
$ Port betaald
Port payé

's.GÍavenhaget
i WEEKBI.AD

V.V, LENS

SEKRETAFIAAT
Starkenborgh 15

2681 NFt Monster
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SCOORT,IN DE HAAGSE SCHOOI§TRAAT
Wij vezorgen aJ uw familiedrukwerk, van verlovingskaaíie tot
gebooÍekaartje

EN NATWRIUK OOK AI-I.E TIÀYTIFI §DRUKWERI(
o.a-: rekeningen, bdelpapier, visitekaaíiE, srooiÍolden en
taktuursels.

EN \ryAT DACTIT U VAN DEZE
VOORZET

Een br€ed scals van mogeUjl:h€den op h€l gebl€d van computeràorduqÍ
handdoeken, §fandlakens en badiassen.

khmlsraat 22 / Den Haag / Teleloon 070. 64 30 32

A,gan.cn i.Ird.rl!!l
A. Sdrlil
Sl,rrksnbotgh t5
26Rl NR MonstoÍ
Tol,: 01749 - 427r

S.rrdrd.lt.€nlo.rn Endsg

Etloko sr6at 36
2t2 XÉ Oen Harg
T.l.:45.í972

S.lJttirbrl !.nloran 4|!Ésg
J.H
M6[s Srok€la.sn r84€
2541 GC D6n Haag
Tot.: 6'190€7

Sda'tebd J.irgd

Chopln$?at 103
255i sv D€n Ha6g
Tsl.:9701í

S.tÍd.rh.t altvolE l
R. K6ua
L B€sslsnÍna*l 106
2512 ÉG O.n Haag
Í€1.:801541

Sdíratsdlll ..drkL
M. Jans6í

2543 SJ D€n Haag
T6l.: zíZEa

rkànts fio S&t
A-!alaldl. rEnd{

ledaan 24
282 EB alFwII
Tol.:050995

B...hktl. r!í.,.9
Th. Hoolnagel
Vlalall€I§n€d 6a
ë74 SK D€n HaÀg
TBl.:656233

S.l.ldl. :!t ídQ

Harn orstlóldlaaí 57
2285 cx Blls$lj*
T€1.:83639,

À!8m..í'È.ànl..h Coöídlídor

2551 KM D6n Ha60
Tel.:233525

Konrdbulebetalhg vla.

R€ksnlng FÉlblnk 3ll.6rrl
F6k6íhg HaDobank t2.99.24,25

T€nBlnsn €n l0b!€bouYJ
H€ngslolaan 600
Íbl.r65t3t!

HOUSf, OT DARÏ§
IHE CORNER

Y Betlo WolÍÍstraat 264 - 070-gOI790
Den Haag

OoR ruim gesorteeId ln spoftprijzen

VERKEERSSCHOOL
,,PHlLlPPO"

auto-motorÍilschool tel.rt5.11.5Íl
theoÍlecentrum tel.6:1.rt6.71

yoor ln!.àUng.í: Amo v. Blltt-lvíqL

lnrdrr. rCv.K. D.n tt { Í}siI.

hinsegracht 170
2512 GE Den Haag

070-898 il1

OpLldlng rbq:
ÀUTO: ..Íl.kol .n luiomtEt
llOIOR: nd poÍiotoon
SCOOICaT

TïEOAECERIIF|CAÀT óót( 17 Fílm
LENgLd.í l. rIl.. GAAIS.
FA1inEI*iEÍTSSIRIAT2íd.264 Uo po.dotrloor.

Voor een SWINGENDE borrel
en babbel naar

MUZIEK.CAFE

Dinsdagavond
LIVE ROCK

Zondagmiddag
HAAGSE JAZZ CLUB

Zondagavond
LIVE BLUES

Maandag trm zateÍdag van
17.30 tot 18.30 uur:

HAPPY HOUR

32 É$
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I DE LENSREWE
IWEEKBT,AD VAI{ DE VoETBALVERENIGÏNG LENS
, 62ste laargang nunmer 23, 5 januari 1989.; rl**rt**É'*'.1***** *f.* àt rt* 3t:t* * rr:t * irl* rt rl* rl Ji rt rrít* **r! *ri* rt rt* it ri:i * r!*rlirí!rr*r. itj.(**rt* *t*í{rtrt i. * */r r.* * * * rti **r! r.. r.* t

O}'T'ICIEEL:
. NIEIIWE LEDEN.

2610 H.S,Bruijn, B.jun.
2611 R.I'íezourl, B, jun.

ADRESÍJIJZIGINGEN 
"

174473" Valkenboskade 69" 2563 Gp Den Eaag" re1: 659193.

311073, Valkenboskade 165, 2.563 IIA Den Haag, re1: 107523.

0108 G.A.Coonans, NS, Pr.Bèatrixlaatt 703, 2ZB4 BB Rijswíjk, rels 942339.
1718 K.N.Jausen, Seza, Apeldoornsela an 88" 2573 Lp Den Iiaag.
TOEVOEGING TELEFOCNÀIi(. 2590. R .Alphenaar tel-: 802603

BOETE.

,Ae8lstratLekooten le boekÍng f.. 25"-- c }t.Keus.

.8:l:111q-r9Ar 14-l-1989 door overnaktng op girorekenlng 336711 bf bankrekentng
. L29924229 F.aboban\ Den Haag, È.n"v. v.v.Lens te Monster onder vermelillng van',BoeteÍ.

