
538
552
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veld scheider. saE.kotr6tl,ens
zíe rouÈebeschrÍJvÍng ?2 12.30

2 ,!? t2.45
NÍjkerklaan A.v"Loenoa-295- 11.30
l{. VriJ enhoeklaan ?2 9.00
D.en Bergselaan J.Heeuakerk-182-13.30

I ?? 10.00
Hout.rustlaan ?? 13.30
Ooscelnde /Voorburg ?? g. 15

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
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3UZONDERHEDEN:

Opstellir.Een els bckend.
-elftalfotoes bestcllÈn det ken op Len6. zie ile fotogalery op het raam van ,waterloorr
in ons kLubgebcuw.

-Gaarne ouderg meÈ vervoer voor Lens C4li!

ROUTEBESCHRIJVING VEP

SC}iADIII'^IPB.0GRAMMA A-B-C-JEUGD

tr{el lrat ver Eaer aakkelijk Èc v1Ílden de val,den van VEp. volg.de groÈe rseg Den ileag
rÍchtlng UErecht. De afslag Woerden nemèn voorblj Goude en Èi5 ,!e aersre 6topllchtenllnksaf. Daarna biJ de twcede sÈopllchte:r (opnlcuw beglnncn tó teuen hoor) weerllnksaf. Ilonderd aeter verder ll8gen de vleden op oportpark ,crouwÍl ck, aan cle
I'laatdscdiJk. veel succes en A reg. zar de Eatlge paËÈÍJ van vorigc weck docn vergcten.
Kouen dus ! ! !

Jullie weÈen nu dus dat je bil twil fel8chtÍg Íreer op zacerda8morgen naar Lens (661314)
nag bellen oÍ het kompetltLevcetbal doorgeat of dat vre ondersÈaa;d achaduwprogramraafwerken' 

"or.kor"t Lun"
14.30 uur Rtj swÍjk A-reg.
12.30 uur P.Íj ewlJ k Bl
1I.15 uur RtJswljk Cr

GEEN TRAINING 
"

C-selektie opÈe1èt

- Lens A.reg' Sp.park Pr.Irenc
- Lens BI rr rr

- Lens CI

13.30 uur
1l "30 uur
10.15 uur

12.00 uur Lens A1-B2-C2-C3 en C4 onderllng voeEbaL.
Dlt onderling voetbal kan nog vervangen worden door vriendschappelijke ncdstrljden.
Dat proireren wc zaÈerdagnorgcn vroÈg nog te regelen. Lukt tllt nlct à., gaan 3uL11e ergene
onderllng partijtjes doen waarbij we natuurlijk indelen aaar leeftijd.
Het veld op de Rada het, zuÍderpark of zelfs het strand zlJn de prekjes waar we altl-ld r

tcrechÈ kunnen" NeasÈ d(1 opelers verwachten we natuurlÍJk ook dà leiders.
Tot zaterdag.

0p naandag 5 decenber ls er geen ÈrainÍng voor de a-B- en c selektie von de jèugd-
afdcllng 1.v"u. pakjescvond. HtJ verwachten dan wc1 allc spelcrs op de tralnlngsavond
op woensdag (B-C) en donderdag (A).

De trelningsgroep van EdwÍn coret bcstond Èot nu toe uit 24 spelers. A1o de velden
goed beepeelbae-r ziJn gaat diÈ nog wel. llc,ewel één rrai:rer op ào, gronp van 24 c-klasscrs
toch hrel erg weinÍg is. Nu de velden srechte:: worden ", nr .,ràkn. ,rltgerokcn Eoet wordenLs ln overleg net Edwin en Leo bcslcten on de grocp te splÍÈsen. Dac wr-r zÈggen catLcns cI gewoon op n'rafldag en wocnsdag brljft tiainen. tens c2 tralnE voorteài in zrngeheel op de dlnsdagavond van 17.00 uur t/n 18.00 uur aangevuld raet de volgendr:
spclcrs uÍr Lens c3: L,Àbounarss, !í.v.Dlenen, .ír.I{icuwcnhuís, D. Teopclna", ï.ii5,n",D.viju. Deze spelers van c3 worccn ook op de vrijdagavond ,rog gnoroàr, verrracht. ook despelcrs van c2 kunnen Eencon twee keer blÍjven tralnon 

"o 
,uÍ iaauc de dÍnsdagavond

oP3
IÍaandeg: J.v.Os- P, Ttmérmans- R.Wubbon- H.Vred.coen- J.pronk.
Iíoenedag: T' schippers-?. srnoorenburg-l D.zandstra- M.Borsten- I,LLuË en c.verblj.

I



Dan Ëralnen ju11ie gewoon mct de selcktie qee" 'rle hopen dct heÈ nu vocr letlereen duidelljk
is" Hèt was al rondellng meegedeeld maar er waren toch ncg wp.t uisverstatden. Voor vragen
kunnen jullie terèchr biJ Edwln coret tels 671096. Dlt scheu4 geet vol-gende veek ar
1n" I{e hopen dat Jullle allenaaL Èwee kecr pcr r,rcck zullon trainen.
A]-TERNATIEVE TRAINING.

Wannecr de veldeu afgekeur
op oaandag en dinsdag vena
Ë.eJ-r 669124 en hlJ doot hc

!íESTI.ANDIA CI - LE}IS C1.

Afgel,open zatetdag speelde hct ctlge (?) ncg ongeslagen scLektÍc-elftal biJ koploper
lÍasitlondie. i{a een scrÍeuze wafin1ng up op heÈ hcofdvcld begr:n Cl toch nog zenuwachti.g
ean dcze belangrljke wedsÍrijd. In ílc ccrete 5 nÍnuten kreeg iJesttíndia gclljk.2 goede
kansen naar ract het nodlge geluk en Èé1enÈ bLeef Cl op de ber:u. We kw,enen beter in de
wedstrijC mea? rlstcn tc nooic kanscn (?cnmy) cn.de \,redstrljd a1 snal te bcsLlssen.
Na dc rust ac(rcÍde 

-orrvcrwachi ,IesÈlandia dc eerste goal en als een blad aan een boom.
sloog de sieÍminB Ln het veld om. DÉl LcnsspcJ-ers begonnen alk-aar te irrltercn en etceds
herder te spcJ.en. GelukkÍg kofl dÍE notj tcruggedraaid wcrdon en toàn Cl weer bij z,n
positleven was scoorde Toury 2x en leek de wcdstËÍJd besli6Ë" Nlets ur.s echtcr mlnder
waar dc vcorstopper van Westlanclla ging ilee naar;v;rcn (rte spits van Lens ging race)
en cr f,oest nog 10 BinuÈen gevcchten wr,rden vcor de punten. GetukkÍg bleek Leng ook
op een,posltleve monier tr: kunnen knokken en wèrd vermocld maar voldaan I-2 tle kleedkamer
opgezocht "
Lcns CI is eèn elftaI waar hecl vccl kwellteit lnzÍE maor het Ís ook een elftal <!at
rrocÍte heefi: oeÉ het verwerkcn van tr:3enslaqen, a1s zc daÈ lcreÍr (al hoop lk daE er
nleE veel ueei komen) en za blij'ren van hun elgen kwalltcÍten uitgafln (dus voetbaLlen)
dan hcevou rÍs iroor nrenand Ín Ce pouLe 2 en t bang t.l zljn" Ëenslotte zijn we ock in
5 vriendochappeliJ ke wedstruden tcgcn team6 uit die pouJ-e nog zonrler verliespunt!lt

EdwÍn.
Wedstriidprocranna D-E-F lunlorcn.
KontaktpÈrsoon: Paul v.d.SÈcen tel,". 970L54 (b,g.S. 971574 pc--,* pereyn). Afbellen voor de
wedétrijdan blj Paul ?.d.SÈcen voor vrijdagavond 19.00 uur. In. uitersÈe nood nog op
zatcrdngmorgcn op Lcnc bij íenand van de j uugdkonrrissic tels 661314" Vcor avondwedstrlj der
t-eLr g7OL54 

"

Vrlidas 2-I2=.1988 (z!e koov) sam. konst Lens

18.45 uur i,efls FI-F2-F3-F4 en F5 Slnterktraasfees È op Lens. 18.30 uur

sam.kolost LensZaÈerdaq 3-12-I 938 e veld

dz
f1
È1

iJn on de treinlg sstrook Ís onbecpeclbaar dan kunnen we
7"00 uur ultwiJken naar Kwlek Sport" Bel even dhr. OosÈcmo
icht 6an" lleem weL ou<ir.: baLlen rnee naar Kwiek Sport!!!!

7501
7538
7 557
7 615
7629
7721
1C

7737
77Bt
73{J4
7822
7825

9.30
9. 15

10. 00
11.30
rI.00
12.00

9 .00
r0.0c
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Lens Dl
Lens D2
Zoetemecr D2
Rava El
'irw E2
Lens E3
D'r,10 E7
Lcns I'1
Lens !'2
Duiadorp SV E3
],ens f'4
Icns f'5

DSO D2
ADO D3
Lerrs D3
Lens El
Lene E2
IIeslIand1a E5
Lens E4
iloeksc Boys Fl
HBS F4
Lens F3
D!.IO T3
Vrcdcnburch F5

i
3

Sp.park West
Zuiderperk
iloogenhouckLaan

2
ZoeÈermeer

2

Spcrt L/t{ezenpleLn
2
2

I
B
o

1I
10
II
10

IC.
10.
t1.

q

10,
o

I0,
c

,00
.c0
.00
.c0

45
30
00
30
00
30
30
c0
3t)
30

. SINTER«IéASFEEST VOOR ALLE F-«LASSERS OP 2 DECEHDER
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Zonda 4-12-r948 SaE.komst Leuo

11.00 uur onderling voetb?,L voor fl t/u E5 op Làns. IC.45 uur
BIJZONDER.fiEDEN:

- 8s.arnc cudera net vervocr voor Lcns D3" E2 eu E4
- opscel1logr:n a1s bekend.
- Lens D2 uet R.v.d.Berg
- Leno D3 oet P.Koo en V.v.d.Siok
- Iens E4 Eet M.BetrouerEck
- Leng F3 net S.v.d.Steen
- Eiftal fotors bcetellen dat kan op L,:ae. ZÍe de fotogalertJ
'r Waterloo t'in oRc klubgebouw.

SCHADIIIIPROGRAIfi,ÍA D.E-F-JEUGD.

BiJ twtj felachtlS rÍeer ncgon Jullie dus al.l-eneal flcsr Len6 bellea (661314) of heÈ korpe-
t1Èlevoetbel doorgaaÈ of dat het ondetetacnde ochaduw'programa doorgaat. Dus aÍe! Cenkeo
het zal wel efgekeurC zlJn en Ehulsblijvcn. Er ts eltljd rrar Èe docn. seE.koEst Lens
10.00 uur RiJ owlJk Dl - Lens Dl Sp.park Pr,Irene 9.0C uur
12.00 uur Lens D2 * D3 - tralnen (bultca) 1I.30
13.00 uur Lena El * E2 - trainen (bulten of blnnea) 12.30
12.00 uur Leue E3 * E4 - rralnen (bulÈen of binnen) 11"30
1l.00.uur Lena F1 * i'2 ÈreineÈ (bulten of blnaen) 10.30
l0:C0 uut Lens ï3, f4 + F5 - rrainen (bulten of bÍauea) 9.30
Als hee redeliJk wecr Ls Èralnen we het lÍefst zoveel EogelÍjk buÍten.
ilct Zuldcrpark, de Rade of het cÈtand béhoEeu o,a. tot de alterrctÍeveu.
Als le zaterdag bc1È hocr je precies rdat rre gaan doen. .

SPORTKAMP ZEIST.

TlJdeno de lastste oudcravond 1s er nog geaproken ovar het sportkanp van afgelopenjaar. DÍveree problemen wÉrden aangekaart. Deze lraren aeestal a1 bokend btJ ons. Aan
het slechte weer kuunao wiJ helaeo nlèta doen. Laten $e hopen daÈ dtt het kooend kanp
gewooll beÈer Íó. De overÍge probleuen daar zullen ue het &í:È onze leiders uitvoerig
over hebben. Dle uogen nÍet ocor voorkoEeu. Det hebbcn we ook Èoegezegd op de ouder-
avond. Gblukklg rrÍeo dezc toezegging vci-doende voor vcel ouderg om hun kÍnd al8nog op
Èe Eeven. Ock rrerd afgeoproken dat de aeroÈc f. 50r-- nÍet direkt maar we1 voorI januarÍ l9B9 overgeaaakE zou worden op giro 336711 t. n.v'.ponuitrguee6 Èer. Lens te
MoncÈer. Do overÍ6e f. 90r-- wordt dan Laror 1n Èlvee ternljnen Ír. 1989 voldian.
Dus spelers geborcD tussen l-8-1977 ea 3t-7 -198I dle nee op karop sl1len kunnen zich
cpgeven biJ Paul v.d.Steen (970f54). ?ot nu tce hebbrjn zich deflnÍticf cpgegeven:.
D-kl-assers E-klaesers F-klasgcrs Leiders,
P.v. d. Sceer
V.ï,lestcrhouÈ
J. SandiforÈ
P .v. RiJn
R. 0tte
F.Minnena

Dearnaast tlrljfelen toih nog rrat joDgens. De dag van vertïck l.s de eerste dag van àc
zomervakanËle t"v: 24 Juli. op 29 lulÍ zlJu we uecr Èerug" Nu nÍeË f,eer tlrijieleu hoot,
nenr oPgeven.

R.v. d "HelJ derr
M. Boerman
P. Roog
W.DaaEen
J.Buis
A.Nolten
L.Peek
A.v. d. Hcuvel
R.Alphanaar
S.Ranhlct
M. Bol-tendal

D.v, d. Steen
.v. d.Donck

R"Mceuwl6se
I.Jozee

cp het raam van

R.v.Sbhalk
G" SteenwlJk
P.v.d.Steen
D. de Jong

uur
uuE
uur
uut
uur
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Al1e spelers en leiders.van Lens Fl-F2-r3-r4 en F5 worden a.s. vrÍjceg 2 decésber
Eusoen 18"30 uur en 18"45 uur op Lens verwacht. van slnterklaas trË6ei ,rre eeh briefdat hlj deze evond iuet vlcr zuarte ?leËen naar LEI{S toekout. Sioterf,laas heefc vocraI 0nze spèrerÈJes hatzelfde kadc neegenomeo. I,Iat zal het ziln?? 'rltj wetèE het nretuaa'r dat zlen jul11e vríjdag wr:L. we vragen de ouders om trun ktad óp tiJd op LIiNS tebrengen. Eot feest duurt tcE otlgevecr 2C,00 uur. Tusscrr 20.00 uur en 20.15 uur kunÈ
U uw kínd wcer ophalen. 

:

WÍJ rckenen op een ieders EÈcewerkln8 en verwachten dus echt aJ-J-e opelertjes. Tot vrijitag.
' LensFz-psoF4 

I

Izo dat ra,a8 voor jutrie even lrat anders, een hogorb indcling, naar wcl een gelijkwa:rrdlge
tegctrstander. Allebcl even sterk en toch verloren oet 3-l . De volgende wedàtrljden wetànjul1le dus det le aiet nccr zo nakkelijk kunt wlniren zoalg 1n de àfgelopen weditri5den.
Toch r',as het ecn mooie en spannende rrodstrijd. AJ.s jullle vaak koncn taàlr,un cn oefenen
op woensdag en zondag, b,ant door oef;.:nen noct je hei voetballen lcren, dan kunnen jull1edie hogere indellng bcst aan. I

Tct vrljda6avond waat dan komen julLle toch allemaal naar Lono, ríant sint komt dan,dat heeft hiJ cno laten wcten"

SINTERTLAASFEEST oP LENS.

UITSLAGEN JEUGDs

I,lla B1oo"

Karwi.j k
GSC AI
Vredenburch Bl
Lens 82
l{estlandÍa C1
DHL Cl
Juventas Cz

Qulck C4
Delfia Dl
Wippoliler DI

Lens EI
Lcns E2
vvP E1
Lens E4
Lens FI 

,

l,ens F2 ,

l,ens E3
RKDEO I'2

- I,ens
- Lens
- Lens
- Duno
- Lens
- Lens
- Lens
- Lens
- Lens
- Lens

A-rcg "
A1
B1
B2
c1
c2
C3
c4
DI
D2

0-0
2-3
4-0

I2-0
L-2
2-2
2-2
4-1
0-3
2-2

I{estlandla D4 - Lens D3

- De1fla El
- IIVV E2
- Lens E3

- Duindorp SV E3
- Voorburg Fl
- DSO F4
- FuIl Speed. I'2
- Lens F4
- Lens F5

6-0
20-1
2-2
t-2
2-0
2-3
1-3
0-3

l4-0
3-6

Wccr een volJ-edtg komPetlticProgramma waarbil het opviel dat eÍ crg veel aÍbellers r,rsren
en er nogcl waE jongcns aÍet opkomen.
DÍt l.atstÈ Ís 'atuurliJk crg onsport.Ícf van lul]-ie, vooral- Lens c4 was erg gedupeerd
en noest met 9 spelcrs tegen Quick spelen.
De spelers Jle pa-s op zaterdagochtend afbelLcn, Íregëns blessures en/of sinterklaas_
Í:n:!n", zijt natuurllik ook Dlct goec bezlg. Dir noet. je loncrs voor vrrJdegovond
19.0C uur doen dan kunnen wiJ de Èeams nakkàlt5k.:r a.lnvuLlen. Denk er voortaan 6sn dagneekt het makkelljkcr voor ons,
Lcns A-rcg,
liet_onnodig één punt llggen tloor de uoaiste kansen Èe rnls6en. f.atwijk Írllale per6e nieÈvcrlíczen en speclCe crg negatÍef' Wtl je kanploen word.en dan zal Je jc hier àp in rocetenstellcn' Dlt sooïr regensranders krljg je besilst nog veer vaker. iraia en speer metvolre overga.ve dsn za1 heÈ besr lukken. Andcrs wordÈ hct echr nog fruËïrt3t.-
Lcns Al:
epeeldc vGíJr rust nlet zc best Baar slcldi: na de thee orde op zaken. De 3-2 overwlnning
was vcrdÍend cn Lens A 1 bl{ft bovenln meedraaien. AdjaÍ scóorde rlrie maal.
lens BIs
fr'E-f-r^ vredenburch toch vcl een bcterc tegeflstander. Een half uur bLeef hot O-0" oaàinascoorde vredenburch twea keér. Na du pauze kreeg Lcns bcst wet kansen Daar toen ze hèEgingen foreerea.llep Vredcnburch ult naar 4-0. Zaierctag voorlopig de laatsÈe wcdsrrljdnet Fred. oie géat near Ghana. Gcef hern ccn leuk kado nec. Bedenk zerf Eaar war.Lens 82:
speerde ecn sp:rnncnde ved.trijd tcgen Duno. Grapjulll Er was geen geln ean. zaterdagheel vroeg..naar S0A. VerzameLen on 9.C0 uur" Vroeg naar bed wànt ook íJeze hredstrijdnogen Ju1l1e n1eÈ verlÍezen. Daarne Laakkwartier t t !

Monster F2

tl



iens Cl:
rekende af net Westlandla via twee doelpunÈoa van T.J. Eén concurrent mlndei. I,Iln zaÈer-
dag ook.na.ar ven llBS dan ziJn dle ook ultgeochakeld ea kunncn C1 en Devjo uit gaan maken .'..'

rrÍe cr eersÈe cf lwcade wordt. Succes!!

ging zonder echte kceper naar DHL toí:.,Denny I{. nan zijn plaàcs Ín'en Sidney vlel ln
voot }Iarold. Geen problemen voor dit tcao. Dc, 2-I voorsprong werà pe,s ln blessuretlJd
verspeeld. Toch goetl één punt. Zatex<7eg Feyenoord.
Lcns C3:
GiEE-ïw". lote afbelLèrs. Gclukktg kon MÍchel, toch oee spclen en kwam Rcnny van D2
(klasse hocr) zodet er toch Eet ll spelcrs gespeeld weÍd. Hot wetd. 2-2 cn "ouwe'r Eoek ..
bedankt voor heË brengen van de keartjcs.
Lens C4:
Eilcn,le twae wegbltjvcrs. Nlet zo s1io. Stcfano cn Tunccy. Nu kon het zwakkc Quick nog
ocÈ 4-1 wlnnen oók. Namens dc 9 spelers bedankt. Vercler zou heÈ leuk zlJn aIs er eens
vrat ouders zouden zlju. meÈ vervoer. Nu rnoeten lrLj er sÈceds voor zoËEcn.
ï,cns Dl:
gaa;-G de stcrhere (??) poulo gewoon vorder met wiEnen. Dit is posÍtÍef, Wat mindcr
ls, Í.s de houdlng van te veel speLers op de training. Hter gsan Bre echt ríaÈ nan.doen.
iïeÈ noet leuk bliJven voor ledereen.
Lens D2:
Ë[EEÏl-e erndelijk wecr eens een hele leuke wer]6trijd. Ean 2-1 voorsprong werd januer
genoeg toch nog weggegeven (2-2). Zaterda9 hcel vroeg tcgen ADO D3. Dle kennen JullLe
nog wcL. Doe Je best.
Lens D3:
glng met 14 spe]-ers rre8 en was echt kansloos tegon Hestle.ndia. We hebben to veel spelers

- voor dlt tealr. líie wÍl er naar Lens C4. ZiJ kunnen nog spelers gebruLken.
intcrcasÈ?. bel 9 70I54.
Lens El: ;

-glng tot het uiterstÈ cn'hron krop aan (20-1) van DelfLa. Zals Lesley de keeper scoorde
een bèauty. Als dit uaer n1ét een graadmeÈer is vorr de andere Èegcnstenders.
Leng LZ:
spft.te- een hecrlljkc pot tegen HW. IÍat een spenning en wat een lnzcE. De ouders, dc'
letding en wlj hebben gcnotcn" Ga zo dcof. Oh la, gzr Je ree near het sportkanp te Zeist.
Bcl- d1È dan even door (970154).
Lcns E33
;il.i4Ë 1n de nodderpocl van VVP. Dit z!.J n wiJ gewend . Lens E3 kr,ran 1-0 .voor dooÍ
Soen1cl. Àbar VvP scoordÈ ook, 1-1. Gelukklg hakte DanuÍs de -"rlnnende Ëxef.fer blnnen.
Lens E4:
íoïÏ6Er, Eer was cen lnternatlon*al, gcbburen. Dulndorp had een geheel Frans Èean u^.Itrr
Le-ns lLet, zich niet foppen en Íron net 2-O. Zaterè,ag ccfl vroegertje. Doe Jc best.
Lcns El:
ElZ;Í6 {:en lcuke wedstrijd u"rar gunde elkear dc kensen niet zc'. Kom op Jongcns wat
naakt" het ult r,le ze maakt. Vèrgeët ook dc verdediging nlct, Oh Jao Kevín kon Je ook
wee! cens? VergeÍjÈ Sinterklcas vrij<iag nlet jongens.

"."gfr#;" hecrlÍJkc str4d Ëëtcn oso. »ec vlel zckcr' legen Arnold oE 3x Ee Eocten vi6sen.
Geen prèbl-eeo hoor want ju1I1e zljn ccht volult gegacn. Iïier leer le cchÈ van cnelgenlljk
a11een de kansen beter benuÈtcn. Vrlj dag Slnterklees hé!
Lens F3s
verl-oor seer. Jul11c speclden È-est inthouslast maar vcrgaten Èe 6coreu. Wle oh wie gaa.t
dat nu etns doen. Zaterdag flaar DuinCorp. Hadden jullle daaÍvnn nlet gewonnen drla weken
gcleden?? Succes en,vcrgeet Sinterkleas nlct op 2 deccnbcr.
Lens .I'4 :
i6EEï?on,lur de "grote" Jongens near RK-DE0. 0nze kleÍntjes waren echt kansloos teg'cn
.f,e sÈerkc Nootdorpèrs. Al,s zaterdag de 'roudert F-les cr bÍj ziJn dan gaÍit hct bètcx.
VrlJCeS ook noar Sintcrklaes komcn ircor cp Lens.
Lens F5:
ffi#iu." .aan,T4' en zag Karan ond.erweg vertlwalen. Gelukklg had Radu de gocde rfcntrng
en seoorde 5x," een knappe overwinnlng en vrljdagavond Sinterklaas op Lens. Tot dan.