EAR BAR BAX, BAR *tt** rt BAR ****t

iiARoPSTELLINcs

Zaterdagnorgen
Zaterdagnlddag
Sluiten
Zondagmorgen
Zof.dagmlddag
SIuÍten

3 Eerman en AnJa
: Frouke, Paula, Ellen,I{arry en Jos.
: Ton en Suzan

3 TÍnus en Cor
3 Gerard, Annle en Marjan.
s Piet èn Rlek.

BAÀ **rl** BAR BAR ,.***rï BA& *È*/!* BAR

Verrnoedelljk heeft U heÈ reeds 1n de krant gelezeno naar doordaÈ onze LENS-Revuc vorige
week nieE verschenen ls, kunnen wij u nu pas mcedelen, dat onze hoofdtraincr,
Dhr. Pier v.d.Valk, aen het eind van het selzoen gaar vertrekken.
Hij heefÈ hler dan twee seizoènen onze hoogste Zondagelftallen onder zÍjn hoede 6oha6en Saat ons op eigen verzoek verlaten' 

ilet 
.Bestuur.

NIEIJWJAARSRECEPTIE.

Gelokt docr de geze1llgheld, de wedstrÍld ouD LENS - JoNc LENS en her zachte rreer, rrok
de nleuwj aarsreccptle een recotd aantaL Lens-ers naar heÈ clubgebouw..ilet was echt sÈampvol en er hlng een uitstekcndr: sfcer.
rn zljn NieuwJaarsrede benadrukte voorzlEter Ad corèt nog èens, dat LENS op weg ls naar
600 1eden. "De zorgen en de problcnen worden daardoor ooË groter en t:rlrij Ler. Loglsch
daÈ LENS dringend behoefte heefË aan nieuw kader. Natuurlljk eorden er ooË fouten genaakt,dooÍ onzc meÍtsen, dte het, steods drukker krljgen'j aldus vàorzitter Coret.
l'lat Ecer begrlp en respect voor elkaar, zou hcÈ al een stuk eenvoudíger maken.
Ook glng htl_nog 1n_op de sarnenwerking met s.M,L. en de gezameltjke foglngen tc kome.tot een coEpletere 1lefsÈ nultifunktl-onele sportakkomtroda tíÈ ,
Vervolgens ging de voorzlEter over tot de huldiging van 3 jubltarissen. ALlcrcersE weïdErelld Aad lïoefnagel gehurdlgd meE zljn 50 jarÍg LENS Jublleun. zijn .verdlensten voor

I



Daarna was het de buurr aan PieÈ Kro1" ook hij werd gehuldigd voor zljn 40 jarig iEI[s-
Jublleum. Ook hiJ hecft i al die jarer een 6poor van verdl-enstcn achtcrgelaten.
Dc enÍge Zilveren jubiJ.aris, Frans DÍsseldorp, werd. vervolgens in ËeÈ,zonnetje gezet
Eet nane.voor ziJn ontelbare goals tín voor zrn werk in de Toto-Lotto.
Jamerr'dat het Èljdens dc toespraken té luldruchtlg was oD e.e.a. overal goed Ee.
kunnenvo1gen.1r'.aarJa"dati9tretgevolgvanderecorddrukEe.
AlLe inenoen, dlc LENS een goed hart toedragen wensen lrlj een gelukkig, voorspoedig,

;::ilï: ::ï":ï?ï':.;:ï *:íïi"ï';:it:ï":"iln*.
Het Bestuur.

OI]D LENS- JOI{G LENS.

De traditloncle wedstrijd op Nieuwjaaródag tussen OID en JONG LENS ís cr eeo geworilen
van hoog niveau 

"Ect bijzonder sterke' zccr jcugdlge teaB o.I.v. Ton I sGravcndiJk epceJ.de dc hcle !íealstrij C

í:en ultEÈekende partÍl voctbel. i{ier was dc oude garde niet tegaE "opgerrrasscfl. Zil be-
perkÈen zlch tot. defenslef voetbaL Í(et verraasende ultva1len. Zc1fs, had olID lEi,lS'via
de s1Í@c tr'rano Disecldorp aI Ín de 2r: ninuut dc leid1ng. kunuí:n aèmon" Zljn Lnzet sErauddc
op doelnan l{arco v.DiJk (A-fcg.). Hlerdoor wakker gcochud begon de Jonge EàchÍne op
voLle Ëoércn te draaietr. i,iöt sterk cornblnatiespel werdeu do "oudjt:sre overvleugeld. Toch
duur.dc het irog eeri,Èalf uur, toÈdàt yiarco Entllich op aangeven ,,oi tsobr"t Penningo de
score kon oPenen" Even later Iíaa het Robert Gerskernp dle meÈ een drogrl knal, Jong LENS
op cen 2-0 vooïgprong bracht. Schltterende reddÍDgcn van de nog altiJd lnponerendc.-. Cees-v.d.Beek 'zorgde crvoor, dat dc scorÈ niet.veider op IÍëp. Het énige wapenfelr van
OIID I,ENS was een u1Èbraak via Frans DÍsseldorp, die Ilans Zoet 7n staat steldè Èe scoren.

" Scheidsrrjchter Jan Helns keurde dc ttef.fet afl onder luide protèsten vdn Haàs Zöet
(buitenspel!?). De thteede hetft heczelfde speltreeld. Toch kregen de oudcrcn beÈcr kijk
op het snelle tik-verk. Zelfs kwauen zè Dog toÈ ecn aansluitendc treffer, Eoe[ weer _

FRans Dissledcrp handlg on twce verdedlgere draaLde en icrty HoeríLg mct een prachtÍg
schot passeerde. Even lcek het crop, dut do Jeugd zich l1et vcrrasscn. Niet lang echteÍ
want Marco Endllch tÍkÈe tien mÍnuten later 3-1 binnen.
PoSlngen van J0NG LEI{S on verder weg Èe lopon strandden op ale sEcrka vcrdcdÍglug. fiot-
Cees v.d.8eek ln de hoofdroL. Uarco Endlich ÈeisÈcrde,nog een keer het houtwerk. '

-....41 loet al ecn bljzonder aenÈrekkellJke poÈ voetbal.. Door routlnc en Íozet bleef
OU-D LENS een afstraffÍrrg beepaard. Jamner, ílaÈ Pètcr KctrÈer cn Hans van Dljk blj OIfDi

. LENS, halverwegc door lÍchto belssurcs uocsten afhakcrr.
Cocch Joop llillcms moest daaïdoor regelnatig van concept véranderen. Eet ging heÈ nog
clrijd uiEstekcnd af.
Een Íeder, die hecft bljgedragen aan dlt.succcs volle evcncmenÈ vrordt heel hartcl1Jk
bedonkt. i

Dlt was weer cen stukjr: LENS op z'n best.

Frens ven DIJ k.

Nanens de opelers van OID LENS wiI Í.k de spelers van JCNG ï,ENS bedanken voor de blJzond':r
sporticve lrcdstrÍJd op Nieuwjaarsdog. I .. -ilet,ls voor ons oudspelers verheugend te teteD dat LENS cen zeer goèdeo zowel tactlsch
alsi tÈchnÍsch gèdiscÍplÍnecrde lcugd bezÍt die de toekoust en vooruitgang van LENS
verzekerË" i

I{iJ w.ensen Ton t sGravend.lj k als traLn;r ën l.lim l(éctnan c1a leiik:r vccl succes. toc 1n

Joop W111cns.

NleuwJ aarsrecÈptie of NleuwJ aarsfeest ?
Naar goed gebruik is LENS hct jraar r{rcer gestart met cen feesE. Van een receptie raa§
Je haasÈ EieÈ mecr sprekcn zoals dcr 312 aenwezÍgen zlch anuseerden. Alleen Jamer dst'
heÈ nooit lukt on tLjdens de toespraak van de voorzí.ttdr iets mÍnder rumocr tc naken,
somirlge :ranwezlgèn eËgercn zich daaraan. l,ÍisschÍen 1ècs on Èe onthouden voor volgend
Jaar. Na allc persoonlljk uitgcsproken werrscn, nog éénnaa1 cca epoiEÍ.ef en gezond I9B9
toe'elíensÈ' 

- i - de redactle.
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- Eecfc U goede voornenens voor 1939? ;

- WíJ ntct I I

- [Íet jF-ar ils nog geen week oud en de tsa1letjes van de l.leek vallen als naalden van de
Kerstbooul

- Frans i.ieauwi.sse blJvoorbcei.d:

- i.lil een beotclllng noteïÉrn cn vraagt biJ de barr 
.

- "Heeft U ean blocnooË ea oen papierÍ:Jc voor ng?"

- Of -ricnk Gebei ar., dic de zateirda6s+}ekÈie eun Írcgwcrpaënsteker gaf oÍrder hÈt motto
varl3

- ttlriannea, dac kur,nr:n wc vle,ranen nc de wir,i:erstoprr!

- ilenk, i116 Je w1lt daÈ dÈ zaterdugscloktÍc bl1jft vlamnen, mcet je nioE met wegh,crp-
íranstekers ac:iitonen !

- Dan krijg je ecn "wegwerpselektÍe3' ! !

- En we weËen aet- op de goodr: weg.

- -tlet v"':rheugt ons t.e lrorr.rrr daE naar alle waarcchij nLÍJ kheld Etans v.d.Berg deze wcek
utt'tiei ziekenhuis worCÈ onËsLagcn,

- iílj wlnsu:r hi:n con spoedig algoheel hÈrstcl!
- Zatcrdeg 7 januirrl ilbS - LENS À rcg. 14.30 uur (vrlerrdschepprl-ij k) .

IENS I - DVJ BIZ0N 14.30 uur

- ts,egrijpeLijlc bc:nt U bcuteuwd hoc hr:t Berstc doorde wÍnterstop Ís gekouen.

- Kon dan zomö.ag B januari kÍJkel nanr de ríedsrrijd VËI(5URCH - LEIiS tn poeldijk.

- Aanv(mg 14"00 uur.

*'.*7.* rt*àri*'.irrrC.rS**íh?t'à -(iti*à.!*,trt*J,t*?tr,r NIEIrluAlURS'vtENSm{ **rt*r{ írír*.*i-aí{**.tr.*i!* Ài!**r".Íi:!í.* r!r.i. zt**1ï*r.

WÍJ ontvÍngen de vehs.rn voor cun voorspoedlg 1989 vaac

- Spelcrs ven ï2. en oudero

- Ria, Cor en EvÈrt.

- Pict S1$oer:.

- Theo, Jeroel en Srefan Hoefnagel.

- Joop, Ineke, Eric en B.ob v.Schaik.

- Fan. Pronk.

- Pctra ?aulusma cn 0scar Xöncaann,

S SS S 3 S SS SS S 5S S S S SS S S S S

S SENIOB.EN ZOi:iDAG S

SSSSSSSSÍJSSSSSSSSSSSSS

Pii0GB-41{,fA Z0iDAG E-1-19ts9.