L2
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OFFICIEEI,:

WIJZIGINGEN LIDMAATSCHÀP :

0033 F"À.v.d"Berg wordt NS

NIEI'WE DONÀTE1JR

De Heer A.de Boon, G,v.d.Veenlaan 123, Den llaag.

SOETE:

AdTolnlstÍatleko6-ten straf f .
Reglstratlekosten le boeklng

Regis Ëratleko s,Let Ze boeking

tsetallng v6ór 17-12-i 988
L29924229 Ratobank Den Haag,

35, --: J. P.v, d. Nleulrenhuysen
f. I0r--: rI.eL Haddloul, T.Duchenne, S.Claudenano,

i,Í. Schuurnan.
f. 10,--r F. el Haddioui.

tloor overmaktng op girorekening 336711 of bankrekenlng '

t.n.v. V.V.Lens te },Íonster onder vermeLdÍng van trBoeter'.

Ad Coret
Gerard v 

" 
d.Kley

Aad SchiJ f
Ina v. d. Berg
Bert Pennlngg
tr'rans van DIJ k
Ilartln WarEenhoven.

Het Bes tuur "
OUDERS JEUGDLEDEN ATTENTIE.

All,e,ouders- vaÍ de niet stèngerechÈlgde jeugdleden nodlgen nlj van harte ult om de
Algemene Ledenvergadering op 19 december a.s. bÍj te lronen.
Uiteraard. heblen deze ouders géén sÈeurecht, maar het Bestuur achÈ het van belang,
daÈ de ' ouders .betrokken worden.blj de dagelilkee gang van zaken bLnnen Lens en blj
de óntwlkkelingen, dle. van belang ziJn voor de toekonst van de Lens Jeugd.
Betreffende ouders kunnen natuurLljk wéI deelneaen aan discussÍes, die er eventueel
kunnen ontstaaÍI. WU rekenen op Uw beJ-angstelllng.

Het Bestuur.

JAARVERSLAGEN.

Zowel de jaarverslagen als de fÍnanclële stukken zljn vanaf 12 december voor onze
- l-eden ter inzage beóchikbaar.

U kunt zich daarvoor vervoegen bij een van de bestuursleden.

IIeÈ BesEuur.

VERKIEZING BESTlruR"

De saoenstellÍng van het Bestuur voor het lopende seizoen zíet ex als vo1íjt uÍÈ:
VoorzitÈer
Penningfl,ee6ter
SecretarLs
2e secretarÍs
Com. Jeugd
Comn. SenLoren ZO lZaaL
Comn. Senioren Zaterdag

Secretaris Aad Schijf heeft te kennnen gegeven direkt ziJn werkzaamheden te be:
eindlgen. Dit ls reeds een half jaar geleden aan de leden bekend gemaakt. OndanÈs
verwoede poglngen, 1s er nog a1t{d geen opvolger gevonden.
Pennlngmeester Gerard v.d.K1ey en KomlssarÍs Zatetdag Sen. HarEln Warnenhoven, zlJn
nIet. herkiesbaar cn zulleu hun vrerkzaanheden aan het eÍhde van dÍt seizoen beëlndigen.
Overige Bestuursleden zijn herkiesbaar.
Zlln er kandidaat bestuursleden, dan verzoeken wÍl drlngend ons hiervan Ëljdig op de
hoogte te stelLen.

Het BeEtuur.

I



De weersonstandlgheden zlJn er weer naar om het uateriaal met extra zorg te behandel-en.,
Hang de hesJes te drogen, voordat ze weggehangen worden en geef extra aandacht aan de
ballen. Lens heeft dlt jaar veel ulÈgegeveu on goede balIen te kopen. Het ts dan ook .

begrilpelÍjk dat wtj w1lIen, dat na iedere ÈraÍning dé bal1en even worden afgespoeld.
IIet ls nleÈ veel moelte en het kómt dc levensduur van de ballen ten goede.
Ueré'n traLners en leiders doe dit even en U heeft veel pLezier van hÀt materiaal enri.

Het Sestuur.

AI.GE}ÍENE LEDEN VERGADERING.
Over 2 weken ls het zover, Naast do dlverse feesteliJkheden Ís er toch nog tiJd en ,.

plaets voor iet.s lrat een jaarlÍJks hoogtcpunt 1a het selzoen zou &oeten zijn. De Algemene
Ledeo Vergaderlng. Deze wordt gehouden op maandag 19 doieuber 1988, aahvang 20130 uur. " -

I{a het opheffÉtí van.de ledenraad" l-s dit. wéèr'het wetgevende orgaan.blnnen de vérenÍ.glng.
Voor eeo kople van de BclI-ljzlgde statuÈcn kunt U zlch vervoegen bij het bestuur, Eea
kopÍe van deze statuten ltgt tn de besÈuui'skamer.
De Jaarstukken alsnede de notulen vaa de LaaÈste vergadetLng van de Ledenraad .zu1len
vanÀf naantlag 12 deceuber Ín dc béstuurskamer te verf(rilgen zljn. In heÈ jaarverslag
van ile algenàen sekreÈaris za1'ook in grotè lijnen het ià voeràn beleid vóor dc nabi5e
en de waE verder van ons af lÍagende toekonst opgenonen zlJn.
I'lat, is nu de betckenle vdn dcze ALV?

In het belang van de verenlglDg LEI{S i6 het nooalzakelljk dat eeir Íeder ille- fieïnterdd-'
sÉerd 1s Ín het wel, en lree van LENS en niet In de Elnste plaaÈs de toekonst van LENS ...
daar acte de presence geeft. r ';-', !.

U hecft dan ! naast de no-roaIe Ínvloed dic U hceft - de gcl-e§enhcid orn Uw lnvloed
via ecn wat'Eeir fornele Eànicr gesËalte te geven. De ultspraken díe.1n de ALV worden
gedaan'ziJn nameliJk mede bepalend voor het tc voeren bc1e1d.en geven het.BeEÈuurthet
ldee a1,of uiet op het luÍste'spooE.te zltEen, ' '
Hct bcstuur, det via de nornale kontakten net de leden wellswaar al nLn of Deer op de ,'.
hoogte Ís van dat gene lJat binnen LENS leeft, zou door Uw lnbreng weleens nleuwe iE-
pulsen kunnen kriJgen, Lct .weI, voor'het nede bepalen van hcÈ beleld dlenr er voedlng
-te konen vanulÈ de leden. En dat bent U.
LENS ls nlet het bezÍt van cen paar mensen blnnen de vereniglng die lrtoevalllg" tn heq
bestuur zltteD naar LENS ls van ons alleruaal.
I.llj verr,iachten 

.dan 
ook óp, naandag l9'decenbei een vo1 clubhuÍs-., ' - ,

IÍr heÈ kort nog even de spclregels: ., i

Elk 1Id van LENS dat 16 jaar Ls of ouder heeft coegang toÈ de ALV.
E1L, l.Íd van LENS dat I8 jaar Is of budcr heeft stenrecht.

De agenda zLet er als volgt uÍÈ:

1. 0ponlng en uededcllngen.
2. Vaststelliog stemgerechtlgde leden.
3. Blnnengekonen s tukken.
4. VaststelLen notulen van dc Ledenraadvergadering d,.d.; 7-L2-L987.
5. Gevoerd beleld en Jaarverslagcn over vercnÍgingsjaar 1987/I988,
6. Behandeling fl-nancieeL overzlcht B7/88 en vaststelling begrotÍng 88/89.
7. Verslag van de kaskonmlssÍe "8. VasÈoteIlÍng van dr' kontrÍibuÈLes.
9. Bespreklng bastuursbeleid. ;tl
10. Verklezing bestuurslcden,
11.Verkiezlng leden van de kaskomlsslc.

Inteies6anÈe puntcn gcnoc8 zo lljkt ons. Wij vcrtrousreli erop tlat U 1n grote getale
naar LENS kont op 19 decenber.

2

Ilet Bestuur.



0Rakeltj es s

- Redaktionele resultateng PLWIUS.

- LENS heeft sinds kort een EEestKomnissie Ín het leven geroepon.

- Deze FEK0 bcsEaot ult René v.d.sÈeen (voorzitcer) en Anja veraar (vlce-voorzÍËter) .

- Wanneer U net Uw elftal en/of vrlendènkring de feestneus ,ilt oprottnrr,
- dan kunt U terecht blJ René en Anja voor ideeön en or5;anlsatie.
- U rerkt het aI,
- LENS blÍjfÈ In beweging, zelfs tot in de late uurtje6!!
- Een verzoek van AnJa aan LENS 5c

- I{tilcn.de heren g vuil ondergoed tussen de vuile sportbroekjes eÍr shlrt5es sËoppen
a.u.b. I

- Anja is al.leen lngehuurd oru de sportkledL ng te rrasaeu!

- Hat LENS 5 alleoaaL nÍet doct on Ín de publlcitelt te konenl

- A.s, ZaÈerdag ECSO - IENS, aanvang 14.30 uur
LENS A-reg. - Alphense Boys aanvang 14.30 uur

- A.s. Zondag Postduiven - IENS aanvang 14,30 uur.

ZIEI(ENBOEG.

Wij wensen Cor PeeÈers en Nlco HoefnageJ. van harte betcrschap en een spoedige rentree
op LENS toe !

Ftans v.d.Berg, een belangrljke schaker in het LENS 1 (20) gebeureai is voor een darm-
onderzoek opgenoBen Ln het Westej.nde ZÍekenhuis.
Frans l1gt op de 6e eÈage kamcr 40.
Wlj wensen FÍans van harÈe beterschap en een spoedlg herstel toe!

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SEIiIORE}I ZONDAG 'S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

PROGRAMMA ZOI{DAG 1O-I2-I988 veld scheidsr. rredstrU dnr.
14 .30
11.00
11 .00
13.00
1r .00
12.30
r0.00
11 .00
i2.00
11.30

- Lens I
- Lens 2
-GDA2
-GSC2
-vvP3
- Lens 6

- Lens 7

-vvP4
- Lers 9
- Lens I0

gur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Postduiven I
Qulck 2
Lens 3
Lens 4
Lenc 5
VUC B

Paraat 3
Lens I
SVH 3
lJestlandia 24

I,I.F
P.J

C. W.I
}I. N.
N. N.

. Claassens

.Mearder
r028
1093
tt44
3066
3 r36
3t27
3115
3t42
3204
3355

i
I
2

de lil
P"G.W
A.N.H

N. N.
N.N"

t
.v. d.Linden
assaní.n
. Ruben

Èel: 979018
.680323
85B0r8
0175L-242838
0t7 42-6611
ö1740-26638

5

LIGGING TERREINEN:

Postdulven
Qulck
vuc
Paraat
s\rd :

Westlandia

OPSTELIINGENs

- l{adesteinweg 15 Loooduinen
- Sav.Lohnanlaan 215
- Het Kleine Loo
- v.Brlenenlaan Wassenaar
- Eras usrreg t.o.. Dedemsvaartweg
- "De Hogc Bomantt Galgcnweg Naaldwijk

?l

.ll
'

Í

Lens I t/m 4 worden door de Èrainero bekend gemaakt.
Lcns 5 t/m I0 a1s bekend,

J



EVENTUELE T{IJZIGINGEN OF OPMERKINGEN BETREFFENDE DE ELFTALLEN.

Lene 7 afechriJveu blJ L.Vérkljk.
AI'SCFRIivEN a

KuEt U.rechtstreqls bÍj Uw'aanvoerder aloeu.-Llefst zo vroeg mogelÍjk.
F""_9"r9:ï: kunnen biJ pT9llengC konÈakt opnenen ner. de weàsrri5 dsókretarts
Luc VerkiJk, teLe 070-454972.' ' '

UITSLAGENs

Gona 4 - Lens 7
Gona 5 - Lens 9
ELauw ZwarÈ 3,..- Lens 3

PRoGRAMMA V0LGENDE WEEK 3

14.00
10.00
I2.00
12.00
10.00

6-4 (kunatgrae)
3-1 (kunstgrao)
4-2

uur
uur
uur
uur
uur

Leas I
HDVS 2
GDS 2
irBs 4
it'{sH 5

- }TBS 1

- Lens 2
- Lens 3
- Lene 4
- Lens 5

l1 .00
!3.00
l2 .00
11.00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur

Leos 6
Lens 7

CelerÍtas 5
Lens 9
Lens I0

- Qulck 7

- QuÍck 5
- Leus
- Wilhe
- Wippo

o
Ious 10
lder 12

VARIA:

SGIIADUT,IPROGRAI.ÍMA BIJ ATGEI{ELE AEKEURING

Aanvoerders 
-v€_u, 

LINS 7-8-9, de legltiaatiekaartj es zijn klaar. ze zua te haren bljlenanil van de SEKO.

14.00
12.00
12 .00
14 .00
12.00

uur
uu!
uur
uur
uur

GDA I
GDA 2
DSo 5
DSO 6
DSO 8

- Lens I
- Lene 2
- Lens 5
- Lens 6
- Lens 8

IfudesteLmío8 10, bosdulnen ce]-t 970769
tt

Butg.v:Tuy1l Sp.park .Z 
rueer rels 07 9-315591

ll

tl

ll

il

lt |l ...

Heren senLoren (20) denkt u aan de koDtrrbut,ie. Er zijn nog een aanta-L spelèrs alie
- cen achtÈrstand van vorig selzoen hebben, over 2 weken kooón de namen ln-het kraEtje.

Geen vocEbal , Ioaar toch
- Jasmer " heÈ iias helaas afgekeurd.voor LEIIS lO,-lcrwljl ve àr
hadden. Maar daE Íoocht de pret nlet drukken" dan maar een str
HeÈ laaÈst4 lyerd Íra ríjp beraad besLoten" I,laÈ een lo1 hadden
SPA BRUIN wcrd weggewerkt.

zo lekker -voor getralnd
andloop en/Of klaveijassen.
dle oudJee, en menlg

Maar laten.we hopen-dat hct zondag.fioedgekeurd worilt, wànt rt voetbal rs Èoch waar lrevoor konen M

P.S, Bedanlt uÍjnheer van Dtjk, en proosc! !

Z ZAALVOETBAI Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

T.Obdan (speler LENS f0)

PROGRAI'IMA 14-12 t /m 23-12-1988.
Woensdag l4-I2
13.40 uur Lcns 5. - OranJe Blauw 3
21.30 uur Lens 3 - FV'SnoekÍe 3
21.40 uur RI(AW 3 - Lens 2

0ranJepJ.ein N.N. . klaescnr. 972Ttansvaal S.1a Haye klasseur. 954
DSVP PlJnacker A.DtJkhuÍzen klaasenr. 941

Donderdan I5-12
21.40 uur SV KíJkduin - Lens I . Dulnlaan P.WÍnkelman klassenr. g3I '
Maand 19-!2

De Sehllp19.00 uur Arrows 3 - Lens 4

4

N.N k1assenr.963

ll

lr



Woensdag 2l-12.
21.10 uur Leas 1

21" 50 uur Lene 2
22.30 uur Lens 3
23.10 uur Lens 5
UITSLAGEN:

SVH

Cromvlict 2

Cromvliet 3

- SV KiJkdutn
-DWo2
- Vredenburch 5

-ADS3

Zuldhaghe
Zuldhaghe
Zuldhaghe
Zuidhaghe

C. Denmer
A. DihaL
C.Dèmer
Lens 3

klassenr. 931
kl-assenr.941' kloesenr. 954
klassenr. 972

oo2lo25
0t2llaL
0231164
026lL82

- Lens I
-. Lens 4
- L.;CnS 5

9-2
9-4

19-3

ATTENTIE

Er zlJn aog 11 zaalleden die nog niots van hun contributie hebben betaalal. Dit is
de laaÈsÈe oproep. Volgcnde week zullen de nanen worden gepublÍceerd.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z TANGS DE SPORTËN VAN DE Z.M.LA}DER Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Uitsleg zaÈerd ag 3 decenber 1988:

Le»s
Lens 2
Lens 3
Lens 4

- Sï Velo
-Jac5
- swïT 8
-Jac9

1-1
afgekeurd
afgekeurd
afgckeurd

}ROGRA}flA ZATERIAG TO DECEiEER I9BB

14.30 uur Ec-so
12.45 uur lloekoe Boys 4
I1 .00 uur Devlo 8
11.00 uur HS.Texas DIIB 3

- Lens
- Lens 2
- Lens 3

- Lens 4

E,Pieterse
G. Ramautar
N.N.
N.}I"

LIGGING TERREINEN:

Ec-so: Sportpark "Prinses irenerr SchaapÍieg, Rij serij k te1:
- ïIookse Boyet Sportpark llarwichweg, Hook van Hollend te1:
Devjo: OosteÍnde 293, Voorburg. tel:
HS Texas DIIB: Dulnlaan I90" Den Haag. tel,
VERZAMETTIJDEN:

943073"
oL7 47 -307 t)

870896
686360

Lens 1

Lens 2
13.00 uur
I I .00 uur

Lens 3
ï,ens 4

9.45 uur
10"00 uur

SCHADII1ÍPRoGR3].ÍI'IA 10 DECEIÍBER 1984 s

14.30 uur Verbutch - Leno
12.00 uur Postalla 2 - Lens 2

VerburchÉ Àrkclweg 20 PoeldíJk rel3 01749-46136
?ostalla: Groeneutlaal 1l Hassenaar te]-z O!75I-243424"

InfornatÍe ovet cventuelc afkcurlngen van de afdellng o s-Gravenhage lealere zaterdag
vanaf 9.00 uur autoEatlsche tclcfoonbèantwoorder onder telcfoonnr1. zg,iol.
Blj aleehele afkeur lng tr alnen om 12"00 uur.

rainer bekend genaakÈ. Evcntuelc af-
.v.Spronsen tel: 525013, zaak 502155
3 643860.

De opstelilng voor ï,ens I en 2 wordt door
schrljvlngan vóor vríJdagavond 19.00 uur b
of biJ H.Gabel tel: 646554, of bij G.Stnke

OPSTELLING LENS 33

S"v.d.Togt- Èl.Verboon- I{'v.Kooten- W.v.llersbergen- L. Sln'ke- J.ÈÍtddelburg- B.Wezenaar-
1{.Spa- A" v,Hij nÍÍaardcn (I177)- J.Kouwenhoven- R,Kcus.
Leider: B,v.d.Noul-and tel: 948158.
Afbcllen voor vrljdagavond 19.00 uur bij 'vl.v.Mcrsbergen teL: 213360.

de
iJ

t
tl

c1

5



D.dc RulÈer- D:viEssen- il,Itrls- G"Kuiper- C.lÍpoaE- Èt" Osoan- L.I,IerÈeI- J.v.d.SËee-
H.Stulfbergen- À.Bruin- G.Sarolea-.C.iJspelder (2596).
Afbellen voor vrijdagavond 19.00 uur bi5-O.ae Rulter tel: I4S4ZZ:

0PSTELLING LENS 4s

Laatste oproep voor M.Boskurt.

Wl1 jil kontakÈ opnenen uet D.de Rulter te1; 94842? oÍ. me r. J.UarE tel? 679687 "

CONTRIBUTIE CONTBlBUTIE COIgTRIBUTIE CONTRIBUTIE

Nogoaale een herlnnerí.ng voor het betalen van de contributÍe. Volgende Í{eek worden
de nanen van. de nlet-betai.ers in de Leosrevuc bekend gcEaakt. Zorgt U ervoor dat U
niet blj deze IÍjst vermcld vordt"
Hie nlet betseld heeft uag aíet wordën opgestelat. Dupacr Ue, medeepelcrs hÍer niet door,

PROGRAI'II-IA ZATEBDÀG 17 DECEMBER I9BB 3

Lens I vrlJ 
"

12.00 uur ï,ene 2 - Vltesse Delft 3
10.30 uur Lens 3 - Ec-so 6
12.30 uur Lang 4 - Ec-so B

li.de Lange

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAN HET JEUGDERONT J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJ J

Algemcen koutaktpersoons Paul v.d.SÈeen, ChopinstraaÈ I03, 2551 SV Den Haag.
Telefoon: 970154 (b.g.g. 97L674 Peter Perreyn).
Wedstrijdprogramma A-B-C junÍorcn.

Kcntaktpersoon: PauI v.d.Scecn, te13 970154 (b.A.g. 97L674 PetcÍ ?erreyn). ÀfbelIen voor
de wedstrijden b1J Pail v.d.SÈeen voor vrÍjdagavond 19"00 uur. Ia uÍterste nood oog op
zaterdagnorgen op Lens biJ leuand ven dc Jeugdko@lssle teL: 661314" Voor avoadwedstrij den
tcl:970I54.

- Zaterdag 10-12-1988. : ' tclil - scheldsr. sa.rnenkomst Lens

I

J N

N
N

c12l0Bl
0231164
0261182

315
362

-399

455
479
496
s44
557

13 .30
12.15
tt .30
14r00
10"15
11 ..45
10.00
r0. 30

t4
13
12
14
il.
72
1t
11

.30 uur
"00 uur
.30 uur

uur
uur
uuï
uur
uur

Leng
Lens
l,ens
I-ens
Lèns
Lens

.30

.00

.30

.00

.00
EBS C4 -Lens C3 DaaI en Bergselaan ??
Lens C4 -Vredenburch C3 3 ?'l

À-reg.-Alphense Boyo I
41 -IfaasdÍJk Al 2
81 , -Quick Bl 1

RZ -Laékk$artler32 3
Cl -Blauw Zwart C1 1

CZ -I.iilhe1nus C2. 3

iI.Holtkanp-78-
G.Degeuhart-91-
C.v. d.Togt-473-

?'l
A.Nakken-334-
A. Nicneij er-344-

uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur

sam.komst Lens
13.30 uur
1I.30 uur
10" 15 uír

BIJZOI'ÍDERIIEDEN:

OpsÈellingen als bekend.
Lens C2: neÈ M.v.d.Berg (ook Cl)
Lens C3: mÈt S.líerencla
Leus C4r Det M"Koca en J.v.d.Zande.
-zÍe kopy híeronder en Lees deze goed door.

SCHADI,I,IPROGRIIMI,IA A-$:'C-JEUGD.

Jullie rdeten nu dus dat Je blJ twtJfelachtlg weer op zaÈerdagaorgen naar Leno (661314)
mag bellen of het kompatÍtí.cvoetbal doorBaet of dat Íre onderoteaad schadulrpro8ramÉ
afwerken"

14.30 uur Rlj swlJk A-reg. - Lens A-reg.
12.30 uur Rlj erijk 81 - Lcns Bl
11.15 uur Rljsrtjk CI - LeÍrs Cl

Sp.patk Pr.I

12.00 uur Lens A1-82-C2-C3 en C4 onderlL4g voeÈbal.

ener
ll
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3:: ;ïff:Ïïï"::l:1.13 :?s vervan'en worden door v_rrendschappelijkc wedsrri,.ren.

"J";ii;;-;;';ij;ï'il#,";:::,ïffi: ï:f,::,ïi"i:ï;,:ïn:,:1.,:1;:,Í:: eu""luiiiË'o.e"ou
HcÈ veld op de Rade, hct zuÍderplrk-";-;#;-ilt strand.zrjn- de plekJes waar rre arri,dÈerechÈ kuanen' Naast de speLers ,"""o"iriur-*" natuurrljk ook de letders.ToÈ zaterdog.
NIET OPKOT.íER,S.

ondanko bovÉnsËuandc kopy.zÍjn er nog stceda van dic ,rslimmc* 
Jongcn' dÍe denken datze geÍ,roon thulc hunnen blÍjven" Afgeíopen ,at"ràag z'n niet opgekonen: M.AchaLhl,E,Boldewtln en naruurliik ;ok wèe;ï:;;-iioiïàn-r,.r" B2. Van Lens C4 bleven V.GobindJ"P'v'NÍerop en alweer Ë"viok-ro -".;-;r.;:';;; onsportÍef naÈuurríjk rcgenover Jurricteamgcnotèn. He verwachten y:1^9gt.5ufffË op-Ëoiderdag of vriJrlagavond even konrakropnemen met paul ri"d.Steen (g7Ol54):

Gerard ven ReiJsen he.eft-op de gle-zea deur van rlaterloo (de zÍJzaar van ons crubgebouw)van olte elftallen een c1fia1foio.""..;;;;";;;. veer zlJn ", ;i-;;;r;il en argeheald.
ï::.:ï ï:: ïi";í"i!.1ïï,kunnen Ju11ia ,íog rJ"iou",,.. u."ioio ;;";";:i;;5 pcr otuk.
r,"rii."iiig'ï";; il.;;:" 

Èr no8 Inaar t'einig foco's bcsÈcld. roch Ío hÀt een lcuke

ELFTALFOTO C 
S

TRAININGEN .EIi{D DECEMBER.