14.00 uur Vcrburch 1 - Lcns I
12.00 uur Verburch 2 - Lens 2

Lr:no .3 is vrlj ,

3



13.00
t1.00
11 .00
12.00
11.00
13 .00
10. 00

3026
30s3
3052
3047
3056
3168
32t4

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lens 4
l,ens 5
Leas 6
Lens 7

Lens I
Lens 9
Groen ï{1t 58-

GDS 3
Laakkwartier 4
Trionph 4
IiBS 5
Laakkwartler 5
InternatlonaL 3
Lens 10

G.Gombaulr
J.L.Vcrhoek
J. C. Veroeulen
N.Ií. M. Elsackers
II, E. Jaggan
C.. Dermer
N.II.

I
I
2
2
3
3

LICGING TEIL\EINEiq:

Verburch
Groea l{lt t58

OP STBLLINGEI{ s

- Arkelweg 20 ?oe1dÍJk tels 01749 - 46136
- Escamp 1 vanaf Lens na VCS links 295542

Lens I t/o 4 vorden door de tralnera bekend genaakt.
Lens 5 c/rs L0 als bekcnd.

AFSCHRIJVIiIIS

Kunt U rechEstreeks bU Uw aanvoerder docn. Llefst zo vroeg nogel_iJk.
Ap,nvoerders kunnen blJ problcnen. kontakt. opnemen Eet de wodsEriJ dsekretarls
Luc VerkiJk, tel.. 070-454972.

PRoGRAHMA VoLGEISDE liEEKs

l1 .00 uur T.O.G.B 3
10.00 uuz RKAW 6
10.00 uur VCS 4

- Leus 3
- Lcns 4
- Lens 5

11 .00
13 .00
12.00
11.00

Lens 6
Lend 7

Toofan 3
Lens 9

Lens l0

uur
uur
uur
uur

- Blauw Zwart 4
- Kranenburg 4
- Lens I
- Vogel 3

- NleÈ bekend.
'l

VARIA: ., .

Lens 4 op6è1etr wÍI1en de volgende spèJ.ers maantlag 16-l-19g9 oo 20.30,r.rr àrinn ezlg
ziJn b1J. de sekoc l'.v.í.niJff , L.Ebie.,- À.v.Knijff , M.KoelemlJ, v.Tromp + lelder L.Reealnk.

SCHADIN{PROOR,AT4I.ÍA BIJ ALGEI{ELE AI'KEURING

it

ll
ll

ti
n
ll

L4
12
t2

.00

.00

.00

.00

.00

.00

uur
uuf,
uur
riui
uur
uur
uur
uur
uur

GDA I
CDA 2
DSO 5
DSO'6
DSO B

0liveo
011veo
Cliveo
Ollveo

- Lens I
- Lcns 2
- Lens 5
- Leàs 6

- Lens 8
- ï.eno 3
- Lens 7

- Lens 9
- Lens 10

ll

ll

It

scheidgr.
J.Vcrhoef
J. Verhoef
N. N.

J
6
9
15

l{ade-s.tg1 íeg 10, Loosduinen teLz 978769

Surg'rg.TuiJ1 sp.oark ZoeterEeer,, 079-31559f
q

2
2

'1
I
I

tl

Sp.park trde Groene WlJdte" PiJnacker 017 36- 2L4L
12.00
10. 00
r0.00

rt

ll

ll
lt

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETEAI Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

PRoGRAMLIA 6ll zln tt lrlr9B9 "

DONDERDAG I2lI klassenr.
21.00 uur Lens 2
21.40 uur Leris 3
22.20 uur Lens 4

VRIJDAG I3lI.

- Phoenlx 2

- Rava 4
- Rava 7

zaal
Duinls.arr
Duinlaan
DulnlaeE

94r
9s4
963

19.50 uur Lens 5 - clarnova 7 BLlnkerd N.N. g7Z'-..
VARIA.
ïEige-votge van herhaaldclijke t'aanarerkLngen, door cpelcrs van Lens 5, op de lèrding
van een bereÍdwÍlllgc speler van Lens 3, heeft dlt eIftal tc kennen gegèven op dezà
basls gcen scheldsrechters meer Èe tÍ1len levercn.

-4



zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z LANGS DE SPORTEi,I VAN DE Z.r'Í.LADDER z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Alvorens weer net de eer
rtÍef 1989gezond en s

Inhaalprogramna zaterdag 7 Jonuari 1989.

14.30 uur ï.Érls
12.00 uur Lens 2
10.30 uur Lens 3
12.30 uur Lens 4

VEBZAI,íELT UDEN S

6te wedsErlJden van het nieuwe jaar te bÈgÍnnen wilde ik U een
EoÈ wcnson,

.,. DvJ Blzon
-Jac5
- SVPTT B
- QuÍck Steps 2

L
V
}I
N

(i)
(2)
(3)
(3)

.v.Hoeven

.Diazonl
o0zl005
oLzl036
oz3ltzL
0261130

. i{.

.l'{.

Lens I
Lens 2

:l

Schaduwp

13,00 uur
11"00 uur

Lens 3
Lens 4

017 49-46136
oL75L-243424

. Erven
srl

9.45 uur
1l .45 uur

002/016
olzl069
023 /t59
026lt7 6

rogramre 7 anuaÍÍ 1989.

14"30 uur Verburch
12.00 uur PostaLla 2

Verburch:
Postella:

- Lens
- Lens 2

Arkelweg 20 PoeIdlJ k
GroanendaaL ll Waseenaar.

rnfor,aÈle cver evcntuele afkeurÍngen van dc afderl'g r s-Gravenhage iedere zaterdagvanaf 9.00 uur automatÍsche telefoo,beantwoorder ondàr telefoorrr.i 29570I.