VERVOER LEN

Nu arvast geverr w1j door daË. er.uet rngana van naandag 1g december t/m zondag I JanuarinleË getraind rrordÈ door welko A-B 
""/ir Ë_j""rà groep" Tijilens rleze perlode ig eralleen uar zaalvoerbal voor-één z a.i-' 

"o" 

-elià!. 
_ nr 

"r, cr.
ï::luït-*^ 

hierover vol8t raÈer. voor Je .noi'àru geen akrÍvrreiren op Lens voor de

s c 4,
ondanks een specr'ale eanvreag voor vervoeË voor Lens c4 afgel0pen zater.ag stond diÈteor[ wecr eena zonder auto. ioch Illoesten ," .ro.", vcorburg Èoe. ÍíiJ vintren het eon trlcstezaak dar er van de ouders uir zo weÍnig t"i""g"t"rrr'e iI "."i ài't àiiv van hun kin..ook blj 

_ 
thulo$reds trrj den- zlen ue tri ra"noort--ËJn ,ader of noedcr. Nu moest invalreíder. Robert Garskamp meÈ openbaar ,ro.*ro.i ;;-;;";; roe. DiÈ probleeu ,orat-i.r.iï"1;"."'.ogeÍrdepun! voor de eeroÈvorgcndc ot a".n.ror,à-ii JanuarÍ. uir tu., ;"-;i;; langer.

I

.SOA 81 - LENS ii2 (nr.4 - nx.2 )
9.30 uur Ik kon de kantine binnen cn daar zat (dacht ik) het le cIftal naar nee, hecwao S0A Bl.

i0.00 uur Lene 82 kleed zÍch- met g aar:r gcconcentreerd (oaar wel nerveus) on.10.09 uur Dc 10c en lle nen komcn erblji
10'15 uur De scheids f1uÍt vocr r,.a rroËi" van dc rc hc1,f r. s,a werd gelrjk terugge-drongcn en dat leidde tot eniele kansen voor Lens.10.20 uur Lens msakt na cen hele noor" aktie-ààn verschr:.kkclij k mooÍ beesachtlg Boal.He '.'aren gelÍj ic vsn onzc zenuwen af 

",u'zl uur Lens ine'akt ecn 2e goal door aen afstandsschoÈ vnn ongcveer 20 roeter 
'n 

dekruÍstng.
10.54 uur Lens krÍjgt een pcnalty, 3_0!!!ru'55 uur De schelds fluit af en Lens g:eat Í,et cea lekker gcvoel naa.r tle kreedkamor.

Àíarko TI.1son.
Verslag (82) twr:cde helft doors een speler van SOA:
.ndanks dc enorue druk dÍe erop het r,,iftel van s.A stond glngen we toch.,oet vorlc nocdde 2e heLft in' .ngeveer r0 nin. r" a. i"1"itr speelare s,A hetzerfde sper ars dat herin de le herft speelde. Maar_daar t*o- gur" 

-roiandoring 
ln whnt soA ging rangzanerhandstceds airnvar-lender spclen dlt 1c1dde töt ""n-*ttrn opgebouwd. door sÈefàn,die Rlck Índcvoeten spee3'de dre nam de bal net g.oaÀ tià"n" op zlJn linkervoet. Ën tlkte de bal1n het goal van Lons. Dit gaf hct elitp-i 

"o"r-ro"a- "oaàt 
n.,ct teiin-u"i go, ontsrondÍn de dekklng vcn Lens en iutcr nrct prÀpt-+ iln doroe en her ka.wei afme_akre doorhem nerjes irr de kruising te plaetoen-. '
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Het sÈond dus 3-2 in heÈ voordeel van Lens. Een kwartrer voor ËÍJd veroorzaakte een
!P!1cr-1a1 Lens een pÍngei. Deze wcrd Genonen cn banut door P.lck en het werd daardoor
3=3 gel1lk tot vreÈgde van hcr hele S0À teem.

iil: 3 uit B ,5uÍt4 ? uit 2.

Wedstril dproÈramna D-E-T lunr-orë4.

ZaterdsÉi t0-12-1938 "

cen soa speler.

veld
Kcrkpolderwe5;
PiJ naikc-r

I
2

Lcldschendan
Sp.park.Pr.Irerre
Zulderpark
:2

2
2

Gen. Sportpark
Buurtweg/WasseDaar

t

De vertaLings BI haalde uÍc dc cerste g a,edsÈrljden 3 punten. Daarna slaagden de hard
werkende operero erln uÍt 4 wedstrÍJden 5 puotei te pai<kcn. TenslotÈG rnoet voor dewLntcrstop nog gesPeeld Í{orden tcgen Quick en líest1ancl1e, due vandaar het vraagteken.
Na rtederlagen ia vriend_schappelÍj ke wealetrtJden tegen iLrilÀ èn'een tean uit Engó1and,zocht Bl oi 29 oktober DI'Io uit voot een bezóekJe. Na heÈ ultwissolen van enkele bal-handellngen bleck DHo uet een 4-0 het geze1113 sanenzÍjn ninuond te hebben af3eslorèn.Ilet LENs-gezeloehap restÈe nog sl.echte een Èeiugrels, éh cèn wealatriJà tegen eeu.
Haags Jeugdelftel, dle op hct laatste InoEent, tiidens dc lrarmina_up, 

-rer,i".iguk".rra.
Mct a1 deze posÍ.Ëieve herÍnneringen a1s bagage dóed Bl op zatèr;ag i novembei ,ee oàn'de Escaop-uar 3. Deze gezeJ.lÍge wafldeltocht. wàrd onderbroi,no ,o". ànn porr5o 

"oniuàr-i"13o1en oet vlos" Door doelpunten van Charles en ErÍrln kreeg Bl 2 kosÈberc wlnstpunÈeu, en'i
een noole nèdallle. Aldus gesteïkt wi.chÈtc Bl op Schevóningen, oaar da weergoden iave,nhèÈ LENs_-konÈlex ccn vertrouwdo aen-olik, en het waehËen wal op Lyra. Toen dàzc aoí3clui' eenmaal heÈ rood-wlt'hàdden aanije8crd Br-ceg het sche&nrooal zc-naàr de kakea. f,fNS w.asveel beter, hed neer lnhoud" en na afloop ópnÍeuw twee punten. Dol1e vreugde Ín de,.klecdkaner, en Vredcnburch zou er van lusten. Helaas, Vredenburch luótte. onze spelers
rauwe elr verzwakÈ door zleke-on Beb].asgeerde spe1crs Íncasseerde LENS eeà iecs Le hoogulÈgcvallen 4-0 nederraag. vlug gingen wlJ,naar Quick steps, waar no8 wet goed te àakfnvÍeI, na dc ulcerst pechvol uer z-1 vurlorea selzoensopeniag. vÍa NÍàrs, ilie ook aI
tegen Lyra de score vÍa een strafschop open had gcbroken, en via ecn ochltt.erc:ndeknal in de krulsíng (echt waar) werd àe i-0 achtèrstand, foutj e, verandcrd in een 2-1
voorspron8 voor rust. lloeweL BI in de tereede helft nÍet alleen naar wilde verdcdigen
moesc dit toch' en ln de 28e nlnuut krceg quick steps de verdÍenrie, naar wal teleur-§telIeÍldc, gellJknaker. saecha, die teÈèn Lyre nog zo fraar had gescoord, noesË al
na terlntLa ninuEen zrek uitvallen" cn Henk lras nog ateeds geblesàeertl, en zlek.
HeÈ veetbal ls nlet mool on Èe.zièn! rlaar er wordi in ieitei 6eval dooi alle spclcrc
hard ger,rerkt o cn de.t i6, voorlopig.het aLrcrberangrlj kste. Heó1 voorzichtig krrn"o *uproberen het goedë voeÈbaI terug të laten konen, rqei atrs vc11i6e basr.s hcÈ hardewerkcn, en de Èoegenomen speldÍscipllu.j 

"rk 8-e er cen naandJe tus.ienuLt ' John v,d.Lubbe springÈ er cen neandla Ín, en Qulck
-ën 

we,stl,andla laten hopelljk cen steekje varlen. Ecn fiJne voctbalu;and voor alle
betrokkenen, en tot begln januarl.

Ered.

Kontaktpersoon: Paul v"d,stecn ÈeL: 970154 (b.g.g. 97167/r pctar pereyn). Afbelleu voor de
wedstriJden i:Íj Paul v,d.steen voor vrljdagavond 19.00 uur. rn uÍterstà nocd, nog op
zaterda8norgen op Lens blJ lemand van dc JeugdkotrmÍsoie tel: 661314. Vocr avondweditrti a"nEel: 970154.

san.konst Lena
7501
7538
7 552
76t8
7630
77 2?
7726
77 40
7785
7808
7825
7829

11"15
9 .45
9.30

10 .00
11.00
l1 .00
11 .00.
10. ctJ
11.00
11.00
11.30
12.30

uur
uut
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuI

I0.00
8.30
9 .00
9 .30

10. 0c
I0.00
10. 00

9 .30
r0,30
r0.30
10 .30
1r.15

uuÍ
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Delfr Dl
DSVP D2
Lens D3
Lens E1
SEV E2
RÍj swtjk El
mv El
Lens Fl
Lons F2
Lens F3
Gravenz. SV F3
Gra.af I{ ! ! VAC F3

l,ens Dl
Lons D2
Gravenzande D3

Qulck Steps E2
Lens E2
Lens Ë3
Lens E4
Duindorp SV FI
DevJo Fl
Tonegí.do F4
l,ens E4
ï-ens F5

B



Zondas l1-12-i988.
11.00 uur Lens Fl, F2, If3, F4 en F5 DndcrlíDg voerbal op Len6"

BTJ ZONDEB.HEDEN : ,

met IÍ. Aenouarrek
net S.v"d.Steen
tret M.ottcn.
goed door.

sam.konst Lens

10.45 uur

- gaarne ouders net vèrvoer
- opstelJ,ingen aIo bekend.
- Lens E4 zonder M.de Boer,
- Lens F3 zondar V.de Boer"
- Lens F4 zondcr R.v.d.Ark,
- Lees de onderstaande kopy

vocr: 01, »2, E,2" E4 en F5.

SCHÀDI]WPROGRAJ'ÍMA D-E-F-JEUGD.

Bll twlJfelacÉtíg waer uogen ju11ie dus allemaal naar Lens bellen (661314) cf het kon-
petitlevoetb4l doorgaat of dat het onderstaande schi.duwprograEna doorgaat. Dus. nlet
denken het za1 wel af6ekeurd zl,jn en thuÍsbJ.íJveu, Er 1s a1tÍJd wat te doen.

1C"00
r2.00
13.00
12.00
11"00
10"0c

uur
uur
uur
uur
uur
uur

RljswiJk Dl
Lr:ns D2 f D3
Lens El + E2
Lens D3 + E4
Lers FI f F2
Lens !'3 , E4 + F5

Lene Dl
trainei
trainÉln
Èrainen
Èrainen
tralnen

innen)
inncn)
lnoen)
tnneÍr)

9 "00
1I :30
12.30
["30

.,I0.30
9 .30

Sp.park Pr " Ireué
(buiten)
(buiten o
(bu1Èen o
(bulten o
(buÍten o

fb
fb
fb
fb

uur
uur
uur
uur
uuE
uur

Als het redelÍjk wcer Ís tralnen we het llefst zoveel rnogeltlk bulten.
Het Zulderpatko de Rade of het strand bchoren o.a. tot de aIlernatlcven.
Àls Je zaÈerdag belt hoor je precies wat we gaan doen.

NIEÏ OPKOMER,S.

Toch wel duldelljk Í{at hier bovÈn ataat. Verwonderlilk ls het dau ook dat er afgelopen
zaterdag toch wet Jongens zo Ilaar wegbleven. Waar warerrs R.de Lange(E.j), i,t,SaidÍ(E4) 

"K.v,Rljn (Fl)' en J.de Jong (F3). Nlet opkonen ls crg oÍrsporclef tegenover Je tear- '
genoten. Een telÈfocntje is toch nlet Èe vacl gevraagd. We vïagen de ouders (voor zoÍer
er nog Been kontakt 1s geweest) even t.e belIen naar Paul v.d.SEeen (970f54).

SPORTKA]A ZEIST.

De anÍEo voor heÈ sportkaqp val-t vooral blJ <!e D-jeugd nogal tegcn. Toch zouden de
onderstaande spelers dÍe zich nog nieÈ opgegevÈn hebben wel noe llDgerB Y Basdogan,
R.v,d.BerB, R.Chery' H,Guenoun, A.el Haddloui, F.el Haddioul, M.Y*1ttheljer, D.de Raef 'R.Step, G"v.Verseveld, M.l,íaterreus, I4"llelbergen, C.ZeLler"
BiJ dc E-klassers hubbcn veel spelers van El cn E2 zlch opgegevcn" AL1e E-klasscrs
Erogen echi mce. Dus ook de spelere van E3 en E4. trlaat bllJven dc reektÍes??
Van de E-klassers rro3en ncg mce: A.Besdogan, V.de Boer, S.Dekker, M.DÍjkgraaf, R.Eoo-
gendoorn, E.Lock, E.MoI, N.Ilontelro, H,Pronk! K"IlasdjsnemsLngh, K.v.Rijn, R.de Roode
en R. ZclLer.
-dÈt kaEp 1s van maandag 24 Jult tot cn act zatetd,s,g 29 ju1l"
De priJs peï per6ooï1 bcdraagt f. 140,--, tc voldoen Ln ,iric termljnen. Dit vooË een
kleine week vol- net dlverse sporten (vcoral voetbal) en spclcn" EchÈ heel leuk on
oec te maken. SJ-apen doen rrc ín Erotè tenc(:n ln de bcsscn van het KNVB sportkooplcx
te Zelst, Een cèntrale staf zorgt vcor het eten. Van rllverse verenlglnge[ uÍt heel .

Nadcrland zLjn zttt n 275 jongens aaÍt',i,ez1.1, Dc lolders'van Lens t.È: Rob v.Schalk,.
Gl1beït StecnwUk, Paul v.d.Steen en Dave de Jong zorgèn goed voor r1e klnderen deze
wcek, Dat hoeft Cus gcen probl-aeo te zijn" InÈercsse ??? Bel dan even naar ?au1
v.d.Stèen (970I54).
p.s. ook rfc oudcrc D-klassers geboren tuseen 1-8-1976 un 31-7-1977 kunnen zich op-
gcven. WÍJ vragcn dan cventueel dispensatle aan. De jongere D-klassers hcbb\:n echÈcr
voorrang" Er is nog plek vccr 6 5 7 D-kLassers.

SINTERKLAAST'EEST OP LENS.

VrÍJdagraorgen vïoeg rraren er a1 eea aantal moeders op Lens bezig.on de voorbereidLngen
te treffen op Lens voor rrat loter bleek een heel leuk SinÈerklaasfeest , De Eeesle
Jongens waren ook rulu cp tljd aanwezig. De spanning was voelbr,er. Het ene na het andere
l-ledj o Íras ue horen.

9

I

I
I

i



Tocn kwah de'Slnt Bet mear liefst vler Pleten. Hij wlst heel wat van Jull1e te vërCel-
1en, E1k team moest near vorcn komen. Ook de leiders kregen een wljze les en moesten
zlngen. Aan het elnde kreeg iedereen dezeLfde mooie bal en natuurlÍjk snocp. Toen de
Slnt en de PleËen rreg ríaren gingen juLlie alLcmaal Èevreden naar huÍs. De Jongens d1e.
er nleÈ waren kregen een dag later hua kedo. NatuurllJk was de Sl-nt Jultie Eiet vcrBeten.
Ook voor Baymond de Roode llgt zrn kado nog op Lens. Zatetdeg, even afhslen hoor. Na
afloop'' vair het feest naakten vcl-e handr:n licht,wcrken" In korte ÈlJd lras de hele boel
wèer netjes. Toch leuk zor.n aktievc groep ouders. A1leraaa1 hartstikke bedankt.
ELFTA1FOÏC I S.

GerarC van EelJsen hccft van e1k' Èean cen foto genaakt. NatuurllJk ziln dezc te koop"
Voor f.lr25 heb le hem. Een leuke herinnerlng voor laEer. Ven Lens D3 zÍjn'er nag rlaar
welnÍg Jongens die hen bnsteld hebben. Deze week 1g dc laatste krno voor Íedercen.
Na zcterdag worden de lae.tsÈc bestclllnBcn gedae-n.
Dc fotors zljn te zier.. Ze hangen ean de glazon Hand van <1c zLjzaaL 14 ons klubgebouw
(I,latcrloo).

TEAININGEN ROND KERST EN OÏJD EN NIEII9I.

Nu alvaGt verueldeu !Ílj dat er Eet ingan8 van neandag 19 decenbep Èct eÍr Eet zondaË
B Januari geen aktiviteiteD ziju voor Leas DI c/m F5. Dit betekenE gecn trainlngen Inaor
ook geen ríedstrijden op het veld cf 1n de zaa1. Hel .1s er op woenodag 21 decenbor een
kerstmaaltlJd op Lens voor El t/n F5. I'leer nieuws volgt hterover 1n de volgende Lena-

LENS'D2 - ADO D3 (2-O).

I,lÍj noesteu Èegen ADo spelen. HeÈ Ííes een spannendc wedatrijd, Inaar ne r.'eIe kansen.--
heeft Patrlck tcch het eerstc goal Bclte.akt.
In de tweede hel,ft scoordc I'ikrle het tlreede goal.
Toen we had.den gewonnen gingen r.re nct Jerry ,i"*rron, Daarna kregen ire allcEaal eon-
pataÈje van Je,rr:y. Toen gingen we naqr Lens en naar huÍs,

PleË .

UITSLAGEN JEI'GD 3

VEP
-Quick Steps Bl

SOA 81
EBS CI
Lcns C2
Devlo C4
Lens DI
Lens D2
Zoet.erneer D2

Lens A-reg. 2-l
Lcn6 Bl Z-2
Lens B2 3-3
Lens Cl 5-I
Feyenoord Dl 0-7
Lens C4 17-1
D50 D2 7-O
ADO D3 2-O
Leos D3 5-2

Lens E I .'

Lens E2
lJestlandia E5
'Lens E4 ' ':

Eoekse BoysFl
HBS I'4
Lens F3
DIdO F3
VredcnburchF5

SV D3-

4-2
2.-'
9-1
2-l

12-t
2-L
c-4
3-l
I-6

Rava
iIW E2
Lens E3
DHO E7

Lens Fl
Lens E2
Dulndorp
LeÍls F4
Lcns F5

EerI dag ve1 ve-rrr.s slagen.' Maar wet wll Je ook in dcze tljd met Slnterklaas. en ziJn
zwarte PlctÈn in heC land. En geef nou toa julst deze verrsssingen houden hcE voet-
ba11en leuk-. JaEEcr ría6 heÈ wel dat Al en C3 afgekeurd weÍdcn.

Lens A-reg.
over verrassLngen gesproker. Lens A-reg.. Ilet zich bchoorltJk foppen of beËcr gezegd
fopte zlchzelf dcor het missen ven vele kansen. IIet draalt geiroon uiet. Gelukklg verloor
AB.C ook dus er ls nog hoop voor lull1e. Zaak is den wel dat luIIÍc tegon de nufirÍ[er I
tllphense Boys a.s. zotcïd3Ei un tcgen de numer 4 O1ynpÍc 6óa w+ek IaËÀr dc puntcn
gaan pakken" HeÈ wordt erg spannend. Succes!! l'
Lcns 81:
I[dc pr-dc pred ecn overwinnÍng a1s kado *uegcv.:i n€,ar Ghara. Zrt Eírr}er, wÈg met enkele zloken

in de ploeg (rqcntallÈaÍt), Kwanen net l-0 achter naar stonden twee Dinulen vocr tijd
uèt 2-1 voor. Ilct rrcrd 2-2. Toch wel een leuk kado. John v.d.Lubbc necÍoÈ het nu even
ovcr . '

Lens 82: "
ncest on 9,00 uur verzaroelcn. Dit luktc §let zo beot. Dcnnis, EnÈhenel en ]'Íugtnfa hcbbeÍr
we hclemaal nlct gez ien.

l0



Daarnaast waren 2 spelers ziek aanwezlg. Zij hielden het één heLft vol. BZ sEond toen
mct 3-0 voor. Na rust nct 9 man verder. HeÈ werd 3-3. Beilankt wegblijvers. zataxdag
tegenkoploper Laakkwartler " JulIIe noeten winnen enders Ís hec over"- ,
Lens Cl:
vorrg jaer verloor cI btj HBs rond sÍnterkiaas en verspecldc het kauploenschàp. Met
deze gedachte ging Cl wcg en scoorde ln de eerotc minuut a1 l-0 vle Hans. Doarna .,ras
heÈ. over eo HBS wcn dikverdlcnd uet 5-1 en blijfÈ ncedoen voor de eerste praats met
Lens. en Devjo" I,Ieg enlge selekEictcam wat ncg ongeslagen uas. Jaamer hoor!! .,"-
Lons C2:
iEEEI:ïegen tle ukkÍcs (D) van Feyenoorrl. Ju1lle vcrÈotcn. zeker dat dÍr da sterkste jeÍBd
van Nedeiland is" Vcetballcs krcgeí jul-ilc. iiopelijk hebben Julltc er wat van.opgestokcn
en gezien dat er ro3 heel rraE te leren 1s. Dce dlt dan ook.
Leus C4:

Been vervocr dan uear mét de bus, Gcan Lnzet dus een groËe ncdílrl4.sg. trlaÈ ccn fientdliteit
zeg. De I7-1 nederlaag was echt nlet nodiq. VÍkash, Jcen Paul en Scefano Haren er hel-e-
Eaal niet" 0n6portlef zeg. Robert badankt voor hct lclden of was heÍ: toch líjden. ..,
Leas Dl:
t on vrLj .genakkelljk van DSO. Dc katrpioenstaart ls Jullie zeker goed bevallcn. À1s het
zo dooraaat. dau krijgen luri,ic er ln naart/april wecr een. Let echter we1- op sEV. en
Vredenburch.' Zlj ';í1ít ook stcrk. Of nlaÈ son;?

speerae len leuke partÍJ voetbal tegoo dbo. Het r,reral een 2-0 ovcrwinning en EaË nog .
leuker wae wa6 heÈ zwelmen cn de patat na afloop. Een leuk 1nÍclatlef vàa le1der $try.
Lcns D3;
!@kompleet naer Zoeternccr. vraag dc trainers noar cens of zc jullle 1o.o., t" scorcn.
I.lat een kansen zeg. Blj rust 4-0 achter. De tweede h;il,fÈ rret 2-1 gewcnnen. zatardeg :.

op veld l. Dit..wordE een overwinnlng.
Lens El:
ÏIiEE f. ook foppen' .Thuis no8 d1k gewonnen van Rava.. Is de èuderavona oo otrn".,rrt-,
ger,rerkt ? ? 'Twee nu1 achter en EeruggekoEen tot 2-2. Tocn te enthousiast op de- aanval
en de ver«ledlglng vergeten. Jar.urer hoor .
Lens E2: : '' ', :
verloor meÈ 3-2 v-:.n HW walr.r vorige week nog 2-2 tegen was. gespeerd. Dave en Ray hadden
helaas afgebeld" Ronald Mccuwisse van Fl dccd het echter goed. Iedereen wcrkte heel
hard. Zo hoorÈ het ook.
Lcns E3:
íGïË-Ej.naldo (waar was je nou) en Soonlcl (ziek). Geen prcbleem rísnt Westlantlla werd
hclemaal zoek gespeeld hoewcl ze 1-0 voor stonden. Een gelnÈje van E3. I.Ier komen , ri
trainen hoor on rlcnk oan hct spoitkarup
Lens E4;
mdcEI-Ïeef vroeg naar zoeterneer. Lciiler l.Iltlen stolrd cr als enige met een auto. Dlt:
ken echt nelË hccr ouders, zes spelers Ln 6én autc is onv€rantlroord. Rovin scoordc ,

voor Lens maar DEJo ma.akÈe ct t$re€. Een ncderlaag, ook voor jullÍe: kom trainen en.ga
mec op sportkamp.
Lcns ïI:
i6ilGÍterde 'floeksc Boys mèr 12-I . BiJ 5-0 rlepcn julltc at 10, 10, 10. Toch wel wecr
eens leuk zo?n Erote overwÍnnlng.
Lchs F2; t.' 

.

EfiEffie een heerllJke perelj tegen HBS. ze kwamen tret ]-0 achter maar knokte ztch vrà., i

Jeffrey en Arno (schltEerende kopbal) nae-r ecn 2-I voorsproni;. Dc scheldsrcchter vond
dLt genoeg Enar IIBS wl1de nog 5 nin. spelen. I.Iat een (te) fanatieke ouders zeg, zo hacr1
het nÍet. Het bleef 2-l voor Lcns. En na afloop penaltyschletÉn en naÈuurI1l k rle.IlmpnaCc.
Lens ï'3:
a;A wet we vorlge week aL schreven. ze lronnen uet 4-0 van DuÍnilorp. Jamrer was het,
dat ze de lredstrljd maer nlet 5 spelers begonnen. Dit hoort niet. Kop op tÍjd hoor. .
Toch een knap reoultaaÈ.
Lens F4:
k-éiE-weer Ec veel afbcllcrs. Is dít nou echt nodig clkeweek?? Gelukkig deden de Ínva1lers
van Fl het goed" DAtwas ook echt ncdÍÀ wsnt DWo eres best sterk. Toch wón F4 rne t 3-1.Ïs zaterdag iedereen er wcer??
Lens F5:
moeet het oadersplc delven tegen ecn fyslek veel stcrker vredenburch. op zlch geen pro-
bleem. Jullie deden goed je best. Meneer v.RelJÈn bcdankt voor het lnvàl1en als leÍdcr.

t1



OIJDERAVO}.IDDE}IEJ EUGD.

Iíaandag 2l Nuvenber,J.I. waren de ouders aan de beurt'iron onro'D cn E jcugd.Voor de twcede maal ln auccessic cen uiEstekend bezochtr:. avond;Het {re echt vëtheugend te constatere", d;; à;;" ouderavondcn zo goad en ent.houslastbezochr wordea. ,oé hcbben ovcrÍgenó-oir" rr"À.i.p voor d16 o"Jni","àiJ ,urr"gu ulree:r_lopende - cmstondtgheden, vcrsteÈ moeeten ratËn fiaen. Er za1 gotracht worden deza oudersvla de enquere roch zo goed uogel{k korÈ te "ï,È.o"too-ruiïi;h;ï; Ji ,rog uur moge- ,llJkhelC oE ítan het eÍ:ràc van Ie glclrre ouderàvondo' nog ecn orrond; tJ- o=gonísereh vo,r' de ouders, dle drd ,o"sren. rnÍss_,;o.'D;;-r;ii;;*r" ,ukor rn her achÈerhoofd houden. ..' I'Icdaron was dit wecr cen bijeenkcrnst, waarblj r1e ouders wcer een stroou van lnformatleop zlch af kregcn. Besruurstid.Frans ven DiJË gaf eon uÍteenzeiiirÀ-À"ïr'a" ]ffi:ïffi:en orgatrleatle blj Lene. Ook gi.ng hÍJ in op de rapporten..van de IIUí,." t""t""er fi.ààÀ"Sporrvereni3lngen,' en van dc éenIentl, ',spà.i.r.rdun zooo,,.De plannen van Lens, in. samanwerklng ""t 
's.n.1. ï"ia"i'riig"u.eid uÍc de docken gedaan.John v,.d.rubbc (T.c.) glng ultgebreia tn op het recentc artikel tn heÈ A.D. over hecgcdrag van oudera langs de r-ijn.en t.o"v. irun voetbarr.end kÍncl. rrre zic dat btj Leuoen op welke nanler rreÍnvloeden currers het gedrag van kinderen brl hun cLub.John benacrukte Èevens, cat er toch een bràk Jlsctpllne verwacht r,rordt, rr11 een crub ,a1s Lens, goed kunncn funktioneren.

Fred Grens benadrukÈe " dat de r eugdkonmlssÍe 1n feite bcataat uiE aen 3 tar ,,gekken,r..
Een opsoiiuoing vsn dc wcrkzaantGaen van de J.c. riet wcderon een spcor van dÍcpe Índruk_ken en tal,loza respeiten eàhter.
Lens ls lnoÍddar.s Èen van 'Je grooÈ'te verenlgingen v..n Den Haag geworden. nest'een'tàt-pliraent waard, naar de werkdruk ncc,t zíeÍido;ogen toe. ondersteunlng is dan ook echtdringend nodÍg- Met name hulp oÉ de zaterdago"irt"rrd"n aan peÈer perrciJn, con van d.Íe"gekkenr', 1e herd nodl;1.
Ook het bargebeuren beÈoeft ile nodige eanvulrlngen. Het wordt r,mcrs sÈccds drukker.voorrl op zarerdzgmorgen ! via de nnf,r"tn fornrlicren ;;";;;;; ;;;o},"*". nrèu\íc mede-werker's-sr,ers op hcr spoor te kr1JgËn. Het 1s echt ;"àià"-"iirà" *l-ir". o" konende Jarenop dezclfde manler vocr, elkaar. krijgen. Zo goed nogeli.5t aus, Lno"-protuu=t op zllefronten zo goerl mogelíJk.voor hegr- Izeker 3Ëugdigei r"É"" ;; ,;;;o.,i-iorp en ondersreu=nlitg van ouders Ís daarbÍj onontbeerlljk. itie"sruÍt zich aan biJ .onze ,,s ÈooÈ Èrocpcn, ! ?Gorard v'd.K1ey brachr het flnanclëlc ilaat3e, vÍa enkele glcshËldere voorbcerden, optafel' Onze penningueesËer zLet hct heienaai "ittn.,, a1e dà ledcn en ook cle cuders akÈlefworden t.e.v.- sponsorÍng, reklane cn Toto/Lctto
Er Ilgt n,.r13 een behoorli3k tcrrein ur,..t, orai 

-à,rr 
bÈtrèfÈ. ook hct ttjà1g beraren vonkbntribuÈie' ze1 verlLchiend werkcn. r,u"" ài"uir op diE monent zaer gezond en «lat. willcnwe zo houden en r:og llever verbctere!. Doe dus rn hct bÈranÍi ,oo iorrl en zeker de jeugd'eens 

-.Írat e:iÈra moelte. Lens-er6 ln beweglng ! ienig cn Snel f,raeg.BiJ de.rcndvrr-r3 kwafuen nc13 cnkcle markàntI. cndcrvrcrpen ter.sproke. Byv. voad.Íng ensportkauperi. Kort.:u, ór ouistondon levendige àiscrr""tcs.
' Du ènqu-eÈeformuliercrr werdcn rra aflocp vnn dcr" ,..i-g""r"agde av:nd ingevuld. Lenszal hier blnncrrkort cen s.anenvetting van laten uitgaai ln dË wekelijts; traare Lene-Revue.LlÍteracrc_ worden allc gegovens lntpin en a.at arte àiscrctle g"ur"lti. l,e zullen hler:..waatnogelijkzo3ocduoge1fik3euiriikvarrmaken.
Lens bou!'E aan de Èoekotr:tt en gàluLk1g doen ce ouders daer ultstekead aan Eee. wat lrlrIenwe nog; meer? Zelfs daar heeft Ur,, bestuur een entwoard op. Leus tloct het!t! |

Ook voor U.. ,.1

i ' i{ct Bcstuur.
P's' r'v'ru' dc kcare,'ic feestdegen en <lok do J aaïvcrgadcrrng, 6aair wë alct de ouder-avonden begiu Janurlri Ccor.
NatuuÍlÍjk ziln dan a.llereerst de oudors ven onze c-klessers aan de beurÈ. zlj onE-vangcn È.z'.t" een persocnlijkc uitnoClgÍng.

IleÈ Bestuur.



I
I

DE LENSREWE i
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?tt * 

'r:t 't 
*'ih * Ír 

'l 
!t 

't* 't 
* * n rt A:tàq*ttir* * * rt n tn,t o i* *.r* rr i ilonuouooor,ort* * rt*,tr{ r.r *,^.* r}:t * rr*,t *,À * *i! r. *r,.* rr* rt *rt * *!q * rr*0FFICIEELs I ,

ADRESWIJZIGINGEN: I

I

2474 l"l, A "lrcE atlden, sezo, lÍaa8depahstr aat 42, 2563 TG Den Eaag. tels 236576
1664 s'H'de Nennle, sezo/zae', starrrJgstraat s2, 2533 \rz Den HaaB, teLz zl297g.
BoETE g

Reglstratlekos ten 2e boeking f. 25, -- E I'Í. Cc Konlng, E.perreijn, B"de Boer.
; tr'.de Vries.

BAR ,trt:t*)Y BAR ***** BAR *it*nrr -

Adminls tËe,t lekooten straf f.
BetaLÍng vóór
129924229 Rabobank Den Haag,

VERSCHIJNING LENSREVUE.

BAR BAR ****Íi

.door overrcakÍng op girorelcening 336711 of bankrekeningt.n.v. V.V.Lens te lÍonsÈer cndei verneldÍng vàn rBoeterl

35, --

Volgende wcek wcrden de namen gcpubliceerd van dlc lcden, dle ovcr hct afgclopcn selzocode kontrlbutie ncg niet volledlg hebbn" 
"orau.rr] 

Komcnrl weekend kunÈ u uv, achtcrstahdno6; voLdoen brr uw kouurrss{e 
. 

o f-bij r.v.a.neiel rnlichtlnBen o.rui Jn hoJgto ,ar, doachterstand kunt u krijgen biJ laais tg"no"rà"'a"r, 29797g na 20.00 uur.

Eet Bcstuur.

. Zateidagmorgen : Anja * hulp
.Zlt:rdaguÍddag c Elien, Ileinz, Harry, Gerard en Annie.Jrul-Eon : An cn Charles

BAROPSTELLING

Zondagoorgen
Zondagoiddag
Slulten

BAR ,t*rttr.

Tlnus en Cor
Aad, Laura, Andr6, Jos6, Nans
Pict en RÍek.

BAX, !i.rt:t:trr BAR :t!t***

' René en l4arjan.

tsAR **rÍrir( BAR 7t*r'a**

BESlT'tIRSBELEID.

Tljdc's de.làdenvergldcrÍn8! in Dcconber van het vcrlg Jaar, hceft heÈ Bcstuur de tce-
::i'iïÍr:;:":: Hï:"'ï1"i";o;:,Í:,11i:ïo"o.inà"""o"guàcil,,g..,n, ài. i."i <rg u"".".".rrr
D1t beleld oovat een aantal rÍchtlngun, ,ro.rrj het bestuur in alle opzichten zalnastrcvcn Lcns vooitvarend en 6ezonà te houdcnl
$+g?t""!+qyq. ?rb"ir""h"r""Ë" t: - ----'
Lcns ls Prestatief ingcsterd.-Ili71et bestunr strecf t erÍlaar our sanen met haar ledeneen zo lang aogeltjk hÉalbaar ainateurnr.veeu i"-rrrn gcle.ingen te bereiken.(Dit zal echrer nooir rcn kosre Eog"" ;r;;;;; l11u bol.r,grijkc zaken blnnon het vèreni-giniisleven). Da selekrles krrJ6;én àord;;; an-nàaigu r;;iíi;Ëi;";''iï^.,rIigo.ao van be_langrijkheÍd. Deze facÍliteitài zut:-en o"Àr 

-ooi-uurungriJ 
k treel op'ebracht dlc,en Ècworden door sponsors. onze hoi.rfdspo""o. i;uNrèónt{ 

DARTS NEDERLA,ND", is waÈ dat betrefteen meer dan vocrtreffcliJk voorbield. UnÍcorn io.gt u, irurers voor, dat EÍeÈ alleendeselektÍes, naar ook vele evenementen probleeuloos kunncn draaien.

I

De Lensrevue verschljnt.,vo-1g91de week nog een naa1, dan eenuaal niet, ln de eerste weekvan januarÍ verschÍJnÈ de LENSrevuc rrc"r"i.dorJw""t-i."."1-i"--r.;Ëiiil" en 1nhaa1_\reds Èrlj den.

KONTRIBUTIES:



',at 
dat bctreft hoeven de. nie t-selektlespelers nooiÈ verwiJ tend te kljken naar defacLllteiten voor de eelekties.

ilcË Bestuur streeft ernear, jonge, aobrtleuze en hardwerkende tralnerà'te zcEten ophaar selektieg. Jeugd-traln"in ioiano ungui"ia-aoor Tcchnisch coàiàirroto. Jchn v.d.Lubbe.HiJ eal ook zonodÍg de Senioren-trufr"-"-uà.ri"ercn en eventuele problemen met hen d.ocr_sprcken en oplcssen. ',LUerEu!
i{et Be6tuur ls zÍch ervan bcvru't, alat door dÍE Jcugdtge enthousiaote traÍnersvolk beeifouten genaakt zÍJn en nog_g"rookt gun" 

"o.À"".'Toch zal het Bestuur naast krr.tlteltaan lnzet,.werklust efl anbities de ioorkeur bllJven geven.OverlBq Sen j,gren/ j unÍorcn/\S . t"d"". -., -'
-t{et Bestuur hecft allc begrlp v,oor de problenatiek van tle lagere clftalron en de N.e.redenVcle afkeurlngen maken hei vóetberklfuàat b13 Lurru "r nlet beter op. Hct Bestuur za1alre betreffende lnstanties, töt B "" w ioàl"ui:.Jven bcstoken om tot een drastische .

vcrbetcring re koaen ven onze vcrden en traiatngÀotrook. Dear turrt u *,aï liËiiiïlï"rrj",we werkeo er kerhard aan bÍnnen onze mcgeliJkheàcn uiteraar.l " nÀt-sàuir"r zaL dezeaituatÍe nÍmrlr accepteren en net zo làng knokken tot er resuiiate' zictrtuaar zrJn'.TralnLngen door íiet ;eselekteerden zullei rn "air.rl"ru.r, o.raruel Ín groepcn en in overleg,Het op rrelgeu houiJert tralnlngÈn rcgclen, wigren wri af! BtJ gegarandeerce voldoèndcanlno zulLen we dear ook trainers 
"f ,nti"", "uiteraard. binnón-dó Lens mogerÍJkhe<ren.Ecr, Íeder EoeÈ Bebaat zijn Eet een gea.rÍmceid ;;;;;i;id;ï.r""-L""ï"tïar racettr:n.'Daarvoor oÍldeÍsteunt hët Bestuur alierlet e.renemcntcn, dio daarbij a1s toovoeglngenvan belang kunnen ziJn.

Een vercnlgÍng Lens, waar aLle lcden ecn plaats kunnen vinden bluft her uitgangspunt .Dearneest zulLen de ledcn z lch goed moeten bcgeffen, dat er rechÈen Eaar oo! plichtcnZiJn. Dlsclpline cn orde sraan daarblj hoog Ín het vaandel,. Lens noet wél Lcns bllJven.Ilet Beatudr zal zlch dan ook kelhard opstallen tcgcn uÍÈuasaen, rlle het kl tmeat bilLens voor haar steik gegroe i.dè ÍiantaL l eden, bewusÈ Df onbewust proberen te verknallen.Hec gedra13" binnen of buiten de'lIjnen wor«iÈ àeer kritlsch Én Eet eïgusogen gevo1gd.Het Bestuur ze1 nlet selrromen afdoendc mnaÈregelcn tc treffen tegen oawlllende eleÍoenten,ook her jeugdbeleÍd is daarop afgesEeEdÍ tr.Ie hebbeÍi te nakeD Det eèn enorme aanl{ag vannÍeuwe ledco, qaar ook dle zullen zlch dÍenen tc conforaeren aan de Lens normen.A11een dan kan Lens cen b1oÈlende cn zonnÍge toekorsÈ tegeEoet zlen, waarblJ hetiJ-estuur mcenÈ dat ook voor een ieder het hoogste na8estreefd mag worden. prestatÍef;r'ekreàtief of zo naar cen f ljn lÍdmaatschap.
Samenwer uet s,M.L.
Zofr L aar qeleden verscheen hct rapPort van de H.V.B" outrdnt de tcekoBst van de-Ilaagse Voetbalvereningen. Dat repporË heeft voor nogal wat opschudding gezorgdl

J

Lens werd daarin hoegcnaaud nleE verncend. Dat hccft blJ het Bestuur nogal wat ksaadbloed gezet. Waarcm alleen de verenlgingen vcrrnelilen, die het slechr hebben en nauwel 1J ksmogen spreken over bestoansrecht? Venaf dat lloncnt is bet Bostuur op het spcor gezctvan S.11.L., een nu1tlsportverenlging, zonde! eÍgen hodéIn EcsPre kken net het bestuur van S.M.L. is het steeds duideL ljker geworden, daÈ hètzowel voor S,U.L. a1s Lene b{zondcr aantrekkclÍJk zcu kunnen zljn oE gezameLÍlk cewerken aan een akkcaodattc, dle . voor beide verr:nÍgingen een bepaal.d toekonstbecld zoukunnen verschaff en. Vlil gesprekken Eet de H.V. B. en brleven naar B en W en raadscoEDis_sles hcbben Lens en S.i{,L. hun plannen en toekcmstvÍslec kenbaar genaakt.Lens cn S.M. L, denken daarb lJ ln geen 5ieva1 oe.n een fuole, naar aLleen aBn een gezameulÍj kgebruik van ccn nultlfunktlonele sportakkcrmo dacíe. Zowel Lens, ale S.M.L. zlTn EebaatbÍj kunstgràdve1d -en) en cen ovcrdekte (2. g,n. koude) hal.l{a hcË ultkonen ven het geneentclÍjk repport fsportvel-den zooo't, hebben bcide besturen.l',cderoE gezanenl. ÍJk een zecr ulrgeÉré lde rehktle BegÈven en Casrb ÍJ hun ÈoekouetplanneuuLtvocrlg toegcl lcht. Het Sestuur heeft daarbij ten <Ioel, het werenlgÍngslcvcn ult tebreiden en te hraarborgen vocr de negentÍger Jaren.Vooiloplg zliten deze plannen in dc anttÀlu ka no1én en we hebben de stëll Ígo overtulglnÈdat dÍt voor'Lens'en S ,i{.L. zeker posítteve gevolgen zal hebben.Hoe hct gaaË ultpakken Ís vcLstreki.onzoker ; Íret _wol zeker is, Ls dat het BcstUur voorLens al het uogelljke zal doen onr hieruit een zo'n goed mogelijk rcsultaat Èe slePen "Met gr_oÈe régeLDaat zd11en we ons dan ook op dc hootÈe blijven ltel1en van de ontwik-ke1 Í. ngen binnen het ambrdlijka front. ook zullcn de kontakten en de samenwerkLnB EcËs.M .U . rorden aahgcschroefd. Zolang belder belangcn ln het gedÍng ziJn, Ln leder geval.gevat op gerlcht'

(
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Het BestuursbeleÍd ts cr in Íedei , voor heel Lens r:en aantrekkeliJ ke



op de A.L.V. van 19
Ook U bcpaalt het ï,

IIeÈ BcsËuur.

ATTENTIE ALLE LEDEN! il

IIet 3esÈuur.
oltakeltl cs s

- Redactloneel reaulteat, 2 uit I
- Een nagekonen berÍchE.

I voor en 0 tegen.

- lfurJa van To1 en Rinl van Noort geven berÍcht van de geboorEe van Lissy.geboren op 12 no.,renber 1988,

lÍseren.'Zijn daar nog vràgen over, dan kunt U dle natuurltjk stcllen
dec.. a.s. -InteressanÈ genoeg om dcze vergadering biJ to *oi"n.

ens bcleÍd !

akkoEnodatie te rea

' NatuurlÍjk kune U niet allco aan het. Bestuur overlaEen.
l* I*- nlet-en daË nag niet!. Het Bestuur is er oE Lens rn dle banen te rcrden, dreu nede bepaaLu" Ook de komlissles speJ,en daarin ecn uÍtermatc belangriJke ror.IleE 1s dan ook van bclang, dat er eàn goedc cn Julstc doorstrordng [or6i van kaclerleden.i'liaar al te sr.Epel wordt cr krltlek ge1àverd on ilr-o"r, maar gezegd] wat er verkeerd. gaat"Gecft helerraal niks, zolang er maar ccn bíJdrage en een aanvulrÍng koEt van fris bloed.Van leden, die hun Èlgcn krit.lek :aet enderàn willen oppakken en het ,rnog,r beter wiifendoen. 0f anders...... !
0ok--kunt u niet blijvenltcren op vrljwirJ,igers, dÍo verschrlkkeliJk veet uren stoppenÍn Uw h-obby. Jaar 1n, Jàar_u1t. Dat Èen gein enkel lid zlchzelf 

"Ërt"pà".vergis u niet" die nensen horcn alleon raàar, nat ze verkcerd docn. No3it wot er goed
8aat. En.er gaat veel_goed. Dat wll het BesÈuur nadrukkeJ.ijk konbaar maken,,1e resultaaÈ lcugdbeLcid o"a. Dc enorme aanwas van leden, ls daar hat voorbeelC van.Een aflosalng van de wachtr 

-of. mlnlmaal de hulp van elgen leden.moet geLroon plaÉtsvlnden. Ook dat 1s èen stukje bestuursbcleid.
Tot aaandag 19 dec. a.s. Wc rckenea op een vo1le bak. Elke Lene_er me' ecn bectjeblauw-wlt.bloed uoet zlch laten zien cn horen. A11een ,ron ""ià" "" ,i-u met neE hetBestuursbeLeid een6 bent en lreten we, dat we verder kunnen wcrken aan dc toekoDst vanLeno. Ook Uw toekorost, hopcn rre....

IIet beledigen en zelfo l:rstLg vaIlen van scheldsrechtors neemt steeds ernsÈrtere vormenaan' -u kunt dac vrlJwcl iedere Meandag Iezefl ln de sportbljlages van dÍverse dagbladen.Ook de T.v" laat ons met regel aat wantoestandcn zien bÍnnen en rond de velden.
., D3"xuv-r afd... I s-Gravenhage hcefr cen aanral Eaarregelen geuonen or.o i.àli[là'a"roelLende eefl halt toe te roepcn.

IIet Bestuur van Lens §Lult zlch hier vclledig bÍj aan.tr{lj wi1len alre leden noÈ eèns wj,jzen op hun 
-verantwoordelÍj 

kheid en gedrag bÍnnen en'rondom de verden" GelukkÍg hebben wlJ wàt dot berref. besltét nlet te"kragËn en datwlllcn we zo houden! trlengedrag t'o.v. scheirtsrechters of tegenotanders zar het Bestuurstrengcr en harder dan oolt ofstraffen.
Ook de leden, dle zlch op een anriere nanÍer nisdragen zu11en kelhard aangepe,kt worden.lJc aoeten, als verenlglng Lens, een grote etccn kuinen bljdragen or-t"t ,o"tu^l op hetgoedé spoor tc zctten. Daar zÍJn we allenaal zecr rlee gcbàat.-vanaf de kleÍnsre cn jonilsÈe jàugd zal- er ccn brok ,ooÉbal- en kLubdiscrprtne ingepo,ptrooeten wortien. Daar ziJn we aLlemaat verantwocrdeliJ k voor.
LaËeÍr we di:ar gczanenrlj k.voor 

_ 
zorgen en cr op lettón, daÈ dlt bij Lens in leder gcvelvroe8È1jdÍ8 aangepakt wordt..3lj konstaterlng' van wangedrag dlent U onmldcellÍjk kon-takt op te emen Eet kommlssie àn/of Bestuur"luaurr,

Ï{lj zullen .oncler geen enkeLe vcorwaardc ÈocsEaatr" dat onze uiËsÈekende naao _ LeD.s _op Ííat voor manLer dan ook 1u Clskredict gebracht v;crdt. U toch ook niet...?!llelp rnce her voerbal 6n ï,ens aantrekkeliJi. te houdcn.

I

r - uw fcllcltatr-e' kunt u sÈuren nagr. de Hul3thcrsÈstr eat 37 2573 EA, Den Haag.
- Gchoord langs de lijn blJ de postduivcn - Lens.
- Zeg ïrans (red: de v.D1jk, lroden bestuurslld van Lens) jll Í.rltr roch n.b.v.drie Jarenplan bestuurslid vefl .;ren hoofdk]-asscr krorden.