De opstel.ling voor Lcnc I en 2 wordt dooi de trainer tiekend genaakÈ. Eventuere ef-schriJvingen voor vrijdagavond 19.00 ,rui ur5 H.v.sprcnsen tela 525013, zaak,502t55of blj H.cabeL tetx 646554, of btj G.Sinke icrs O+3g60.

Bij algehele,3f keurlng ÈraÍncn ora 12 ,00 uur,

O?STELLI$C LENS 3

PROGRA}'MA ZATERDAG 14 JANUAX,I 1989.

14.30 uur Escher Eoys - LÈns
13.00 uur Sev 5 - Lcns 2
14.30 uur rs-Grav. SV 12 - Lens 3
9.30 uur Sev 9 - Lcns 4

s.ï.d.Togt- M.vcrboom- H.v,Koote.- ir.v. Hcrsbergcn- L,sÍnke- J.Midderburg- B.wczcnaar-
EÍ. Spa- A.v.Uijngaarden ( 1 1 77) - J.Kouwenhoven- N. N.
Leidcrc B.v.d.Nouland rel! 94815A
De'nk pm de IegítimaÈiebewlj zen (in'napje).
Àfbellcn.voor vrijdagavond 19.0c uur btJ I.r. v. Mersbergen tel: 213360. (contact opnenenuct het 4e. )
Gcen legltÍnatÍe betekenÈ nieÈ spelcn.
OPSTELLING LENS 4:
D.de Ruiter-.D.v.Essen- M.Fris- G.Kuiper- c.Lip,an- M.osman- L.Mantel- J.v.d.sÈee-W.Stulfbergen- À.Bruln- H.Kouwcnhoven- C.IJpelàer e5g6)_ C.Sa.oinà-ino[ geen pa"fotobinnen) . .

Afbel-Len voor vrljdagavond 19.00 uur blj D.de Ruitcr teJ t 94g422.(contaet opnenèn met het 3e).
Denk on dc legitinat lcbewij zen (ln mapJe).
Geen legltlmatie betokenÈ niet spelen.

S.v
S.I
N.N
N"iil

5



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAN EET JEUGDFRONT J
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2551 SV Den Haag.

Hcdstrl-idprograme A-B-C junloren.
Kontaktpcrsoon: Paul- v.d,steen, te1: 970154 (b'.g.g" 971674 peteï ?erreyn). Afbej.len voor
de wedstrÍ5den bij Paul v.d.steetr vooÍ vrÍjdegavond 19.00 uur. rn uÍteisÈe nooil nog op
zaterdagnorgen op Lens blj J.enand vcn de Jeugdkormíssle teLs ó61314. Voor avonilwedà cri3 au,
te1:970154"
Zaterddg 7-1-1989 

"

Algencen kontaktpersoon: PauI v.d.Steen, Chopinstrast 103.,
Tclefoons 970154 (b.e.e. 971674 ?eter perreyn).

(vr. )
33r
(vr. )
384

14"30 uur ïIBS Al - Lcns À"reg.
14.3

"0
.0

0 uur Lcns A1 - WC A2
0 uur Voorburg BI- Lens BI
0 uur GDÀ E2 '- Lens 82

{ul'l :BB $$ I8BEbUIg ct- Ngge.tt
428
437

4
5
7r
I
2

I
I
1I

I
.30 uur Lens C3
.30 uur Lcns C4

- RVC C3
- Qulck C4

DeaL en Bergsclaan
V2 of V3
Pr. Bcrnardlaan
!4ade s Ëeij n

$rrBernardlaan.
v1
vl

??
J.Eoflend-198-

?2

??
?7

G. ilenrïóvangerIB5
??
j,,

13 " l5uur
14 .00uur
l2 .45uur
13 .45uur

tB: Í8uur
9.00uur

l2.00uur
MAANDAG 9-1-T989.

19.30 uur Lens BI - Verburch 81

BIJZONDERHEDENB

veld 2 W.v. d.Llndèn 13. 45uur

- De Èrainlngen zlJn r,rèer gcstert deze -week. 0p 6/I beginnen ook de nÍet geselekteerden
Junioren weer,

- Opstelllr:_ten 41s bekeud. i,ens A1 zonder M.Brunings en R.Bignell.
: Lens 82 zoadcr_E. Boldewlj n . en D.de .Kok i

mét. i'I. Bruyn en R.llezouri.
Lene C3 ucÈ M.de Bruijn eu S.I,Íeïencla
Lens C4 eet M.Koce en J.v.d.Zendc zouder M.KoÍfEaker.

EINDE I{INTEPISTOP A-B-C-JEUGD.

'Voor de A-B err C Jeugd is de winterstop voorb1j. TerechÈ zoal-s àu weer bIljkt. IIet i6
lekker roeer voor de tud van het Jaar en dc vclden lÍggen er bespeelbaar bil . VoeÈballen
dus Èn niet op voorhartd denken dat de velden wcl onbcspeelbaar zullen zlJn. Afkeuren
kunnen we het altijd nog. Na deze klelne onderbrclr-inf, hebben wÍj er ÈerurÍnste weer zln
ir" lJc hopen dat Jullie er hetzclfde over dcnkcn. De kornendc vler naaudcn valleo er
tieèlisslngcn: wordt A-rcglonael wcer.kanptoen of noeÈ het eventueel via de tweede
plaaEs ea ecn besLlssingsweds trlj d promotií) afdwingen of grljpen ze zelfs overal naast.
zal BI zlch handhaven iu da pronotleklas, wordt 82 karopioen en lreet cl d.m.v. een
kanploenschap of een tweede plek te promovcren naar de hoogste c-klasse of halen zc
dÍt net niet" Wic het weet EaB hct zeggèn. WlJ verwachten van Jullle alleroaal, alat Jullieiu1lén probcren on heÈ hoogst haelbarà-tc berllken op eeu manÍór waaröp wlj als-veie-
nlglng troÈ6 kunnen ziJn. Veel succes uaar boven+l. vcel voetbalplezicr. -.