ZLi ís
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- Als jé'hu eeas oversàhriJvlng uaar de duiven aanvreagt, dan bereik je jouw doel inslechts ti+eo Jaar. i
- Ultspraak ven de week: "Zelkerds kriJgen dochtcrsr

blad).
(Hie1 Coerver" 10 èen bekend sporÈ-

- Tou.- en Suzea.OtÈe dachten vorÍge week goedkoop te ccen. '

- 0p vrÍjilag had ron 6ct veel b10ed, zweet cn trancn een pan erwtensoep geneakt. BIJthulskonsÈ op zondagmlddeg was dóze pnn l.nànf leeg..
..-.Boko|tdehcnd''1agmetecnvo11cbu1knetege!í.cteul.lzljnnand.
- Bcsulteats ccn flinkc rekentug van Íestaurant ,,Turpin,,.
'- PcËcr en cynthla bedenken !,enge rleze weg een iedar dÍe bÍjdroegen aan het slagcn van

- voor Bas en !'rarian van der Lans 118È deze dag aI wccr blJna 12! Jaer achÈer hun. op29' dec.enber Ís het voor hcn zover"
- Y-bllt voor een drankJe en eea hapJe van harte welkon op zondag 15 ranuarl i9g, arr""n'15.00 uur en 17.00 uur"
-Hetadres:Partycentrul'|deÈoeft.,íergschenhoek.'
- Als u Diet i', sÈaat bent om langs te kirrncn, dan kunt u ocn kaarÈje eturen naar opaal29, Berkel_ en Ri:denriJ s.
- A.s,zoadag bestaat onze vereniging 68 jear.
- U bent van harte wclkom oa tiit, goedgekeurd of nlet, 1n ons klubgebouw te komen vLeren,'- Deze woek'nict éón" oaar ccu hecl e1fur1 balletJes von de scak. r ..

I
- Zatetdag één hccft afgclopeu weekcnd gcwcnnen; nnhr ook verlorea.
- rn de race ö!l rrDe BÍnnenhofbalr' kwamen zÍl sanen mer Archipel in,aarunerking voor dezebal.

Helaas, na een 7-2 cverw-IÍrning was het 1ot hen niet gunsilg gezlnd.
Zatcrdat IT,decenber OLYMPIA - LbNS l_reg. aanvang 14.30 ,uur"
Zonriag 18 deccraber LENS - IiBS aanvang 14.00 uur.
Vanaf volgcnde lrcek moet U het. doen zóndcr de Ínbreng,o. 0""a, lKörr.r"n,
Na Èwee iaar redactle ls hlj dr:or weik en sturlle geuoodzaakÈ on,.net dcze acÈ1viteÍtente. Btoppen"

- Vanaf heden kunt U Uw kopy lnicvercn blJ. Èaak kont te ataan.
Robett Pllon dl,e nu.alleen vobr deze zïare

KLAVERJAS SEN JOKE}TEN KIJWERJASSEN JOKEREN

Afgelopen vrlJdàg zat dc kanrine waÈ Je noent ttbonvc,l". Dc 2e ronde kaarÈen begon ou20.30 uur en na 3 uur zweren" ach en wee kw:rmen de volgende standen boven drlJven.
UITSLAG 2e RONDE KI.AVERJAS SEN 3

le prlJs HH 0tre
2e prÍJs f,r. Zllfhour
3e prlJs Daaes Reuver
4e prljs EH Rog
5e prljs iir. Eil IsEa
Pocdelprljs ; IIH dc Roodc 3058 pnt.
TUSSENSTAND NA 2 AVOI{DEN nrs I't /n r0)
1. IIr. Zllfhcut
2" Mevr.v "WiJngaardan3. gE orre '

- Jansen 5706
- I{cvr. Middendorp56gI
- Wljngaarden S4Z9
- Bleyenberg S37Z
- l4evr.B1j16na 5I 12

- de Roode.

- Uevr. Mlddendctp
- Mevr. Reuver
- Jensen

Pnt .
pnt.
Pnt .
Pnt .
Pnt .

I

10860
..107 49
r0627

Pnt .
pnt '

4
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Ilr

4.

6"
7.
8.
o

10

IrH
HIi
flri
H{
HII
HH

Pronk
tlaE
Bom
Olethoorn
0denklrschen
v.0ven
v.WiJngaarden

PurvÍs 9839
K1unen 9837
Hoppenbrouwers 9825
Coret 9589
v,Rijn 9638
Brouwers 9527
Hevr.v.d.Linden 9446

pnt .
Pnt .
Pnt "
pnt .
pnt '
Pnt .
Pnt .

UITSLAG 2eROME JOKEREN

le prtJs Suzan
2e prÍjs Carla
Do volgendo kaartevoad Ís 27 januarl 1989"

KI,AVERJASSEN JOKEREN K],AVERJASSEN JOKEREN,

UNICORN I]NICORN UNICOTN l'NICORN T'NICORN

DE POSTDUIVEN - LENS 0:5 .

LENS tred aall Eet een e1ftaI waarvan drLc vaste basisepelers 'onËbraken, daorcnËegen
was het ook nlet het sterkstc elftal wat De Postdulvcn binnen'de vler lÍjnen kon brengen.
AI vanaf het eetste flultsignaal was hct toch I,ENS dle het spelletje ,oakte. lÍede danizil
de twee--snelle vleugeispelers scoorde LENS al vroog 1n de eerste hóIft dankzl5 een.irbeautyt' van een sfstandschoÈ van Rlchard v.d.Hoek.
Zo?n 15 mln. na het ccrste doelpunc kreeEi LENS een vrÍje trap net buiÈen het Btraf-
schopgebied" Jan Bultclaar benutte dcze vrlje trap en bracht LENS hLeroee op cen 0-2
voorsprong" De scorlngsdrlft van I,ENS kwan op geng en alvorens de LENS-giganten aan
de thee konden beginnent'scoorde Tdn 's-Gravcnaf5 t-en Robeit Penolngs leder 6én keer.

,'. In de tweedc helft kreeg De Postdulvan dc Ëouwtjes lrat stevlger iri handen. De druk op
onze LENS verdldlgtng verd grotor.' i'laar LENS hleld stand!l ,

. 'Halverwege dq t"reede helft kon B.rbort Ponnings doorbreken on bracht hi1 Joop gdenklrséhen
in posiEie dle voor 0-5 aantekende.

- Theo iloefna6el was bLj dcze wedstrijC bereid onze blauw-wittc tc vo.orzlen van puntcn
voor dÈ rrUl{UCOIN. voetballer va-n het. Jaar Èrofee[!
Theo bedankt 3

l'NICOBT IJNICORI{ UNICORN I]NICORN IINICORN

OUD LENS - JONG IENS.

De lnul.ddels tredLtlonele wedstrijd Oud Lcns - Jong Lens zal ook nu weer op Nlcuwjaars-
dag gespeeld worden. Deze weok zullen de uitnodlgtngen ile rleur ulteaan nacr eon aantal
oud lc eLftalspelers, waaronder ?eter Kenper, Marco van Deklen en Iians zoet, o1n naar
cen paar Heneraties te ncemen. Jocp il111e:os zal wcer zorg clragen voor d,.r coachiug I
0ud-Lens belooft een prachtlge ruengeting të wcrden on waarborgt wcer ecn verrukkàli5ke
pet voetbal op de hopcnlijk goed gekeurde Eïasrrat te leggen.'
Jong Lens Í.rcrdt in overlag ncÈ de traíncrs! .írnengestelà docr T.c. John v.d.Lubbe.I'llet boos wcrdcn als je cr nÍct btjst.lat! Er kunnen rlear clf opelers tcgclÍJk voetbal,Ionln een clfteL.
On de Nieuwj ae,rsréceptle nict tcveel tÈ verstorene zal de íodstrijd r:en kwarÈier cérder
begínncn, dan U gewend bcnt. En wel orn 13.15 uur.
Vo1Íiendc week zal de opstelling van Jong; Lens Ín'tle Lens Revuc worden bckend genaakt
met wclllcht nog nccr nieuwg over dazc wedstrijd.
Reservcer ttjdig U!, plekJe op de trlbune !
De NÍcuwj aarsrcceptic Lreglnt onr 14.30 uur. llank dus geon afspre.kcn, \ ent u wcót hocgezellig het Ís... l

Frafls van Dljk.
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PROGRATíMA ZOI{DAG l8-12-1988
14.00
r0 ,00
12.00
12.00
r0.00
tt"c0
13 .00
10. 00

11.C0 uur Lens 9
13.00 uur Leos l0

LIGGING TERREINEN

veLd scheÍdsr. wedstr iJdnr.
uur
uur
uur
uur
uur
uu!
uur
uur

Lens I
Ilcrmus DVS 2
GDS 2
h3s 4
HMSH 5
Lene 6
Lens 7
Celerlta§ 5

-nBs1
- Lens 2
- Lens 3

- Lens 4
- Lens 5
- Quick 7

- Quick 5
- Lcrrs I

R. Jan6en
J ,0osterlaken
ZuÍdenrIJ k
J.M. Taal
N. N.
C.Borat
J.W. Jorna
N.N.

I r03r
1098
r 140
3055
3t25 .

3123
3llt
3131

- rrHlhelurus l0
- lllppolder 12

2
2

N. N.
N.N.

J
J

Hcrgart - SchÍcdan
Daal en Bergselaan
Erasnusweg È. o. Schilderogaarde
Vrederustlaan
Ieyweg. Wateringen

(Iet op Èer{Ij zigde aanvangst ijd).
3208
3354

010-471 1397
686454
2L3ZL3
675270 t_

ot7 42-5151

llerrrus DVS
Hi!s
GDS

HMSIT

Celerrtae

OPSTELLINGEN:

te1:
tel;
re1:
te1:
tel t

Lens I t/m 4 wordco door de tralners bekend genaakt.
Lens 5_ t/o 10 ats.bekend

EvenÈuë1e

AISCHRUVEU: 
-

. -.Po6tdulven I.' '.Qu1'ck 2,,

Lens 3'. vtIC B

Lens. 9i .1.t,rn. niet.opkomen
cp te nenen met dc
- M" Bagwandlea- T.W

tnenaen verzocht kontakt

Boogaard- C.v. d. Boogàard,

2-2
9-0
9-1

Í enofo rkÍn n 'uetreffcnde de eIfcalleo:
afgelopen zondag worden dc volgende

SEK.o (l.Verkljk tel: 454972)
it Eenau- S.Blank- L.v.d.Ve1de- R.v.d.

. §unc U'rqchtstreeks biJ Uw aanvoerder doen. Llcf8t zo vroeg uogel{k,
.' /rqqyoerdcrs kunnen tfj.g19!]ep9n kbnt-akt opnemen aeÈ de rdeà6tri5 d"Ëkr"tu.ÍsLuc VerklJk, teJl" 070-454972. '

.],,. .UIT§I,AGEN: .

- Lens - I
- Lcns 2

-GDA2
- Lens 6

0-5 " -'
0-1
0-0
3-2

- Lens 7.
-Lens9:

la 24 - Lens l0

r3
and

Par
S. V.H
Ilestl

PRïciidifrË.\rorcÉlión wm«

GEEN, V;!i. KERSTI{EEKEND.

VARIA:

Schadu$Trograma. b1 àlsehöI e àfkeurlng.

I

14.00
r2.00
iz.,oo
i4.00

.,.i.12. 00
l'. r2.c0

12.00
ip.-0q
10. 00

GDA.Ï :,

GDA 2
DSO 5
DSo 6
DSo I
0Ltye.o 3
OLÍveo 6
Ollvco 9
OlLvco 15'

- Lcng 1. 1,

,, - Lens 2 .

ugr
uur
uur
uur
uut
uur
uur
uur
uur

MadosteÍnweg 10, Iroosdulnen EeL: 9787 69

ii

lt |l

it
lt
lr

- Lqns 5--.: r'. Butg..v.TuiJ1 sprpàrk Zoeterneer',
- -Lens 6 .-rr, ,. tr' rl

079-3t5591
ll
ll

t,

,t

-. -Lcàs B .

i -. Í,ens 3 ,; l
.- Lens 7, ,'

, - Lens 9 rr
' - Lens .l0 '., 

'. - tt

It ll

sp. pà
,

rk ffde Groene !'llJdtetr pÍJnaclcer Ot73r6-Zl4L
It

t,
ta

6

ll



QUICK 2 - LEi{S z

rk heb vandaag een kerotbooo gekocht oeË plaate voor 3 preken. EÉn voor Lerie 2, "
één voor Lcns I en de derde voor roljzelf. Daar kijk Ík àan derhel" t"r"tr.Èt iiÉà,L.v.R. enders uergens naar! I
uet heeft wel een here tljd lecuurd v=àöpdat iiet. twcede 

""n" 
i,ír, der-buurËr, hrrrri'k rirron

kwanen verÈonen' want het 1s toch onàoenllJk on ergens ia dc Z. EoIl" VeenkclonÍën..onr
10 uur zondag s s-roorgens cen lledstrijd verslag te Àoeten naken. openbaar vervoer,Ís
er pa6 na 9 uur, buesen trarl enz.enz. daar ben ik"op" aangewezen! ! En uet ni5 ,."idnre.r.
En waarom niet ,)ia eE onl EersÈe utt 20 12.00 uur thui6 dan lLgggn. de velden er nlet zo
troostel-ocs LrlJ. Nu hot vootbal.
Een schoonheÍdsprlJ s vcor het eIftal rran heÈ J.jar krtJgen ze van urÍJ nLet,.Eaar ze hebben
wc1 hard gelrerkt " Daaron die pÍck! I
De eeïsÈe hè1ft rdísr Ik het nog fliet zekere hot glng een bcctjà stroèf, heE lÍep nÍer
cu er vlelen Saten op de liukcr flank, maar de-ar .heefi Qulck ioteaJ. niec viln,;gr:p1pf itcerd.
I{ybe deod er ai.les asn om.het ty te keren en er nog- iets ïàË tc -o:rkón.'rr3vóÀrteàradie teruggpeelbal. van'ErÍc,- oi wtldc, je so&§ op dezl plaats staari? Er kwauËn nög..Èwoe
gevaar-IfJ le..qanvàrreq van QuÍck, waarln onze keeper Nicc dc bal over de lb-trrle;
catarabglerep r{aarnee hlJ een zeker doeJ-puut voorkrían, en één waarln uarcer'I2.'ziih
hauden lJet, wapp3ren. strafschop. Truttlg geaonen door «le,Gasthezcu en gesËópt'dóor
onze doelnan. Hlerop kwau Lens los en kreeg ziJn kansen en 11€tetr itÍe nÍct. ongelruikt
liggen net een schitterendè Èreffer vau llybe [{a1s.
Ik hoef hÍet verder nlct ueÈr over utt te welden rrant zclfe het hele bcstuur wzs aan-
uezig oÍ0 de probl-enen ,ln ons Lens naar 1989 over tc hevè1en,'zcnle .zovelen rrlllen doen
b.v.de sÈudenÈen en goedkopc ultspraken,vaa de fli{ ?olitlcl. U ktrnt nu ÍoschriJven'
voor weer eea Staatlenlng van 6!2. Opschulven nnar, A1s uen ke-.mploen werd schuift uen
ook op. Andcrom evenzecr.

F.
LENS 10, (het sÈerrenelftel) speelde utr bij l,test1and1a. Nél
op de lat), kÍratoen we ln do eerste hèlft met 3-0 achËer'dan
Joop. Ne eea donCerspeech varÍ'Fred I4. begonnen wc uét goedè
Met een frÍsse keeper krsarnen we door condiÈÍègebrok 9-ó acir

-. GelukkÍf dËakte Aïnold er nog I.
'Sàrf,àr dae.lóàp ,1"g. uur, 

"trui""t up nt-are j Dar had mlgschicn
veraudcren" EÍndstand 9-1.

proogt Rein.
-- ,, _:.,r.,.

7;ZZ!,?ZZZZZZZZZZZZZ ,. :
Z ZAAIVOETBAL Z .. ,,,
zzzz2zzzzzzzzzzzz

';
een goed bcgLn (een,bal

kziJ goed keeperswcrk van
nced aan dè 2e helff.

t.er.

de r^'edstrlj d nog turinàn

3ROGRAMMA 19 lL2 tln J1lt2ltlBS
ltuand 19lt2 zaal' stheid"r. klÀssem.

Dc Schii,p N.N. -' ' '963 'j

21. [0 uur Lens 1

2I.50 uur Lene 2
22.30 .uur.,],ens 3
z5.ro'iui"r,àne s.

19.00 uur Arrows 3
Ítoensdaa ZL/IZ -

- Leng 4

- SV KÍj kduln
-DHO2
- Vredeaburch 5
:ADs3

- Kogolshoes 2' " - Reà1 Holsur I

Zuidhaghe
ZuÍdhaghe
ZuÍdhbghe'
ZuÍdhaghe

C.Dr:mer
A.Dlhal
C.Demei' 1

Lens 3

.93I','.,,
e4Í
954
972

l{ocuadag 2Bl l2
19.50 uur Lens 2
21.40 uur: Leos 1, ,. 

i.
UITSLAGEN:

GDA I
FC the BcEbers 2
FC Èhe BoEber6 5
Sythoff Pere 2

- Lens I
- Lens 2
- Lens 3

- Lcns 4

Ocke.gb. -u:g -".-. -'.:A. Cl-aàseeÍis :
DulÍrlean . ... l,Í.v.d.I,latcr"

2-B
3-5
z-6
4-3

7
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Z LANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.IÀ)DER..Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

UITSLAG VRIENDS CHAPPELIJKE WEDSTRIJD 7 NOVEHBER r988.
Meerburg - l,ens I ' 4-3
UITSLAGEN ZATERDAG 10 DECm{BER 1988.
Ecso - Lens
Hoekee Boys 4 - Lens 2
Devjo B -Lens 3
HS Texas DEts- 3- Leas 4

2-7
7-A
afgekeurd
afgekeurd

PROGRAJ'I}ÍA ZATERDAG 7 DECE}EER 1988I

11":-I vrlJ van coEp.eÈÍtLerrred6rrij d (weL echaduw wedstrlJd)
12.00 uur Leus 2. - Vltessa DeLfr g - ,nta f .W.de Langc ,"-'10.30 uur Lens 3 - Ec-so 6 veld 3. N.N.
12.30 uur Lens 4 - Ec-so B ., veld 3 ,N.N.

VERZAilELT IJDEN 3

9.45 uur
I I.45 uur

012/081
o23lt64
026lt82

Lens I zie progrema l7-12-r88
Lens 2 11" 00 uur

Lens 3
Lens 4

14.30 uur Vcrburch - Lens
12.00 uur postalia 2 - Lens z

Vcrburch: Arkelweg 20 poclitÍjk rel: 01749-46136Postalla: Groenendaal ll WeÀsenaar te]-'t OL7 5L_243424

rnfor,atle over eventuele. afkeuringen van de aftteltng r a-Gravenhage rederc zaterdaivanaf 9.00 uur autonaÈische telefoónbeantwoorder oud.er tclefoonnr: 2g570I.
BÍJ algehele afkeurlng treinen on 12.00 uur.
De- oPstcllÍnt voor Lens I cn 2 r,rordt dcor de treincr bekend gemaakË. Eve[tuele af-schriJv_lngen vcor vrijdagavond 19.00 uur bll H.v.spronsen teí: 525013, ;r'àI-iözïiiofb1JH.Gabe1te1:646554,ofbÍJG.S1nkeier:o+gaoo.

SCHADIHPROGRAMMA I 7 DECE4BER 1988

OPSTELLING LENS 3:

OPSTELIING LENS

De wÍ.ntetst op Ís beperkt tot zaterdag 24 dec embe r , en 3I dccenber.

s.v.d.TogL- M.verboour- H.v.Kooten- l,r.v 
" 
liersbcrgen- L.slnke- J"Middelburg- B.I,Iozeoaar,

M. Spa- A.v. I,IiJngaarden (LL7 7 ) - J. Kouwenhoven- í.Xu,r".LeÍder: B.v.d"Nou1and tel: 948I58,
Afbellen vèor vrijdagevond 19.00 uur bLJ l,Lv.Meï€bcrgen rel! 213360.

D'de RuLÈer- D.v.Essen- IÍ.tr'rls- G.Kulpcr- c.Llp,an- M.oauan- L.l{ancer- J.v.d.stee-H.StuÍfbergen- A. Bruln- G.Sarolea- C.fSapoJ.dei (2596), if. Xo"oronf,orn.,. 
- 

,.

Afbellen vooË vrÍldegavond 19.00 uur b1j il.dn Rult", tels 948422.

Ilct le programa vaE hct nÍcuwe Jaar is op 7 Januari a.s. en zal eEa zljn. en lnhealprograE-
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Algemeen kontaktpersoon: Paui v.d.Steen, ChopinstraaÈ 103,
Telofnon: 970154 (b.g,g. 971674 ?eter Perreyn).

2551 SV oan liaag.

I,íedstÍ1-Ídprograrma A-B-C j unioren.
Kontakrpercoon: Paul v.d.sreen, tcls 970154 (b.g.a" 97t674 p eter perreyn). Afbellen
vooË
dc wedstrlj den biJ Paul v.d.stcen vr:or vrÍjdagavond 19.00 uur" rn uiterste nood nog
CD

zaÈerdagDorgen op Lens bij ienend van de jeugdkofiuÍssÍc tel: 661314. Voór avondwedsErtj aten
tc13 970154.

Zcterdss I7-12- 1988 veld scheÍdsr. saro. k"Lens
317
364
398
457
478
497
540
??

12.45
L2 "45
1r .00
9.45

l1 .30
12 "45rl .00
I1.30

.30
"00
.30
.00
.30
.00

r4
14
t2
1l
t2
L4
L2
l2

uuÍ
uur
uur
uur
uuE
uur

.00 uur

.00 uur

0lynpla
FuI1 Speed Al
Heetlandla Bl
cï{P B I
Vlos Cl
osc cl
IITSV C I
Lens C4

Lens A-reg. zle route beschr. ??
Lens À1 Kcrkpoldcrwcg 0.Day-300-
Lens 81 Naaldwijk R. ZiJ L6rra327
Lens 82 Muurbloenwe?, ??
L".ns Cl M.Stokelaan J. Cornc t-95-
Lcns C2 VlaÍacnburg '!?
Lens C3 Erasrcusweg ??
Concordia C2 2. 'l?

uuÍ
uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur

VAN IE DECH'ÍBER TOT SM i4ET I JAi§UARI BÏ.JI.IA GEEN AKTIVITEITEIÍ ZIE KOPY ! ! !

Zaterdag 2.4-L2-!988 (z1e kopv)

12.15 ï,eno A conb. Zaalvoctbalroernool IIMSE
I0.00 uur Lens B comb. zaalvoetbaltoernooi IIMSH

llaanda 26-12-19B8 (tle ka

10,00 uur l,ens C.comb. zaalvoetbal ÈoernooÍ HonselersdiJk

BIJZONDERHEDEN 3

14.30 uur RÍjswljk A-reg. - Lens A-reg.
12.30 uur Rij svlJ k BI - Lens BI
ll.[5 uur Rlj swljk CI - ],ens Cl

- opstellingel a1s bekend.
Lens C3 meÈ l'{.de tsruÍjn en S.Meroncl:,.
Lcns C4 met M"Kóca en J.v.d.Zande

- gaeïne cudcrg.met vcrvcer voor Lcns r\-reg. AL- tsl en C2.

- lecs ondersEaande kopy goed door on denk ook aan dc kontributiebetalingen.
SCHADIMPROGEAI,T'ÍA A-B-C-JEUGD.

BiJ twijfelachtlg'Í"èeg aogen Julrie ou ongÈvcer 10,00 uur (82 vroeger) naar Lens bel_len
(661314) bm te vragen of het koupetl-tl-eprogrèmm.1 doorgaat of rtat wà onderscaand
schaduwprogr.rmr: afwerken, I{at juL1Íe nÍct mogen 1s dus denken dat het voetballen wel
afgekeurd za! z.íj:r en zo madr Èhuis blijven.
We doen lÍmers altijd tat. Tot zateïdag.

sann. komst Lens

11 .30 uur
9 .00 uur

9.00 uur

13,30 uur
1l .30 uur
I0.15 uur

De sperers van Lens l\L " tsz, c2" c3 cn c4 uoecn na l0 uur naar Lens bej-leu wat ze gaan l
doen. Bel niet te vroeg want dsn wetèn we nog niecG,
WINTERSTOP A-B-C-JEUGD.

Zoalc Èe vorJ-ge weck n!- schreven zij er geen trainlngs- en vce t'oa1akÈivitelt.:n voor
Lcns A-rcg' t/r'r c4 van 18 decembcr t/a I januarl. sleàhts cen t-tal spelers var A-reg.
81 en cl spelen rond dc kcrst ecn zaaltoórnooi. op 2 januari begÍnnen de tralntngen
ÍíÈcr.