de JeugdkomlcsÍe, r

DE SURVIVATTOCIIT.

onderstaande c-klacsers hcbben zlch opgegeven voor heË survivrilkaup te swalEen van
16 tln 22 jull 1989:

Lens CI : R. Pronk- l4.v.d.3erg-.H.Verhey- B.OlsthooÍn- D.Lalrerg.
Lcns c2 : T.schlppers- J.v.os- D.zandstre.- P.Titrmernons- J.prcink- Il.vredeman,
Lcns C3: W.v.Dlemen, D.Vyh.

I.Iat het kaop betekenÈ hcbben dc Jongens die mee kunnen gaan vÍe een aparÈ schrLjvcn
ontvangén" Aenmerdcn kal nog steeds blJ ?auL v.d.stee[ tel: 970154. zaak voor ons ls
het nu on 3 í 4 leldcrs Èe vinden die nee wi.llcn gaen anders ga€:t dit hele kanp nLet
door voor Leus. Det zou jamer zÍjrr. Kou op lelders ueld je ev.n aan.
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ZAAIVOETBAI.

Zaalvoetballen kunnen onze jèugdspelers schijnbaat best wel reda1ljk.
Het IIMSH toernccí leverde zowel voor A.reg. als 81 een eerste pllees op en dat beÈekende
hrecr daE LENS de Cas Nlemansbokael voor de derde achtcreenvolgcnde kecr won. Een knappe
prestatiè te neer ondat dit jaar alle teaEs op vollc sterktc wal(jn" Dasrnaast speelde
A-reg. in de kl-eine zaal ve.n sporthaL LÍododuÍn nog mot Scheverrlngen. Hct wcrd een
sinpele 10-5 overwLnning. Ook Cl wist er iaad nee en won het toeïnool bij ï{oneelersdijk
waaraan toch cok SW CI xneedecd waar op het veld nog oet 7-0 vs-n werd verlorcn. Een
leuke ondcrbrekiug dÍt zealvoetbeL Ílaar nu sraar toch rrcer heE veld cp. Ilopelllk net
dezelfde ri:culÈaËen.

IIIET OPKOMEF,S

l.legens hcrhaald níct opkcaen worden M. Brunings (Al), E.Boltlc:wiJn (82-) cn D.de Kok (B2)
nlet uccr opgesteld dit seizoen. Ben Jc heÈ er nict nee ecns??? 3e1 dan ncar
PauI v"d"Steerr tc1: 970I54 "
KONTRIBUTlEAC}lTERSTAI,IDEN "

De jeugdspelers eet een koncribut ieschi:erstend over dlÈ naar ook .-rver vorlg selzoen
verzoeken wij zovecl mcgelijk dÍt a.s. zetcr,daï kontant op LENS te bÈtélen. Ovcrrnaken
op giro 336711 t.n.v, penningmeester ï,ENS te Monst,2r kan ne,tuurlljk ook. Laat het nlet
zover komen dat !,ij Jullle EÍeÈ meeï mogen opstellen. Spoor je oudr:rs aan om te betalen.

WÈdstrij dprograma D-E-F .iunioren.
Itontaktpersoon s Paul v,d.Stcen tel: 970154 (b.g.g. 971674 Pete-r. Pereyn). AÍbc1len voor di]
wedstríjden bij Paul v,d"Steen voor vrijdagavond 19.00 uur" In uiterste nood nog op
zateÍdagEorgÈn op ï,ens blJ lenand van de jeugdkomísole tel: 661314. Voor avondwedstrij detr
rè1r 970154.

ZATERDAG 7-r-r9S9.
(vr.) 12"00 uur Toncgldo Dl

l,ens D2 t/m F5 zijn vrlj.

TIJZONDERHEDEN:

- Lens DI Roodclaan/Voorburg 1I .00 uur.

-dpstè11Íogen als bekend. lI.Koca en J.v.d.Zande zle Lens 4

-volgende veck beginncn ëlIc Èralningen r{rcer i Jutrlle komen toch ook weer??

NÖG EVEN I,IACHTEN "

Tegen a1le afspraken ln speelt LENS Dl ë.s.zat.erdag Eoch uiÈ bij Tonegido. In overlog
!!et de Eralner werd deze rredsÈrijd toch aanBe[oEen. Zonder tralning maar dat EoeÈ
kunnen op dèze lceftijd. De spelcrs tar. DZ tlri. 15 noeËcn nog even !'rachÈcn.
Volgendo week beginnen dtj trainLrgc lreir an oP zaterde8 14 Janu=rÍ, 2l januari en
28 Januari. hcbben wij vrlendschappelij ke wÉdstrijden voor Jullie gerr.rgcld, De ilVB heeft
ÍmeÍs vooÍ dezc lceftlj ilsklaase een lrluterstoP lngelast t/m I februarl" Doodzonde
vlndcn wLJ cn gelukkig nog Eeer verenlgiugen. Gospeeld sordt oceatill ult btj vereni-
gÍngeÍl mct hele goede velderr of zelfs met een zaal. ook doen dè meeste Èeans Í[ee aan
heÈ zwaluwenzaalvoctbaltoernooí. GÍ)noeg aktiviÈelten dus de komende Èijd" Wlj hopen
jullic dan ook veel tc zicn.
TRAININGEN 3 WE BEGINNEN DE VOIGENDE I,]EEK WEER !!
Voor alLe zekerheid velmelden wij nognaals op welk'.: dagen en op weLke tijdan de
trainlngen zÍjas
dlnsda6avond: 17.00
wocnsdagmidrlags 13. 30

15.00
16.00

donderdagmlddag 16. 00
17.00

uur
uur
uur
uuï
uur
uur

de D-sclektic
aIle F-klassers
aIle E-klasscrs
Lene D3
aIle E-klassers
de D-selektie.