9
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KONTRIBUTIES

Er zljn nogal wat leugdJ,eden die oveË dlt selzoen nog gcen kontributle hebben .bct.rald. .

Er zlJn zelfs jeugdleden dle nog konttibutle noeten betalen van vcrÍg selzqen. DlÈ ís' .

toch echL een 6chande. I,le vragen dan ook alle ouders ven onze Jeugdleden om oedewerklng
bU heË betalen van de kontributle. Obk wÍj'aLB vcetbalverenlging he'uben onze pllchten
díe wiJ na mceien konen. Van alle Jeu6dlcdan zou nu a1 dej helft binnen moeten zÍJn op
gÍro 33671I t.n.v. pennlngEee6ter Lens te l,lonster. Zovet zljn lre nog leng nLeÈ.
Hecft U vregen over het Ee betalen bedrag beI dan naar Iira v.d.Berg'telt 297978.,' '

Elnnènkort köuen de namen Ín de lenarevue en daE betekcrt nlet vootballen bÍJ 'een 
.

kontributle-achLersÈand. Laat het n1ÈË zover koEen.

ZAAIVOETBA],TOEXj{OOI VAN HI{SU VOOR A-REG. EN BI IN DE BLINTIERD (SCBEVENINGEII)

Eéu 7-Èa1 spelers van A-ïeg. en BI gaan proberen Ce Cas Níenansbokaal deflnltÍef te
veroveren. Dlt door I&Í§Il georganiseerde Èocrnool werd de 1flaÈ6te twee jaar Ímers door
Lcns gevonnen. De tegen6tanders zijn zoalc Eebïuikeltjk IIilSM, Gona, VJ-os en VCS"

Ect prograr@n: A-rcg. ( lxl21 aÍn. ) BL ( lxl0 uin. )
L2.45
i:. rs
13 .45
14. 15
t4.45

LC.24
10.48
tt.Lz
r1.36
r2.00

uur
uur
uur
uur
uur

Gona

HMSE ,",;
Vios "

PrlJ suÍtrelkiag

uur Gona
uur VCS

'uut ' HI"I,3H

uui vioe
uur PriJ suitrelklng

Beraardlaan
L

Nootrlorp
Zoetermeer
Leidschendau
BerensteinLaan . ,

Kcrkepo J-dcrwe e I D el.f t
2.

Gem. sp. prk. Grevenz "

Er nag. e1Ieen gespeeld worde cp gymochoencn net een llchcgeklcurde- zool! ! I

De opeteLllngen worden v1a de 1e1der6 dcorgegcve .

ZAALTOERNOOI VAN SONSEIERSDIJK VOOR'CI' '
Ook voor ju1119 eon toerÍrooi. EMSiI glng voor ju1Lie nlet dóor.
Eonoelersdljk kwan als gcrocFcn. Even lokker voetballen op tweede
standers zijD! RKSVM, Eonselersdljk en SW (een uakkie). Succes.
OÍï 13.00 uur is de prij sultreLking.

tegen-kerstdag. Uu

Dc spelero die wordcn verwacht net g)rngchcenen tret een llchte kleur zool ktiJgen dÍt - .

te horen via EdwÍt Ccret.

Gespeeid 
'wortlt tn de Sosefhal te llollselersdljk (blj de voetbalvelden).

BOUTEI}D S CIIRÏJVING OIYHP IA

Ueer oen belangriJkc wedstrijd voor A-reg. Voorlopig de laatsÈe voor de lrlnterstol.
11è hopen daE veèl Èoeschouwers onderstaanCc route zrtllcn volgen.
Volg de Srote wcg Den HaaS rlchting UÈrecht. BtJ de afelag Gcuda de Srote ldeg af.
Blj de GÈopllchtcn rechtsaf. 3ÍJ dè vclgancle sÈoplichteu llnkssf en deze weg helemaal
afrijden (sl!.nget weg) en aan het elnd zÍet U 0tyrrpia llggen. DIE ooet lukken.

WedstrÍl dproÍl ramm D-E-F i unioren.

Kontaktpersoon: Paul v.
wcdstrijden btj PeuI v.
zeterdagnorg(:n op, Lens
te1:970I54.
Zct ard.ag Li -I?-L9BB

tèen !c 1: 970154 (b.g.g.
teen vocr vrll dagavond 19
iemand, van Ce j eugdkomi

971§74 Petcr Pereyn). Afbcllcn voor de
,00 uur . In uiÈerste nood nr.rg . op ',

ssle Lcl-B 661314. Voor cvondwerls trij dcn
: i.

vcld sarn.kotsÈ Lcns
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d.s
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I
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3
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00

7502 9.
7537 IO.'
7552
7617
7 627
7720
7724
7739
7783
7807
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7827

.00

.30

.45

.30

.00

9.C0
10.00
,9 .00
9. C0

lC .30
9. 15
8.00
B .30
9. 15
9.45
9.30

l0 .00

uu! 
"uur ..

uur.
uur
uur ,

uur
uur
uur.-1.
qur
uuË .

uuï
uur

uur
uur
uuI,
uur
qur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lcns Dl
iens D2
Leno D3
Voorbutg El
Lens E2
RKDEO E5
DSO E14
RKAW T1
Gona Fl
ïuli Speed F2
Lenè 14
r sGravenzande F3

Vredetbutch D1
DSVP D2
Die. Eaghe D2
Lens EI
ConcorCie E2
Lens E3
Lens E4
Lens Fl
Lons. F2
Lèns F3.
Voorburg F2.
Lers F5

9

IO
II
IO

9
IO
II.OO
II.OC
11.15
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VAN IB DECi{I,IBER TOT EN MXT U JANUAR,I tsIJNA GEEN AKTIVITEITEN. ZIE KOPY!!!
=============

I,Iocnsd 21-I2-1938 (zie kopy)

13.00 uur Lens !'1 , F2,
13.00 uur Lens E1,E2,

BIJZ0NDERHEDEN8 ..

I3,. F4 en F5 Korstvierlng op Lons
E3 cn E4 kersÈviering op Lens

sam.koEat Lena
gam, korDst l,en6

13 .00 uur
13.00 uur

- opstellingr:n als bekend: Lens D3 zonder i,Í.Kora en J,v.
Lens F4 Dët l,i.Otten zondcr R.

- gaarne ouders tiet vcrvoer vcar Lcns El, E3, E4 (vroeg)

d,.Zatde (zl.c C4) en D.Verhey
v. d. Ark.
Fl, F3 en ï5.

- lecs ondergtaande kopy goed dcor en denk ook aan <te kontribuEtcbetalingeu.

SCHADIIhÍPROGR.ÍrUMA D-E-I' JEUGD

9.00 uur

10.00 uur

BiJ twlj felachElli rícer mogen de spel,ers van Dl t/n F5 near Lens be1len (661314) of het
kolDPetiÈieprc8ra@a docrgaat of dat wa ondersÈaend schaduwprograma afwerken. Du6 niet
denkea àat het afgckeurd ls en Ëhuig bri3ven zonder re uerren, tri,c <!oen altljd !rat,

san. komst Lans

10.00 uur RiJsr^'lJk Dl - Leus Dl
10.30 uur Lens D2 t/rc 15 trainen/voe tballerr op heÈ srrand. BU

slecht wcer vervalt dlt. Dus wcl even belIen! ! !

Nog even voor de goedc orde vermelden wlj ncrgEaals deÈ er van zoadag lB dcceDber tot
cn net zcndag B jamrarr 6r:en traÍflingx en/cf voc tbalaktiviteitetr zl-jtr voor Lens Dl
t/m F5. §lechts op woensdag 21 dccerubÀr is er een korsÈvlering .roor Él t/m F5.
Na 0 januarÍ bcgtnnen de traialngcn weer,

KOivIRItsUTIES

Rond dc JaatwÍesel1ng moeten a1l,e jeugdlctlen de hr.:1ft von de kontributÍe betaald hèbb;;.
We kunnen Ju11ie vcrzekercn da-t dit besltot níct hetgevai 1s" Er zijn zelfs leden dÍd
nog aieÍs ovrr dlË seizoen botaal<l hebben. SterkeÍ nng er ziJa noij leden Íaet cen achtèr-
stand ovcï vorlg selzoen. ?e gek eigBnlijk. wij vragen de ouclers ven cnze Jeugdleden- orn de kontributies z.o.n. bver te uakan op glro 336711 t.n.v.penning lreester rens Èe
Monster. ileeft u vregen over heÈ re betalcn bedrag bal dan rna v,d"8erg te]-t 297978.
Btnnenkort konen dc flamen Ín d.] Lensrevuc en dat beEekent niet voeËballen blj eeB
kontributl€-achÈerEtand. Laat het nÍet. zover komen.

WiNTERSTOP D-E-F-JEUGD.

KERS?vIEfr,I1'ïc LENS El t/ru 15 0P 21 DECEIÍBER

DlÈ jasr een echte kerstvierlng voor jul-tle. i^Ie vorzamelen on 13.00 uur op Lens" De
bedoeling is tlet dac we naar heÈ strand gaan als het gr-recl weer Ís ou claar lekker wat
te voetbalren of re spelen. Ileem dus wcl sportkleding, eelr tralfllngspsk, gymschoencn
cn Couchespullcn mee. I'ie hopen Cat cr ouders zijn dle even néar het BÈrand wlllcn tijden.
0 ongeveer 14.3ri uur gaan we wcer t.erug naar Lens oo to douchen en ons te verkleden.
Daarna om ongevecÍ 15.00 uur staat er Ín ous clubgebouw een kerstn-1zltlld klaar vocr
Jul1ie, WaÈ Cet is Íxoct nog èen verrassing blljven"
0m ongeveer 16.00 uur 1s alles afgr,lopen. lle verwi:chÈen Jutl-le a1lemaal

SPORTIT'$ÍP ZEIST (OOK VOOR TI{EEDE JAARS D-KIASSERS ! !!)
De on,lersta$nde jongens en lciders hobbon z:Lch r:pgegeven voor het sportkanp te zèi6t.
var 24 tla 29 jul1 L9B9:

Lens DI: J.SenClfort, R.Ottè, cn ztn necf F.Minnena.
Lens D2t P.v,d"§teen, P"v.Ri.Jn è V.HeoterhouÈ.
Lens El: P..v.d.ilcijdea" P.Roos, I{.De-aner., J,Buls, A.Nolrcn, L.?eek en A.v.d.Heuvel,
Lens E2: F.KempÍraat un R.Iierrewljn.
Leus E3t M.loernan, R.Alphenaar cn S"BauhLÉt.
Lens E4s l{.Boltendal, V.du Chatinir:r, M,de Boer en R.Kortmsicer

11



Lena FI:
Lens F2:
Lens tr'3:
LeLdcrs :,

D.v.d.Steen, T.Jozee, R.Meeuwlsse"
!i.v.d.Donek en D. GÍlLard.
V. de llcer
G.SteanwiJk, R.v.Scheik, D.de Jcng P.v. d. Steen,ën

HES D5
SEV E2
Rljeuijk El
GravaozanCe F3

vooral de anttnc btj Lcns Dl, D2 en D3 velt toih wcl- Legen. voor de duidertjkheid ver-
oelden we nog é6r. keer dat el1e D-klasserc rnee rlogen die ln tegeaspraak tol de eerstepubllcqtles. voor dc tweedellfrs D-klassers kunnàn we dlspensàrie- krij gen, I.Itr je nog
raee en'èpeeJ. je Ln j,eng Dl, É1, D3, 82, E3 cf E4 geef je dan a-rsnog op-àoor rë bellen
cear PauL v,d"Steen cela 970154"
We vragen aan de cjuders om de eerste terauE voor I lanuarl over tÉ maken op giro 33671I
t. n.v.pennlnlFcostcr Lens tc Monster nat .triroclalLng Sportkamp. Ileakt U IÍu;;r"i;;r;; --
hcc hele bedrag, van f.140,-- over dsn Eag dit natuurll5k ook.

9-12-l9BB, door da velc regenbuÍen weid h.:t voetbal wríer eeno afgekÈurd.
DankziJ Peter ?crleiJa die wcl een vriendschalpelij ke wedstrljil órgaaicecrdc regèn
IIBS, werd heÈ ooBeltjk toch nog te voetballen.De eerate hclft ging er6 slecht, à" orgo-
nlsatLe in Ce echtcrhoede was totaal zoek, en wlJ kwauen dan oàk snel-uet 2-0 achter.
De tweede helft SinB beter, Marco als 1aaÈsÈe rnan zorgde er voor itot de vertletlÍging
goed draaÍdc, zodet vla hat oiddeaveld wat Eecr aanvallendc Ektíes onalernomen kcnclen
worden.Dit resultecrde Ln cen 3-2 overwinrring.
De doeLpuntcn waren Mlchael v,Z. 2x en Jerry lx.
sanenvattend r,ras de eerste helft zwak en werd er in de tweede holft rloox Íedereen
Socd gevoetbe.td. Met name de uieuwe spercro vinccnt, purcy en Michaej M. toonden veel
inzeÈ en varkluct. Iepl vcrvin6 Dex onze koeper en dec<i rtit uét grote kLassÈ, Dan rest
ons nog lÍlchael P" te bcdanken voor hct mcedoen rneÈ zljn. oude maàtJes.
Volgende week wlnnen well weerltl
Dcnrt worry, be happy.
Dc lelders Ccr c.n Cok.

IIBS D4 - LEIíS D3

SEV :.Lens E2 1-3

Aad
GBAVENZANDE F3 - TENS F4

F4 speelda'ult'bij s sGravenzande sv. Helaas rseren er door zlekre 4 afnoldíngen. '

Gelukki6 zorgde Paul v.d.steen (nog- bedankt) voot 4 invallers. Na.eeu l-0 aàhterstandln de cerste helft Èrokken Dcnnl6 en. Ronald 2x en llick (ja ja ziJn erlrste doèl-punÈ) .

het weer recht ln ecu 5-1 voorsprong tevens de eindsËand.
Reln.

UITSLAGEN JEUGD s

E2 
-speelde -te5;en SEV weer èÉn bcresterke ps.rtij: Vanaf het begin wcrd de tegcrstantler'onder dtuk'gezet. Etr na 5 oin. wns h(:t al, 1-0 àoor Abdur. r,Íaai we wilden mefr.

-Er werd gtied saaengespeeld en na een'ncoÍc pass van Erdem schocÈ FausÍ nuomer' 2 ln de
touw'en. Dav.: kceptc weer klasse en werd in ie tweede helft. oair 1 keer gepasseard.
Ricardo en Anhy (ingeval,l,an voor dc zteke Robert) konden het oamen heel'good vinden,
en P.ay speelde weer ars vanouds. I{e kregen nog vele kanscn naar Andy (op de Lac) en
Ricardo (nct ovar) harlden gec[ geluk. Maar vlak voor tíjd lukte het- tocir nog. Een mooiè
Pas van Ray naar Frans dic passecrd<.: tríea Eegen6tandera trok de bal voor het doe.l- en
Abdul 'tstifta, cns naar ecn 3-I overwinnln,3. Hí.j E was rícer ecn Ëecrli.Jkc zs.terJag.

SW..GI
Gravenzandc C2
IIBS C3
RVC Dl
Toofan DI

- Lens D3

- Lcns E2

- Lens E3

- Lens F4

- Len6 CI
- Lcrrs C2

- Lcns C3

. - ï.ens Dl
- Lens D2

7:l
2-4
3-1
1-3
4-3

L2

2-3
1-3
B-4
I-5
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DE LENSREWE
WEEKSLAD VAN DE VOETBAIVERENIGING LENS
62ste Jaargang nurmer 22, 22 decenber l9BB.
* *,r rt* rt rt*,. ?i * 5'* il J.'1*** * rr* *'t r.* + it* * t * rrrl*rÍ:ï****************n**rt** tr:t***rl **rïJÍr!rt*rr* *rïrtr.í,rt Í!*it**:!rtrtrr
OFFICIEELs

NIEIII{ TELEFOONN1J]rIMER. :

2447 R.Ií",i'Íeeuwíss'e Ë Jun. 299768.
BOETE I S

I{eÈ Bestuur.
KONTRIBUTIES..

uet krubgebouw is vanaf heden gcsloten voor andere eltivitciten aian tralnlngcn.0p I januari is het kLubgebouw open vanaf 12.00 uur.
Vanaf 7-1-1989 1s het klubgebouw weer noruaal open.

Helaas Eoeten wtj deze week de namen pub3.Íceren van de leden dle achterstand aan kon-Èributle hebben. De volgende leden nogeu, lndien zlJ nog nÍcÈ hebben beÈaard, na dewlnterstop nÍet Eeer deelnenen aan wedotrlJden:
M.-eL Assroutl, T. Badrle, R.E.Bate1aan, s.A.nr,ank, lr:L. de BrtÈo, I.I.Daanen, Th.Dikstra,R.c"DulJndam' B.v.Es, H.Gaber, R.T.v.Eo, B.Guc1u, R.H.EageraaÈs, ó.d" rÀt, D.Lanersr; 

-.
D"Sanders, L.Sioker A.TlkaÍ. i .; r..
u kunt uw kontribuÈiÈ ntolr,lr, gq girorekening 3367Ir of bp bankrekenr tg 129924229
Eabobank Den Eaag, t.n.v.V.V.LEI{S te Monscerl

.:Si,UITING KIUBGEBOI'W.

.t . :'.. . - .-

Regi6 tratlekosuen 1e boekÍng f. I0"--3 p.v"d.Lubbe.
Adninistratiekosten strafzaak f. 20,--: R.Bignell.
Betallng vóór 7-i-i989 door overmakÍng op glrorekenlng 3367Ir of bankrekenlng
729924229 Rabobank Den Eaag' t'n.v. v,v.Lens Ëc-Mànster ondei vormel6tng van rtBoeÈe,,.

ï.ENS wÍI rÈeer meE het da.esvoetbsl beglunen. Er hebbcn zrch reecls 9 danes opgegevenr
-zLl zLj,o ar druk aan het Èrar.nen' naar reÈ 9 dames kan je nu ccnuaar- geen elftal- bc--Binnen. I'l1J hebben nog minstcns_5-daues nodig, u kunt zich opgeven 1n ons klubgebouw.De traÍningen zlJn op vrtjdag 20,00 uur ondei reidÍng =an nonIla v.d.r{oek.

DAI.fliSVOETBAL.

1{IEWJAAT,SflNCEPTIE.

Uet Bes tuur.

Eet Bestuur.

HEt' Ileatuur van LENS trodigt blj deze een 1cder, d,ie LENS een war, hart tocdraagt, ultvoor de Nleulrj aarsreceptlo. AlIe leden, donaÈeurs, ouders, sponsors e,z. zljn vanharÈe,weLkom om eLkaar.en LENS de bestc ríenoen mee te geven voor het Nleur,re Jaar.Een laar, lraarvan treÈ Bestuur-hoge verrarachtingen heeft in oportlÍJf eir organlËatorischopztchÈ.''Zoals U vorige week 1n àe Lens Revue-hceft kunnen lezen sÈaan er voor LENSbclangrlJkc, ontwikkellngen tc wachlen. llet is v8n het ErootsÈe uefanj ars tre daar aleccn grotc blauw-wltte fanllÍc 6cn werken.
van ur*' belangstí]lling kunt u aI blijk geven door oeÈ goedo voornemcns de nÍeuhrjaar'-recePtie biJ te wonen. Trouwe bezoekers vac Lens zal het .riet zlja o!ÈgÍran dat het klub-gebouw ls omgeÈoverd ln een zeer ofeervol en fcesÈelijk Lenshonel oe tiintetingenbrengcn het brulsende Lensleven ultsÈekend tot utting;E'e.a. ls nogellJk genaakt door dc uedewerkiag van dà fa. Br:eitwÍIder en enkele enthouslasgeLens-ers" Eea bezoek nan Lens 1s daarvoor allóen ar mcer dan de EoelËe ÍÍaard.zeker ook on de fraaie kergtboom te bewonderen, geschonkeu door een gur1. ,porr"or.TlJdens de l{leuwj aarsreceptÍe zutrlc4 .uiretcardr óàk weet een .o"aor :iuri"rÍsscn ge_huldtgd worden. r . ".
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iïe doen bÍj deze aen dringend beroep op de jeugd orn gééa vuurwerk af te steken op het
toegatrgspad en ln de buurt van het klubgebouw. LaÈen lre het echÈ gezelJ.lg uakcn voorie.derceÍr; Ouders let daarop a.u.b!
To.t 

-Nieulrj 
aarsdag eu vcrge-e_È.voor-al de wedsttijd Ou«l Lens_ Jorig Lens nÍet.

LENS bÍcdt EeÉr... " :-t..;

O1ID LENS JONG i,ENS

llet BesÈuur.

** r( x * J4 ** * * ír * N IEIIWJAALS DAG * ?t ir2í àÍ zï* i.j r!C.. *i"L OUD LENS JONG LENS

NÍeuwj aaroó
toppers van

o_B_l:". kunt U weer genleuen va dé traditÍoneIe we«letrljd tussen dc oud.e
LENS en de Jonge beloftee OlD LENS JONG LENS.

Ultnodlglngen yoor her meespel.en brj ouD::m3;rín-61ïFestuurd naer :oud rnterDaÈÍonal Peter Kcmper, Marco ven Delden van tr'c utrocht, i{iD Keet,an, FransDÍsoeldorp, de Gebr. Rooduljn, H.e,rry Dietz! Jan GerriÈzen, enz. enz.
coech_Jopp Hl}lems zal er weer een praehtlg clfÈ.I van oaken, daar kunt u van vcr-

-Vorig 
j aar krecg rj.e Jeugd nog een lesJe" weet U het nog?

Met een,bLJzonder uÍÈgekookte pot voetbe.l Det vele fraàie nktÍcs werd JoNG LENS net3-2 geklcpt.
.,lle.zljn zeer benieuwd hoe daÈ Nieuwjaarsdag afloopE.

JONG LENS wordt se.oengestel_d door onza ï.C. J0HN V.D. LUBBE.
Dc opstclllns st6ar Ín deze Lcnsrewet I t AttIiïïc-Eirv:óïil-
AJ-lertraa1 Rotrlen dusl Deze !ed€trijd ro,:g gien Lens-er mls6en. De overdekte trlbune Is
:verÍgg:s blJna vols-cboekt. voor de oueIle be61Ísacrs zlJn er !íellicht nog kaartjes
Ce refeleà. Inforrretle kunt U krijgen bÍJ een ven de bcsluursledeu.
Nou det wordÉ weer een spektekel van heb ik jou daar.
De wedsÈrÍJd begint on 13.15 uur. sperers moeten uiterriJk oo 12.40 uur aanwezrg zun.'Toeschouwcrs iets LatÈr. Na afloop ÈuuÈ U terechr b1j de ocrgezellÍge nleuw5 aarirecÉprievén LENS.'We rekcncn op een vo1le bak.

. 
T.9l 

,Nleuwj 
a+rsdag Dij oIJD LENS - JONG LENS .

tr'rans van DiJ k.
OUD IENS - JONG LENS

- Oscar Könemana had graag_ ce_n dankbetuÍging gerezen in deze LENS-revue voor zijnrr gedane arbcid 'r in <le LENS rcdaktle.
- Dus biJ 

.daze,
- Oscer, bedankt en ook nog ccns bèdankt nanens dc ver-c lezers van de LENS-rcvne......
- omdat Je je werk cn studie de voorkeur gaf! !

. vobr'de wèaàtrt1a ouD LENS - JoNG LENS ziJn de volgende ,rjoaklesí uiÈEenodlgd:Jerry Hoernige Marco van D{k, cÍlberr stàenwlJk" Édward Éndlicho RobËrt Gaiekanp,Pcter.de lruin, BrieÍt Srunipgs, .patrlck B1jlsna, IÍarco Endllch,.Lco MecuÍ,rÍsse, Robert
- Pcnninga, Patrlck v.d.zwan, RÍcardo Tettero, Danny BlJlsma, ïÍarÈÍn Brooshooft, Fe.usco'_ den HeiJer" Edrrin Spantlrls en Faysal el H,dàIoui.