(zlc ook donderdag).

(zle ook woensdag)

- 13.00
- 14.45
- 16.00
- 17.00
- r7.00
- 18.00
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D€ ccrste tÍJd 1s de aanvangstijd d.w,z. dat je dan orngekrecd r.n sporttenue 
iop 

het vcldnoet Etaan. Neèu in dezÈ tljd ook a1Ë1jd een traitrlngspak nee ea gyroschocnen. De trainer
kan namclijk beslulten on op dinsdogavón<l naar hct vórhardc veItl vin Kr.riek Sport uigte rrÍJken of cp de woensdag en donder-dag naar de zaal aan de ExlcoÈraat. I.Je tralnenechter zoveel ncgclijk. op het ve1d. Tegen dc kou kan jc Jè gocd kledr:n.
SPoRTKAI'IP ZEISTs ER IS T{OG PLAATS.

0p dit Ecnent hebben we zorn 33 dcelncmers aan dit kenp vau 24 tls 29 lulÍ 1999. I,Ie
vctzoeken aIle jongens en lciders om de eersLe tertrijn van f.50,-- o.rni tn uaken opglto 3367LL t"n"v.Pennlngmccstct l,ens te MonoE€r net vermeklÍn g ZeIsE. NatuurliJk nag
ook_ het hele bedrag (f.140,--) ineens cvergeuaakÈ rvorden. spelórs van Dl t/n E4 dle
toch nog nee w1llen kunncn be1len naar paui v.d,.SÈeen tel: 970154.
KONTRIBUTIE

Er ziJn nog steeds jeugdleden dle ccn konÈributie-e.chÈerstand hebben over dit scl-zoen
naer ook zelfs over.vorlS sclzoen. UtJ vre.gen de oudcrs oo deze achtr:rsÈand a.s.zaÈel6ag
op Lens te betalen of cn hèu over tc neken op giro 336711 t . n.v. penclngtneester Len6 -
Ëe Monster. De klnderbijsleg kont Èr aan.
EEN TERUCBLIK

0p woeusdag 21 december rrao er een kcrsÈfcest op Lens. DiÈ -këer .gceÍt terststukJes naken
Eaar eerst lekker voeÈbal!.en op het sÈrand Eet zotn 50 jongene .n ,laorna geníeien van
een heerlÍjke broodoaalt.ljd cp rens uct natuurlijk t5s i9e. voor en na hei eten.werd
de vidoobond van her Europces Kerpioenschop ISBB nog beÈéken./r1s klap op de vuurptjl' kwam cr ook een foÈograaf vaí her Binnenhoi ,tie een schr.ttere;à; i;a; ueakte va,r hec
hele stel. Dezè foto was ln de krant (BÍnrrenhof) van 23 deceuber te bevlondercn. Een
woord van dank gaat ult naar de oudere dle a1lcs weer keurig regel«len zowel voorqf als
achtor.-:f , de chauffaurs uaar heÈ strand cn natuurlljk gro.lni" eir frulthanilelIt Karrcriiel aan hct Almeloplcin v<;or clc overheerlij ka ïandarlJ nen.
KorÈon een geslaagdo happening.

Dlt was ook het zaalvoetballco bij velc op 27 deceruber.
Nog- snr:1 evcn-nët vclo geregeld. Hoewe-t het voor F3, F{ en F5 aan d(:vróegc kcnE vcrr
zaneren wae (8.30 uur) stontlen cr tccir zcrn 16 jongens te trappelcr on tà spclen. -

De wcgblljvers hebben cchÈ ongelijk Behad.
voortaen efbelLen hoor ouders. De spelers wcr<len door Velo behoorl{k in de watten gelegd..
Naast veeL wedstriJden was er limonacle, speculaaskoeken en ÈÍ en lírsl
Te veel on op tè noenèn. i

Lens !4 werd ook nog eens Eerste.
5 sltiddags weren !'I en F2 aan de beurt.i Icclcrcen was er. ook tllt werd leuk meÈ Velo F1als de sterksÈr: en Lcns Fl ,lIs.een Boede trrcode.
DIt r,raren de làatste aktlviteÍten van l.9BB.
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rn.het Blnoenhof van vrljdag 23 december j.1. scond een paglna groot verhasl tersrinulering van het j eugdvoetbal.
Zowel vetenÍglngen, dÍe geen jeugd neer hebben, als verenigingen net. een bLoeiende
Jeugdafdeling komen aan het woord, LENS, bij oonde van paul"ri;à.steen kont zeer uÍt_gebreÍd aan het woord. Ook de foto, dÍe dezà pagina slert, Ís genonen nil r,ir,ri-i"c'aujongste LENS-aanhang. ,'omdat niet ledcreen het Binnenhof teest,-*tt LENS Let stlrk3e
gra-ag via de LENS-revue blnnen onze vereaigÍng 1aten cLrculcren,
Ars je echt sport-mlnnend bent, breng jc zo het voetbal .rurr voreà. A1s je als LENSzo bézLg be[t ïnil].en dc kranten graa6-Jouw menLng horen. Alraen doór dezà posltleve
benaderÍng za1 het voeÈbal ríeeÍ die plaats gaan irrr,ernn, dre het verdie.t. En dan.nu....