A1 deze epelers komen nlnlsaal een halve wedsrrlj al 1n c.ktie. De bedoelÍng lB, (lat, Jullie -er een u{ternatc gezellige pot voetbal van uraken. Eet resulÈaat 1s op nióuwjaarsda[
een keertJe cndergeschikt r hoewel JONG LENS weL iet6 heeft goed tn-ràk"o. t etter vifl-urt voetballen tegen de oude g1or1e. Beecf heel goed, dat tet edn bljzonderc eer 1son op Nleuwjaarsdag tc spelen voor JoNc LENS en lulster héér goed or.i'd. aanwrlzrne"r,van dc coachl De leíding blj,JoNG LENS tigr in handcn r4an Ton rs c"o.""oài.3t.- aij-# -
l€n er eventuecl ook e.fgebeld wortlen. r.c,Jotrn v.rl.Lubtc *,o.ro"it in Àet buÍtenlantt.Hil heeft de groep Eanengestc1d en vcrwcht ltr ieder geval een u""ràrnrng. =;;;-;;-.j"
best. _BU tr,rlj f elachttge rrecrscEstondlgheden kan Je 6e11en nàar r,uns. Jultie lelderdeze dag ls lÍarceL JaDsen ea Edwln Corèt is de verzorger.
Een hele fijne wedstrrJd en tn r.crJer geva.r tot ziens àp de onvorprezen NieuwJaarsrc-ceptiÉ.

-. F.v.Dijk
- oRakclÈjes.
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- vanaf donilarilag (vandaag dusl) kunt u. een resauto van' verkuereschool ,rphilippoii opde openbare weg Ëegenkomen dle voorzien is van stoockussensi ..

- l'Íartln Brooshooft doet nemelljk pogingen rleze r-esauto iD bewegÍng te brcngcn.
- Uiterstè voorzichtlgheid is dus gebodcn.

- Doo.r.. onoplettendhÈld (?)^en_dus_niet rij dig 
'-ie;gnror,- 

op een buÍrenspelposlrle heeftde liJnrÈchEer van LENS 2 (20) (tevens zcaàtrreíra) "ràr nnnei "oolt"r"r, a.c aoÈe8cnstandcï (ilermes DVS) eer. vooraprong nam.

- Gelukkig heeft LENS 2 (zo) deze achter'tand nog bÍnnen d.e ne8enrig mÍnuEen rechtkunnen Èrekken.

- Deze lllnrechÈer kan dus met recht "t BalletJr: van dc Heek wordén genoemd.
- Zo goed, Dlnie?

- LENS l0 (het beruchte voteranen e1fte1) heeft cfgelopen zondag zijn eerste punt be-haald .

- rs deze sterk oPgaande lijn nisschLen te danken aan de afwezighclc van Frang Meeurrls6e? ?

- sc BalletJe vsn dcze weck ia Rob pilon (redckteur).
- Rob wll naar Frans v.d.Berg in heÈ zlckcnhuls. i

- 's-niddags rna gebeld wat Frans wi1 hebben, hoclaat dc bczocktÍJdcn zr.Jn enz.enz.
- Hij naar het zlekenhuis (Leyenburg), gecn trra:ts tc vlnilen.
- Í,lat bl,ÍJkt, Frans.. ligt ln heË Wostelnde ziekenhuts.
- charles Bcrdewljk zal «le pJ,aats van Oscar Köneuann in de redaktiu guui .r..rorrgen., .'

- Dc redaktle hoopt hierrnee cen net zo Sioede en fanatieke redaktleud in huls ce hebbcngehsald aIs zijn voorganger.

- Char1es, succes ! !

- De redakrle wenst ccn ieder rlÍe bij LENS betrokken Íc een paar geweldlg f{ne kerst-dagen en een gezond, sportlef 1989 toel!

*''i ut it* * rt* * **:l * * rt *r'r KERSTGROETEN ,,dr ri ?trt* Jr* Í!*****r!:t

Wlj onÈvÍngen de besÈe Lrensen van3

- Oostendorp Nederland B"V.
- GAKO Schoonnoaak en ServLce Bedrijf, Fan. Gabel.
- Fam. II.A.EndIich.
- Fan v" d. ilerg.
- Dhr. G"Cooaaas cn liÍevr. E.r,. Houwcllngen
- Fam. J.W.Disseldorp.
- DÍrektie. en medewerkers lnt. verhuÍsbedrtJ f et VecntJc.
- Verkeersschocl',phÍltppott.
- Kces cn Joop Odenkirchcn.
- R. S.V: "De I'lamingo 7 9tt.

,l**:t**** * lt r:'.t;l it àl rÍ *rt!t***?tlrrtrr**

J

* dr Cr * rr*rt li *it******.

0p de nÍec druk bezochte doc-h revendÍ.gc Algernene Leden Vergàdering (3g leden) is noggecn opvolger voor de heer Warmerhoven gevónden. Ook zÍj aà vaUtires voor secreÈar1sun PcnnLngaeeater nog nÍcÈ ingcvuld,
Ilel zijn 2 nieuwe kss/komlssÍeledea benoemrr te weten R.v.d.steen en c.BordewlJk.Voor eoo uícvoerig versleg wende U zlch tot de hecr A.SchlJ.f .

Red .



UNICOR,N T'NI CORN I]NICORN I]NI CORN I]NICORN

Als,nen deze Írcdstïljd gezÍen heeft, kan oan dearult concluderen dat LENS de ÍrlnÈerstop
hard nodig heeft" Men zal de puntjes op dc I Eroeten zetten or0 de eerstvolgende we6scrÍjd,
na de wintcrstop, 0liveo hèt vuur aan àc sch+:nan Èc leggen.
KorÈom8 Í.ENS - Hi]S" een we?sÈrijd orl gíturr te vergeten!!
Charles Bordewtjk (sanen utet An Bergenhenegoutr en, llving apart EoEcthcr) aspirant-rcdak-tíeltd heeft ttjdens de wedstrljd LENS - EBS dc punten vr.:rdeeLd onder orrzn blauw - sitEen.
Charlcs, bedankt voox deze zware klus!

Ï.ENS - HBS O-O

De top 5 om de TTUNICORN voetbelLer van hÈt jaar trofcerr zict er na de eerste he1fÈ vanhet scÍzocn a1s volgt uit:
1. Sander v. d.l.lflËer
2;'Ton Í s-Gravendij k
3. Percy Bieknan
4. Jan Buitelaar
5. 0scar v.d "LaarPatrlck v.d. Zwan

Vergeet U het niet, 1 Januari l9B9 Oud Lens - Jong Lens 13.15 uur.

91
87
85
B2
8I
8I

Pnt "
PnÈ '
Pni .
pnt .
Pnt '
pnt "

UNICORN I]NICO[N UIqICORN UNICOR}T IJNICORN

JAARWISSELING EN VIruRI,IEPJ(

líe t de jaarwlasellng, is heÈ een goede gewoonte vuutterk af te stekÉn.
We vleren het afscheid van h€t oude Jaar en verwclkomen het nieuvrc en natuurll-J k mégdit irtet [cruisloos vèrloperi. veeJ- jo4geren, oe-ar toch ook wc1 ouderen verknarren
enthousí.ast veel vuurwerk' en naar Íru .hopen zéér voorzLchtlE, zodat niet al op de
eerstcj dag van het alcuwe Jaar ongelukken gebeuren.
Iiíat Lens we1 een doorn in het oog is, is het. afsteken van vuurwerk voor dc ulggang van
ons clubgcbourd ea soms zelfs daarblnnen.
veel, vooral oucere mensen hebben de grooÈste moeite de ïocjes etc. te ontwijken. DL!ls echt nlet leuk" Hlj hopen' Je verwachÈen, dat dtt Jaar hÀt afsÈeken van vuurwerk
op het Lens kcnplex achtertège zal bliJvea.
I'lochtÈn er Èoch uensen zljn die vuurwerk afstekeno den zal Lens nlet schronen dezë measentc vervijderen viln ons komplex.
I{íít 1ae-t het niet zover homen. Laten wlj er mct zijn al1en ean geslaagde Nleuwjaarsdag
van ma,ke, en schÍet het overgeblcven vuurwerk af ver bulten het iens kóuplex.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S
S SSS S S S S S SS S SS S SSS S S S S

UITSLAGEN ZONDÀG SENIOREN 1 9-12- t9BB

l-ens I
Hermes DVS
GDS

itBS .-
HMSIT

- HBS I
- Lens 2

- Lens 3
- Lens 4
- Lens. 5

Lens 6
Lcns 7

CelerLtas
Leno 9
Lens I0

Bestuur.

- Qulek 7

- Qulck 5
- Lens 8
- Wl-lhelhus
- Wippolder

0-0
3-3
5-2
3-Z

3-3
L-4
t-i
I-3
z-2

voor de B-setekÈIc sen. zondag begÍnr'de trainÍng weer op 5 januari r9g9.
De SEK0 wenat iëdeÍeen een fí.Jnc kerst en cen Gelukkig Nleuwlaar too.

4



HR. 
,FLUI,ÍANS 

CONTRA LENS 4.

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAN.VOETBËL Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Pro raoa ,2Bl12 tlo 13lt I t989 .
' ' " Woéíed ap, 28 I tzz

19.50 uur Lens 2
21.40 uur Lens I

var-rvr:ge dat dhr. r gunooazae-tt ,nun j. ,r1ig tor hroi tn .r"r"r, nr, .uo 
"p"tu. oro a.telefoon ergens vandaan Eoear opÈ.r.oonelcn, ,tor, ooOerg.tàke.,à"-;";;-;;;;n opnakenon,een nooL kriÈiekloos stukje aa4.de redactle te bleden.

Ondergretekende kreeg nèl krifÍek. : -

F

Alvorens nasr het EersÈe vaÍr de Zondag Èe gaan kljken! besroot ík eerot een ged.eerÈc, van de rdedarrtjd LENS l0 - Wlppolder ia gr.àn zlen.Dlt tean staat bekend door gróte verlel' uitslagen ,,u,ar toch een prÍoa sfccr in .c groep.Tegea lllppoLdcr uÍÈ werd o.a.. met 16-0 verloren. De verwachtlng orn veel doelpunËcn tczlen lraa du6 rljkelijk aenwelig. r'Íacr dÍt elftar wilde",t;r;-[;.-;u;"i-toptop", I,rippöldcrnlet afgaart en hweu onvenrachta neË r-0 voor. WÍppoldcr kon meÈ ,ouít. du aansLuitlngbehouden door een tegcnaloelpunÈ. Ruststead rlue l_1.In de twcedc helft scoorden Wlppclder en Lens ícder nog een keer.EÍtrdsÈand 2-2" Ptlua heren, het eerstc punt is binnen, op no.. àà vorgende punren.

J . Héut.

- Kogel Shoes 2
- Real HoLsur 1

- Phoenlx 2
' - Ra-va 4
- Rava 7

De Schilp. J. Vgrhoef
De Flult Lrdam A. Claasseas
Overbosch J.v. d 

" 
Scheer

zéà1

.. .Ockànbi.rrgh
DuÍnlaan

scheidsr.
A,Claasoens
M,v. d. [,laÈer

J.Verhoef
J. Verhoef
Lcns 3

N.N

klasecnr.

94r
93r

Haandag 2/I.
20"20 uur De Halve Maan 4 - Lens 4
19.40 uut G]rmnove 2 - Lcns 2
19.19 uur Real Holsur - Lens I
Donilerdas 12 IL,

.21.00 uur Lcne 2
2l .40 uur Lens 3
22.20 E\r Lene 4

VrlJdas l3l I
19.50 uur Lens 5 - Gymnova 7 Bllnkerd

6-1
3-9

963

9s4

972

UITSLAGEN

Phoenlx 2 - Lens 2
Lens 4 - FV Snoekle

qT+É$EElHrrr4-++l+*+198S ZAATVOETBAL RES. Ë00EDKLASSE A , GS ?T. ,

GS PT

L S1
3 líaegsEhe l"ÍetaaI
4 l4aasdtj k r

5 Exhes
6 Real EoJ.sur
7 SV KIJ kduln
I Royal Boys
9 SpoorwlJk
O GDA

I WÍlhelnus .

2 RKAW
3 Phoenlx Dfltatra
4 ParaëÈ
5 SÍIva Boy6
6 Kogel Shoes
7 Shakrl
B RKDEO :

9 Lena 2
l0 tr'c the Boubers
lI Gymnova
i2 DWO

t6
gflt I

b
7

3
7

7
B

B

I

9r8
917
913
812
9 1l
7B
87
9 "5
84
04
72
91

10
10
I
B

4
3
3
2

1
I

5

Dulnlaen
DulnLaan
Duinlaan



ZAAIVOETBAL
RES. lE XI,ASSE D

1EV Snoekic
2 BuÍreflhof
3 LENS 3
4 TfrI-Fhanptcne
5 osc
6 Slgo
7 Rava
8 Taurue
9 Vredenburch

l0 IC the Eonbers
1l Concordia

ZAAIVOETBAL
RES.3E Ki,ASSE ts

I Cronvll,:t
2 OranJe Blauw
3 vcs
4 ADS

5 Qulntus
6 KSD

PT
ZAALVOETBAI
RES. 2E KIASSE C PTGSGS

1

I
0
3
7

7

9
I
I
9

7

7

l3
13
10

9
9
9
6
6
5
4
4

18
t6
L4
TZ

I1
8
6
5
5
4
3

I CromvlÍet
2 FV Snocklr:
3 RVC

4 Sythoff perb
5 Ravc
6 Taurus
7 Arrows
B Ornes
9 Lens 4

ro ffifr-
1l De Halve Dtraan

1

9

0
9
9
9
9
0
I
0
9

I

I

1

918
915

10 15
t0 t4
9t2
96

7 Rava
B WestLandÍír
9 Gynnova

I0 l,ens 5
11 l;;15;-

J.KJ.oosternan
V.Dlazonl
N.N.
N. N.

9.30 uur
11 .30 uur.

I Hoekse Boys
2 HS Texas DHE

3 Takdler Boys
4 Duno

.5 SchipluÍden
6 SWTT
7 Vitesse Delft
3 Lons 2
9 Jac-l_

10 Wassenaar
11 Seuper Altius

0
9
9

0

I

I

6
5
a

2
2

Lens 1

Lens 2
Lcns 3
ï,ens 4

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z LANGS DS STOR.ITI,I VAII DE 2.I4. LADDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

UITSLAGEN ZATERDAG 17 DECEI,BER igBB

vrlJ
- Vltesse Delft B 5-I
- Ecso 6 afgekeurd
- Ecso B a.fgekcurd

INIIAAL?ROGRAMMA ZATERDAG 7 JANUARI 198'"
14.30 uur Lens - DvJ-3ízon
12.00 uur Lcns 2 - Jcc 5
I0. 30 uur Lens 3 - SVPTT B
12.30 uur Lens 4 - Qulck Steps 2

VERZAMETTIJDEN:

I
2

J
J

002/005
0 r2l036
oz3lLzL
026lt30

Lens 1

Lens 2
13.0C uur
I1 .00 uur

Lens 3
Lens 4

Zaterda,g; 24 rieceuber en 3l decemb r ls er geen conpetÍtle (winterstop).
Ilet eerste programÍMl wordt weer gcspeeld op 7 lanuarl 1989.

De feesÈdageu sEaan ríecr voor dc deur, daarom wens! de zaterdaBkonmissle ledereen
prettlSe kersÈdagon een goed uiteinCe an een priua begin" ïot volgen<I Jaar.
STAND BIJGEWERI'-T 1 lM t?-tz-Lgs1,
SENIOREN ZATERDAG GS PT

I
2
3

4
5
6

B

9

SV Velo
de Jagere
LENS 1

DItI
Wa.ssenaar

11
10
1l
1I
72

9
L2
t0
li
1I
l0

I9
I6
I5
15
10

B

7

7

7

6

13
13
13
13
LZ
I3
r2
L2
11
t2
13

20
I9
IB
15
L4
T4
13
10

B

B

6

rnas
c-so

0
E
ts

B
sehcr Boyo
SC 968

10 Arlston !80
11 DvJ-BÍzon

6



I Aruar deep
2 Ado
3 Ecso
4 SVPTT
5 Devj o
6 Nootdorp
7 Lens 3
s PPK
9 I s-Grav. SV

10 Monster
lI Lyra
L2 PZH

HS Texas DHB

Ecso
quick Steps
Takdier Boys
DSVP
llonster
Scv
Lens 4
Dorr
JAC
SchlpluÍdcn.
KSD

GS PT GS .PT

L2 20
L2 19
11 ',18
11 18
l1 L4
rr t4
t2 I0
106
t2.6
lr 4
123
Il 0

t2
L2
t2
11
L2
t2
ll
L2
L?
t2
tz
72

18
1B
I6
15
L4
13
11
l0
10

9
4
4

I
2
J
4
5
6
7

9
l0
t1
t2

JJJJ JJJJJ JJJJJJ JJJJJJJJJ
J VAN HET JEUGDFRONT J
JJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJ

Algeneen kontaktpersoous Paul v.d.Steen, chopiEstrnat
Telefoons 970154 (b.S.g" 97L674 Petèr Perreyn).

I{EDSTRIJDPROGRAMHA A-B-C JIJNIOREN

Zateldag 24i12498! (z1e kopy)

I2.I5 uur Leao r\-rcg. conb.
10.00 uur Lens 81 conb.

SV Deu ltaag.103 , 2551

zaalvoetbaltcernooL HMSH

zaaLvoetbaltoernool H],ÍSE

san. koBst Lens

1I.30 uur
9.00 uur

Maandas 26-12-1988 (zle kopy

10.00 uur Lens CI coob. zaalvoetbaltoernool Honselersdljk

ZAALVOETTAITOERNOOI EMSf, VOOR LENS A-REG. EN 81.

- 9.00 uur -

Zoals we vorige weel a1 schteven gaafl ílerr 7 ta1 spelers vaa A-reg. en 81 str1Jdcn orn

de Cae Nienansbokaal.
IIMSH, Víos, Gona en VCS zlln de. tcgenstandcrs. Maar er een leuka dag ven en denk er-.
om dat alleen gynschoenen Eet een 1Íchte kLeur zool toegeetaan zljn. ;

IIeÈ programa 16 r

A-reg. (1 x 12| minlqt) 81 (1 x 10 nÍnuten

10.24 uur Gone
10.48 uur VCS

Il.I2 uur IMSH
1I .36 Vios
12.00 uur ?rlJ sultrelking

Gespeeld L,ordt Ín de sporthal de Bllnkeid te Scheveningen. De volgende epelers worden
verwecht a

A-reE.

M.v.Dljk, R"Tcttero, D.Btjlsne, l,Í.Schuurman, T.Duchenne, F.el- ËeddÍc.ul, R.Jordan.
leÍdcr: ïon es-Gravendijk. :

BI:
EÍog."ooa", N. Schuurman" J.Spaans, E.Aydotdu, D.BalgobÍnd, S. Glaudeuans.
lclder; iohn v.d.Lubbe.
AI'BELLEN: blJ de leiders. Hct telcfoonnumcr van Ton Ís 631640.
Van John 233525 .

ZAAIVOETBALTOERNOOI EONSELERSDIJI( VOOR LENS Cl.
Naast de voetbaLvelden van Eonselersdijk ligt de sporthal Sooef. Op tveede Kerstdag
ztjn RKSVIÍ, HcnseleredíJk cn SW de te8cnstaoders.
Om 13,00 uur weten juJ.IÍe wJ-e de stsrksÈe ls. Neeu alJ-ecn gyurschoeneD mee met een lichte

)

12.45 uur Gcira '

13.15 uur VCS
13.45 uur HMSH

14.15 uur Vlos
14.45 uur ?riJ sultreiklnt
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Ivlaak er sportleve' leuke wedstrljden van. Drr volgende spelere wordcu verwacht:
M"v.d.Bergr M:de Brito, G"Kaseth, H".Izendc.orn, D.Laners, T.J.levenstone, W,H.yeng..Íleider: EdwÍn Core t..

AIBELLEN S bij Edwln.re1: 671096

Lcns Cl cn C2 op Survlvaltocht ? ?

KONTI(IBUTIES .

Zoals we vorlge week al schràven 
"ijo er zelfs nog urnr"r" tlle over vorlg

konEributie nooeten betaLen" Dtt kan tieÈuurlijk nÍet.
Hanneer het totale bedreg over vorÍg seizoeD nlet voor 6 januari bij ons b
rsorden deze spelers mot lngang van 7 januarl l9B9 nlot rnecr bpgestcld.
DaarnaasÈ zijn e'r ïog zo tn. 30-Jeugtlleàen die nog..nlots voor dit seizoen be
Toch had de helft al bÍnnen Ínoetcn zljn.
Over eukele wcken publlceren wiJ ook daze nanen in de Lensrevuc net als gc
Jullie nlet neer opgesteLd te,woïden. Laat het nieÈ zover komen cn ne,ak sn
oveÍ op gÍro 336711 t.n.v. pennÍngmÉsster Lens te Monster. Vragen over het
bedrag?? BeI ir-r v.d"tserg rel; 297978. (aa 20.00 uur).
I{TNTERSToP . ..t 1

Zoels.aL necrderè kcren gcsihreven Ln de,Lensrc
, .:ívue woideu de aktivlreÍren voor ag i?nagj. afdeJ.lng tijdellJk stÍlgezeE.

:i,. .

'De N.K.5. àrganlseert 1n juI1 1989 enkele survivalkanpen re Swalnen (Llmburg). Dlr lijkr
ons ríel, !,ret eri'via.r1e trainers hebbea arle spelers van cI, c2 en enkele van c3 een.
rns3lrU lfr:rmuiler ontvangon. zaàk ls het nu or zc snel-te inventariscren hoeveel longencen rclders er nee- gaa_n. Let. rrer 'op hct is dus gcgn voetbaLkaxop. Ect is nog maar dc-vràag. ot er, ccht EevoeEbald wordt. 'De aandacht Beat u1t. naar hÉÈ lerea onorkelen, survÍval
zweEoen, kanovaren en vlotÈen bouwea en varen. Ook worde er cen heuse eurvivaLtocht
gehcuden.?egaefwerendceerstereakties.Deeer6tÈaanne1r1l.ngenz1jnaJ..b1nnen.
tíoox 24 deccobei moeten sro tflBchrijvÈn. Ee-o je Je nog nlet opgognrrer, Ëel dan ,ruo, 't'
?aul v.d.§teen Èel:, 970154. ' r.

De_priJs voo"r dtt t(1Íqp bedlsagÈ f .,;150,-- per persoon. caarnc voor 15 januarÍ 19g9 1.. :r
f.50,-- overmaken op Btro,3367ll t. n.v. penningneester Lens mec vermclding swarmèn. i
NaÈuurtiJ,k rr.rg U ook inecns het'hele beàrag bJtaicn" De onderstaande, opelers hebben .,,.
zich al-.opgegevon: ;.r .r..r

Lens'.C1 : :r\. Pronk, Ml,V.l d. Eerg'" E,V,erhey 
"

Lens C2: 'T.Schlppers, J,v,0s, D.Z,e.ndstraD p. Tlmmcrmans.

Lens C3s Ií"v.Di.emen, D"Vtjn"

i'

seÍzoënrli ::
i ..

innen.Lc .dan

taald hebben.

volg ock voor
el het gcld

te 
--.. 

bèt41en--

- AI1e A;8, en C junioren e1ftal1en doen nÍets van lB decenbcr t/E I lnnuari,HÍerna, 9n naangag 2 januarÍ starÍ:en dÈ tralnlngen r,roer.

- AIlc D-E en F JcugCeJ.ftallen doan nlets van 18 decerrber t/n B januarl.' l'r
Illorna op dlnsdag l0 j anrlarÍ, . 6t3rten de treiningerr wÈcr.

De cerst volgende Lensrevue verschlJnt weer op <londerdag 5 lanue-rÍ omilaÈ op 7 Januaria1le A-B en C junioren ilftalLen wter spelen.

NIEI]HJAARSiiECEPTIE.

op zoídàg I lanua;1 wordt ln ons klubgebouw natuurltjk wecr de tradÍrionel,c nlcuwjaars-
reccptle gehcuden. Eerst oxr.13.15 uur een wcdstrljd tussen JonB Leng ea oud Lens. l, .-,
Daerna hct 1vat, officiË1eri" gedeelte tw. ile .nieuwj aarsreceptie il onc clubgebouw, aan-,.'/
vang 14.30 Étri. NatuurltJk zÍJn er olrcbollen cn er staan andere hapJes cn drankjes :. .

klrrar Íóór de- pa.nwazlgen. I{ij hopen p.lle jeugdtralners, lelders maar- zeLcr ook vael ,.,
jeugdspelers r:ri'oudcrs op dezc ueesÈaI zcÀr àrukbezochte en.oergezcllige recepËie te;
ontEoetÉn."De mcnsen dle wegcns.andÈrc vcrplLchtlngcr. niot aanwózÍg kuinen zljn wen6enwij een voorspoedlg 1989 toe en voor a1lcmaa1: prertlge feestdegcn!!! oh ja, l-aat het
vuurwerk bij de nleuwl aarsrecepÈre ,oaar Èhui6. vori8 iaar zorgdó dÍt voor (Èe) veel
overlest,

8

De I eugdkomnissle.
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DE JVSL-CURSUS.

FTILLSPEED AI - TENS AI 0-1.

Afgelopen vrlJdagarrond waa de zeveade etr Eeveno dc laatste avond van de Jeugd Voetbal
Spel Leldeits curaus ven. de KNVB afdellng Den Eaag. VeÍr LENS dedéo hleraan oóc: CoÈ Ze11er,
Cor ZeeueÍjér, RoeI Jansen, Aad v.d.Heuval, Joop pronk en Wftn B1on.
I'le Í[o8èn deze uensen a1lenaa1 geluk wensen want allenaal krègen ze heÈ dlplona uLtgeretkt.
ProficÍac en de woordea van de cursusleÍaler liggeu uog vers in one geheugen. Bren!
lla! Je op deze cursue geLeerd hebr tn prakÈUk biJ ie veteuiging. DaÉ zal-net jullle
beet goed koueo, zeker qa het horen vau de enÈhougiaste verÀalèn. Niet a1Ies was even
makkelljk dat bleek cok. Maar Ju1lie ziJu geslaagd dua het Eoet roch lukken.
Vcel succes verder binnen ouze vereniglng en laten we hopen dat onze J eugtt cr ztu voordeèI
nee doet.
NIET OPKOHEB.S

Ook afgelopen treek kwamen er nogal rrat Jorrgens nlct op. van A1 breven lÍ. grunÍngs en'
A. ouledbalkaceE Íreg. Lens 82 rolste J.Doerga, E.Eol<lewlJn ea D.dé Kok. LeÀs D2 heeft
A e1 Haddloul nlet gezÍea. I{et cen oneportleve houding tegenoveE Je tedEgcnoÈcnt!
8oven6Èaance apelers hebben een brief Èhuig gekregen oe koutakt op te neuen oet r'-::
Paul v.d.steeo tel: 970154. Beuleur,rd welke verhalen hre ou ríeer te horen krÍJgen.-
lloren wlj niet8 dan spreken w.': zoader Deer ceD sÈraf ult. voor oomlge spelóis ie het
nu aI de Èweede of derde keer.

Een BlechËe wedstrÍJd uet wè1nt8 overlcg en veel gepreat. Op een
3 spelers van Leng Al voor 5 Einuteu aao,de kant,
Ook.waren AppÍe en Mark nleÈ opgekouen! Klopt echt nleÈs vaolt
Reeultateri vaa dÍt al1es:

gcgeven nonent stonàeri

- off. waarschuulng vooÍ Peter v.d.Lubbe.
-utlh et veld gezonden: René Bignell
- Toch met l-0 gewonnen maar daÈ vergoedde bovenetaaade netuurltjk Diet.
Nou, tot 29-L2'1984 donderdag on 18.00 uut verzanoeleri cp Lens voor eea avondJe naar lroplcanc

de leider.
B I en het ouÍnogclllke.
A1§ je thuls Eet 9-2 van ÍIestLandls verliest Íels Jc niet zouder zorgeo naar NaoldwiJk.
De mysteEleuzc krachten ln de spott varen echter weer aan heË werk.
-Westlandia werd door otevlge .mandekkers en een prÍEa achterste nao (Jto) 1n de tang
gènomen.HeÈ EÍddenveld (Charlès, NÍe1e en Petcr) vcrzette bergco werk en de drte eilt""r,(ja echt drle!) scchten 6Èeeds AaÈeÀ Ín de Wes tlandla-verdediglng.
zonder problemen kwa.nen rle .de eeraËe herft door en Erwln zr.rrgce ncg voor d.e grote
verrassÍng. Na een sprlnt van dertl8 meter scoordc hiJ fraai neE de buLtenkant van de ,

rcchteÍvoet. Lens sÈoDd ge$oon vooÍ In dc rust.
We wisten allenaal det de tweede helft noelllJk zou worden. wE6tlandia 13 gespeeld en
23 punten zou presgÍo gaan spelen.
Dat gebeurdc naar R.enon, HcnÉ , Irdscha, Jln en Enr1n hleLden hun hoofd koc1. I{eetlandÍa
kreeg twee lansen en Eaakte helaas een kwartler v'oor tÍjd I-1. Jamer, maar het Íras
eeÉ tcrechte uit'slag !
Saschai Erw-ln en Roberto deden veeL ondankUaar lrerk ln dle t\.reede.he1ft, uaar ilat was
erg belaagr{k voor het resulÈaaÈ. _., . . .

A1e tr'rcd cren6 dlr hoorr in Ghane kriJgt hlj her nog rvë.rEer (40oC 1e her daflr)
voor dl-t reauLtaae zljn, naaat ons 31, nog ceu aantal uoensen verantwóordelil k.
Bedaokt Ton" Edwia (tratnlngen) I vader }lageraaÈ8, vader RietveLd en ln feÍie alre .'supportcra d1e ons 81 begcleÍden naar cen blJna onraogeluk geacht gelilkspel.
De gtÍJgende 11Jn van de laatste weken is doorgetlokker. De uLddennoct ia haelbàar
voor dlt filne tean. Jongene tiedankt, ik hec respect voor Jullie.

Met genoe8etr,
do coach (f .C.)
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CWP BI - I.EIIS B2 0-1.
Dlt Ííaa de laatste co,pe ÈÍtiewedstrÍj d voor dc wÍnterstop, fi{p stond op dit none*t opde tríeede plaats cn wll op de derde ilaats. E. ,o""t dus op resultaat iorden gevoetberd.Als het er op aaD konË dat we echt rà"too *ro"ib"rren tcgen een tojur"tànanr dre tochnogellJkheden heeft oÍr hoog te elndiBen, dan zie 5e al iat ,o eerr"iroàf-tc korÈ kotrctraan condltÍe. Eï wordt h€er wat afgepraat 1n hct ve1d, sons denk rË tij ouzert, ,aaraÍJnze mee bezrg? opdrachcen wordei àoor s,-.Emige opelers nlet itsetoler;Ërd. De \íedsrrijcÍ'as erop of ercnder. Er waren v1ér speJ,ers tlic"van tle scheldsràchter e.l vcrschillendemalen eec- berisptng ror zwij8en tracldàn geha.I, orààt-À"-."[J"ri.",iàr'r,"i speelveld héelklein naakte cn de vlag van à. ctgerrporifS 

"oo"luot oEhoo8 i,ras.of het nu bultenepel was of nlet, a"- ectleiasrechter floot-en daÈ wekte irritatie op.Toch rooéten Í{è leren om ons mond te houden. À1s we kanploen wllren !Íorden, <Ien 1s datheel belangríjk. De wil 1s net van cle sche{dsiëchter, dat xcoet Je vollcdig accepteren.Doe le dat trÍër Der als afgelopen zaEerdal9, dan kan j. it"r "ni ;;r;;;;: Buireu dar,de Èueede heJ-ft ging een otuk Ëater. .ra'nör toch det er rrocE drie spelers wegbrcven.Dit kan echt niet' Er moet vcel neer wordcn Eetralnd. DaÈ bespreken we nc de rrinterstophoe we dat Precies op Saan zetteÍr" Eutterr dai hebban we to"h Ln., Ànoi-go.a half selzoenachter de Eug van 12 wcrlstril <Ien net 3 verllespunLen. Dit houdt Ín datïe 2I punÈenhcbben, 71 dceLpunten hebben-gescoord en 16 toià" 
"r, 

op de twet:de praats sÈaan. Helaasls te constateren det we nletic:r:stant op geltjk nlveau voetbrrllen. otedilt de aoÈlvatleto-ch wisselve'Il-ig is, de enc week rs ' n, ir.à"ileen tegenstand en ,l.an katr het wel eensgebeuren dat er een ploeg Íc dlc r.laÈ Ín huis hËeft.
Als-we ultspeLen ziln ne toch afhoakeiiJk van dc scheldsrechter hoe hÍj flutÈ, DaaroEwillen we vragen aao de J eugdcomÍssie ia,ens a1le 82 spelers o* iug;i;otrg oefenwed-strijdente speleao uiÈ of thuis tegen hoger geplaatste olftallen.Daarbij een gezaacllJke trelning oÀ au ,óttràtie tn het voetbaL te behouden. Als Laatsterzensen alLe spercrs de verenlgrn5 Lens eE het Jeugdbcstuur cen "oorrf"nàrg I9g9 en ecn
Eoed voetbalseizoen Eoo.
De voorultzÍchten zirn: dat voor 82 twee 

'ieuwe 
spelero zlch hebben aangemeld.Prettige KersÈC4Ecn en een GelukkÍn llieuwJnar.

LENS D3 - DIE HAGE D2 't -o

Martln 
"

Akíf, Lesl1e en Rlcharil.

Deze -keer-Ieg heÈ probleerc :un l:1"_ D3 niet. biJ een ovcrdaad aan wissclspeLers, naarbÍj de vele zÍelocldingcn. Daarblj hadden 
'nij Ëok r]e wetens"t.p a"t-""^r.ge spelcrs,,.

-dle toch weren gekomen, zÍch ook nfct nelerre.it lekkcr voelden.Hsern1et3etreurdhete1fta1werdaan8evu1dmetd'eope1ercMarkenVirgi1.
UltelndelÍjk verLoor her gehsndlcapto í"r," D3 ret. I_9.
Ondanks deze íirotc nederlaag ztt ei toch een zekerc f,rErtc van groel in zowcl de iadivi-Cuele aIE groepsgcrichtc prcstcties van de spclers.
9''':' d9 eralningèn zullen r',J àr nar.r ut."iron daze prcste.ries ult te bouwen. ' .Dat bi.rrckenr vccr dc spercrs aàr zrj àrÈijd nocrcn k;;;-;;;i;;":-' "- ""--*" 

.I{ij vc., aahrea daÈ de ouders ons dairln cicune. ;; ;ir-il";-;il;;;"" otlr,rloren oi c"gaan ttelEen"
Pïcttigc feeatdagen eÍr ecn VoorspoedLg eÍr Gczond 1989.Tot volgend j aar.

Cor en Cok"

ï.ENS El - VOORSURG E1 B-2.
Er serd weer goed gevoetbald door dc El.In de cerste helft stondcn we net 0-5 voor. Het eerstc tloelpunÈ werd genaakt door Andy.IIet. tr'zeede doerpunt door ?ascar. Het derde cn vierde ctoor Aittf. ea treÍ-rrl.rac aoorRlchard ' rn de rust zei Gllbert dat voorburg ouwc k-ranten waren eu be6t rrcl slecht waren.
I".+ aa rusr zeÍ heel Er-dar zc_aler_ kc'ndai begrtjpen dar và".l"ig...i"rc srönar.Tenslorte s.tgnd her 2-B. En zo breef hor dan oo[.. Éo een vrolljk «Erutie"sr.
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ÀKDEO E5 - j,ENS E2 2-6.
Jongens klasse gespeerd, Dit nas de laatsÈc wedsËr1jd van dit Jaar. BI-íJ f zo doorgaan,
Ook Íu hct nÍeuwe janr, dan koncn Ju1lie er wel.
Rliatdo 4x gcscoord, Ilarcel Ix en Miche,el tx.
ï,llj wensen aL1e elftalspelers prettige kerstdagen en ecn gelukklg nieu!íJ asr toe.
En 7 ja.nuari: wecr a11enëel aanwczig.

Alle oudero van dc E3"

BKAW Fl .LEIIS PI 0.9.
Met al dat geschrÍJf eLke weck 1n de lenorevuc. vcrgec t lk eÍgenlJ.jk sÈecds iets over
Fl te schrijven. En echt waar dc jongene vcrdlenen best eens een stukje ln de Lr?ns-
.revue. De wedstrijd tegen Ri(AW wes een uoolo afslultÍnB van heÈ voeÈbslseizoen r8B.
-tle bcgonner. ln ccn veel te lage pouLe wilarln SpoorviJkr-VÍos ec GDS net rluböeIc c.ij f ers
aan dc kant werden gezet. Daarna zotn 10 poufu:s hogcr waarvoor we net fè zsrak waren.
i{et gerrolg icansLose nederlagea. Na de hctl.ndeLingen hebben rcc nu drÍe wcdsrïl3den gc-
spcel-d. Tegen Hoekoe Boyo en RI(AW verd d1k gewounen uacr Voorburg won neË van ons trleÈ
één doelpunt verschÍl. Wat opvalÈ Íc het errthousÍasue waar rn:e Í.5espeeLd rrordt, Of ze
nu vooï of ver achrèr staatr ze blijven gaan. Kcepen woidt bi3 tocrbcurt gede_au Írent
zoen hcle tijd e.L1een maar Ín het doel sÈaan vLnrl nlem.lnd leuk bJ-j Ft. 2o ook efgèlope:r
zatcrdag" BlJ rust een kleine voorsprontl. ila rust een losgcslal:cn Lenc.
RKAW werd vo11ed16 zoekgespecld. Evert kcgclde een vrije trap í.1 de krulsing, Dennis
knalde een ulttrap varr de RKAW keeper Íneens tërug in dezolfde'hoek. DaaïnaasÈ nog
doelpunten van Rcnai-d en Touri en natuurl{k was Sender l\recr oflzc spelvardelcr en rust-
brenger. Tín blkkeLde cn Bleed rrreer naar harte lusÈ.
Jonge:rs en cuder (ook Clc cr deze kecr nlet waren) prettige dagen en toÈ zlens ln 1989.

de Ie lder.

GONA FI - LENS T2 2-8.
Tcgen 'tde topper'i geÍronnelr net B-2, ecn moole afslultlng in 19B8. tcrwij 1 de tegÈnpartlj
het te druk had oet ruzie naken en schelden tegcn clkaar, waren ju1l1e heel Boed aan
het voetballen cn zo hoort hct ook, UiL e1f compct tÈleweds trij den 19 punten, 59 keer
gescocrd en 11 doelpuntèn tegeÍr. ileel ërB goed gedaan en houden zo. Ik wens Jultie alLenas
prettige kerotCagen en een gezond 1989.

WIllcrn.

UITSLAGEN JEUGDS

Olympla
FuL1 Speed AI
WÍrsÈlandie Bl
c"!rP 81
Vlos CI
OSC CI
ETSV Cl
Lens C4
Lens Dl
Lens D2

Lens A-r.:5;.
Lens AI
Lcns Bl
Lens B2
Lens Cl
Lens C2
Lens C3
Coacordla C2
Vredenburch Dl
DSVP D2

Lens D3
Voorburg El
Lens E2
RKDEO E5
RKAW ÏI
Gona Fl
EuI1 Speed E2 -
Lens F4
Gravenzende F3-

Dte Haghè D2
Iens El
Concordia E2
Lèns E3
Lens Fl
I,ens I'2
Lens F3
Vocrburg F2
Lcns F5

2-2
0-1
1-l
0-1
3-2
2-0
1-1
3-10
4-L
2-O

I-9

3-r
2-6
0-9
2-8
3-8
2-l
5-5

De l-aatste kouFeÈiËlcwcdstrij den ven dÍt jaar zlttcn erop. O\'er. elk elftaL valt hceL
lrat te vcttcllen" ook kunnen we de standen laten zien maar <11e hangen wei.-e1íJ ks aI 1n
ono klubgebcuw" Wc beperken ons daaron mae-r tot een korte samenvaÈting van de rcsul-
taten tot nu Ëoc en geven tcve[s een vcrwachÈLng aan voor ]989; Gevraagd raar wel leuk.
Lens À-reg.

begon zo goed meÈ Erote overrrlnnlngen en goed voetba.l. De winterstop koDt echter als
geroePen want dÈ i,aatstc weken liep heL vall Heen kanË en verspeelde À-reg. vier kostba.re
puntcn. P-eden3 oodcÍ,schétÈing, te weÍnÍg lnzet en ongÈconceÍrtrcerd spe1. Wanneer Ju1,11cdlt achtenrège laten cn terug gaen unar het spcl van dc eerstr: wedsÈrLjden dan hebben
wtl aJ-J-c ví:rtrouwÈn in ecn goede afl-oop. Let rÍe1: dit Baat lct zoÍ4aar. Jullie moeten
het doen: allel0nel.
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Lens Alt
6ËI-ËËt qua resulteaÈ elgenliJk best goed iu deze poule. Ecn p j.aats bij d,e bovensre
vljf Ploe8eÍt moet best aogcltJk ztjn. Veel ze,1 afhangen van wat JuJ,lle zelf wlLIcn eÍr
er voor over hebb,cn. soros nenen jullie.het te gernekkelljk ope sortrs ls de houàIi[Te.,
opzichte van'de scheidGrcchter en do leidero nict. córrect. Nlct dc voetbolkwal-ltolton
zu11en ulteindelÍJk bepalen hoe hoog..juJ,l1e elndlgèh ,aar i.rui de w11 om tle aanwczige
k$raliteiten, Èe bëiruÈten. ' . -

Lens BLr
'b@n7eer noelzaam. Veel praten, vccl Èralnen en veei spclen zorgden langzamerhand
tóch voor een beEer draaÍend elftal" I{LeÈ dat ju11le nu het selzoen rustlg ult kunnen
spel-en. Met dezelfde lnzeÈ en concentraÈle a1s de laatste wekea moet het zeer beslÍs!
rnogelljk zijr, om jull1e ve1LÍg In de prouotieklasse tc handhaven. !Ítl hebben er a1lc
vertrouwèn ln.
ï.ens B2 r

Ïi-friÏ-verslag van de Leider van deze week ste,at het eÍgeallJk alIemaal al, Een kompe-
title ueÈ zoeu viJ goede clfÈallen en zeker zeven uakkies. De !íedsÈÍijdcn tcgen dle
4 goede Ee8eostandero uoeten Jullie er dea ook staan. Heleas ls du traÍnln8sopkoEst
nlet zo best en bllJven er ook nogal eens wat spelers weg biJ de vrcdsÈrÍJdcn. NeE el8
blj Al zal dr: (spel) dloctpline ulteindeliJk besllssen cf jullie kaopÍocn worden. Eèr
moet kuDnen.
l,ens CI:
ffiióïI-tct nu too eÍgerÉ1jk niet aan de vervachtlngen. Er lopen -he6t wel goede voetballers
tn dlt. e1fta.1 .rond" A11een.ri{.1,1 ou te winnen ontbreekt nog wel eens. In wedstrljdeÍr Ííaar
heE tcBen zit ne'eEt nionatrd'dlt elfta1 op slèeptourrr. r\ls dit r,reI gaat gcbeuren zlc
wlj een plaats blj de eerste EÍrae no;j \ícI zitten en spclen de neesEe van julllc volgend
soizocn in poulr: 1.
lens_!zn
heeft het bcst weL EoeÍluk.1í poulè C5 waarÍn veel éoiste C..teaÍas speleo,. Daernaast
harl het de pech aat "eëï tcgensianderc waar zc van wonnen lager werdàn tngerleeld. ioch
za1 het de Eweede heLft'van de koxcpetltle volgens ons betÈr gàan. Kon ook vooral Èralnen
op de dinsdagevond o"l.v'" Leo van Rijn.
Lcns C3:
staat er reLatÍef het bestc voor van aI-1e junlorenÈeaas. Van dè top drle krÍj gen jullle
allccn nog Croovliet (thuls). i.liJ verwachten dan ook dat lul,l,iF kanpioen gaan rsordcn"
Dnt lrordÈ dan cen feestje. ieLrler Ronald is al aan het öparcn. JullÍe troeteo natuurLÍjk
wel goed dcor blljven epclen want Crouvllet en I{TSV llggen op Ca loer. Succes.
Lens C4:
ElElÏ-zeer wissel-velJ.lg. Hèt. bcgon elgenlÍjk best goed nnet enl§clc ruLme overwÍnnln3en. -

Daarna bleken Devjo, RKDEo, HDV en Concordla èchÈ te sÈerk. Geèn nood r,Jant er zlJn ook
nog Íjcnocg wedstÍljden die jul1le kunnen en gaan wlnnen. Een ulddenr,oot poaitle mocE
hoalbaar ztjn. B1tjf ook trainen hoor. .

Lens DI:
frià:Ïi-poule D4 Íngetleeld en moeiÈelöos werd het kamploenschap gehaald. Daarnaest werden
oef èflweds trij den tegen teans u1t pcuLe 1 en 2 ook gèríonnon, In de nÍeune poule (D3)
staat het nu ook rnrecr bovenaan. ProbeÈr een ongeslageu kauploen te wordea, maar probeer
vooraL ook -r,rat Cë verbcteren aan het groepsgedrag.
Op de trainlngen en in hèt kleedlokaal gebeuren dlngen dle nÍet horen"

Helaas pegens tiJdgebrek geen samenvatÈing ven ile overlge tearns. Eeus echt nlct ondat
ze nlet belangri-Jk zLjn Eaar door de Ledenvergaderlng etc. was het te taat gcworden.
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Uw eerste goeds voornaÍngn in 1985
.Ís
de Í.§NE NIEUWJAARTR§CEP"flÍE

Oud LËhtr6 *Soqg Ë.Eï{6
(anxïvang 18u16)

*Iuldïgi4g varl dc jtrhilariseerl
GÍT

Uitwisselirng Nieuw jnatruusÍtssÉt
(aax1eafiB n4u30)
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Een zeker 1even............,......
........--een verzekerd leven!

ALLE VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
PERSOONLIJKE LENINGENAlle verzekeringen

laulo's:. Tlt$o/o korting , -

max. mogeliik.)
A

r.l
I t

,A. [ll. coRET
HENGELOTAAN 589 - TEL. 67.10.96

rr(o(DB. ar- uw -GI{A§$EBK
4

-.r
fï

BAIST,IiZEN§:I.IIAIIÍ 27 2'2' BA 'S.GRAYENIIAGE lEL: O7O - 6E.66:'7

GI.ASHANDEL

BLOM B.V.I

Q.uro sPort
LEYWEG 535 a : TELEFooN -66 12 z6

. Voor '
al Uw
Sportkledlng

Leden korllng

Loosduinsewe8 1089:

'2571 BC Den
I

Haag

olions
tel;070-68 27 22

* Reclameborden
* Relatiegeschenken
* Organisatie
* Lichtreclame

* Visitekaanjes
* Fotografisch spuiten
* Zeefdruk
* Sponkleding

KANTOOBBOEIfiANDET

z\I?qRT)
o Wenskoorten

o Tiidschriften

o' Rookortikelen

a Stoolsloten

Leyweg 651 - tel. 297176
Dierenselaan 236 - tel. tl589tM

I

f
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Drogisterfi Parfumerie
SPORTVERZORGING

DIERENSELAAN 125
TELEFOON 070.45.47.59 Ook vooÍ Toto en Lotto

I

P. ROODEN RIJS'r , :." t

I -..

HORECA BROODJES EN APPELTAARTEN
-rit

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

VonderVelde /\'tveentje ffir,{lÍffi

Sinaasappelstmat 101- 109
25M EN. Den Haog .
1bL:07A254448t

.$,
Coba straal 42 ( Lansinghage)

2718 RN Zoetemeer
Ibl.:079-317888

Chinees - Indiscb Restaurarrt

+rkffi ffiu
,,FONG §HOA'

leyueg 533a - 2545 GG Den Haag - TeL: 
Q7_O 

- 21 1§51
. 070.21 21 95

Voor 8l Uw -

SPOBTARTIKELEN
naar dr spaclaalzaak SPORTHUIS

EXCELSIOR .',
W€lmarstÍaat 103

Teleíoon 070 - 65 09 00

-. . 
-i Don Haag -_.

o.a. Adidas - Puma. Patrick - Oulck
Unicorn/Darts - Spe6do-zwemkledlng
Ook Le Coq Sportll kledlng

CLUBLEDEN 10% KORTING

Bloemenmagazijn

'A: Meijer : "

REINKENSTnAAT o; 65 .

oEN HAAG - TELEFOON 451656 -.458733

UNICORN I'ART§
NTEDER.I-A]\TD

a
I(leine r'Woerdl aan 57 " -
2671 CA Naaldwijk
Tel.| Ol74O - 2a57aunrcorn

I
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