IíEER DAi,I VOETBAL ALLEEiI.

De be1angst.elllng voor het voetbal neeloÈ weèr toe. Nadat de KNVB aan het elndc van dejaren zevenÈlg een schrikbarend ledenvarlies Leed, is het afgeLopen jaar het aantal
nieuwe leden wecr aanmerkcllJk toe6enomÍx. Iret railjoarr komi iecr'tn -zÍcht 

"" À;t i;voorriamellJk Èa danken aan dó ieusà, dle, mcde ""àË.-ir"r""a-;;; ilr-;;;"I^"li'oiàa"
tiJdens hÈt Europees kanploenschap 1n ÍIes t-Duitslantl, de wcg naar het voetbalveld Í,reerheeft'gevonden. Ï'laar, anders den ln hct verletlen, mocten ile verenÍgÍngr" "r aug";"oo.àrg
wel wat íoor doen. De tijd dat rle Jeugd zich uit zlchze'Lf kwam aannelào" f" 

"o]ruij. 
-

voeÈbal moct aantrekkeliJk worden g'emaakÈ en nler bcperkt bliJven tcÈ eeÍr wed6trl3àje..in het veekeinde en eqn Èraining op do woensdagoÍddag.
Clubs dle Ín de geIukktge onotandlgheid verkeren wel over voldoende kader rt beschÍkken
hebbcn de afgelopen jaren lacen zlen, dat de voetbalsport nog wc1 degellJk a.J pop"i"iirt"
6port ln Nederland 1s. zoals bijvoorbeeld btj LENS, <lit door gerichtà aciies rtà jcugd
in de afgelopen jaren zag tocstronen..

. I'INSP6TNINGEN LoMN .DE i,ÍoEITE!'

DEN HAAG - LENS 1s een van de vcrenlgingen dle op Eijd hr.:eft lngezíen, dat het aantr'ekken
:""-j::qd extia inspanningcn vergÈ. En de derrlekrassàr aan de Eàngololaan Ín Den llaagheeft'dle insfannlngen de laatste Jaren nlet voor niets gedaan. Dàarvan geÈuigÈ de giote
tocname van longens 1n de laagste leeftljdsgroep in de afgelopcn twee jaar.
"Daar.. rlchten we ons lu eerstc instantÍr: oplr, alilus JeugdsecreEaris paur v.d,steen_van
LENS. "Klnderen van zos of zeven jaar zÍjn nàg nergeÍrs litl van. Hun eersEe verenlging
wordÈ dan ook n0ee6tal de club waar zè hun hele lcvàn b1lJven. tJe bcglnnen onze werviígs-actlc neestal ln augustus, als dc seholen weer bcglnnen. MeÈ toestergging van 6e sch-ooi-dlrectles verspreide:r we zo'n 3000 folders in de klassen. Folders waarop staat wat erbij LENS te doen i9; h'at. nen blj ons kan verwachten. Iíc houden dan aan iret einde van.
de naand drÍe open dagen. Dan worct er r^rat getraÍnd, cen partiJtje gespecld en er rE
ecn penalty-bokaal. DaÈ blijkt alLeuaal bljeonder goed aan te ilà"rr'-en- ars .resultaat
van dle opcjn dagcn kunnea wc a1t1jd heel wàt leden btJschiljven
Als de open dagen achter de rug ztjn, uogen de potentiëte lÉden nog een uaand Eeetralncn
zondcr 1ld te hoeven wordon van !ENS, waàrna .roà, onn tercede, keer een Inforrnatleclag 

--

wordt gehouden en het lidnaatochap ec felt kan worden.
Naast het binnanhalen van dÈ jongste jeug«I, doeÈ LEI'ls mcer om de verenlging Èe lagairgroelen. ook voor de oudere leef tiJ dsgroepen wordr er gekeken ,aar .oguiljie uitbrelaling
van het ledenbestand. Een paar maanden gelcclen werdcn ór op hot SegbróekcóLlege foldersulrgerelkt, waarln Leerllngen wcrden opgeroepcn lid te woràca .rrn iENS. Een uD,iekÈ actie
mede omdat een eersËejaars lidmaaL6chap tegcn een geteduceerd Èarlef wordt aangebodcn.
PROFITEREN,

"!{e kwauen op het ldee om naar ilc ruiddelbare school Èe gaan', zegt v.d.steen, rrtoen
wln Akkcroano, Ild van LENS en leraar IÍchameiijke opvoedlng aan het segbroeicollege,
verÈe1de dat. er maar heel weinlg leerri,ngen op zljn school in verenlglngsverband. een
sPort ultoefenen. Daar wii-len wlj natuurlíjk weL van proflÈcren. We bteàen ilc scholÍeren
dan een soort asPlrant-Liduaatschap aan. 75 gulden v<.ràr een seÍzoen, net dezelfde rcc6ten
en pllchten ala een volwaardlg ltd. Ze tralnen gerroon ucc en spelen normaal dc compegitle-
t'IcdsÈrij den ' Na daE pïoefjaar ziln ze ncrgen toe verplicht. ze kunnen blÍlven, naai
aLs ze naar een andere club wlller'.' dan houden LrIj ze nieE tegen. Dat maakt helenaalniets uit.
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IIeÈ 1s onze taak oD ervoor te zorzen, dat ze het bÍJ ons zo nàar de zln hebbin, dai
ze er oLet over denken naar een andere verenÍging te gaatr. Ea daar irerken we hard aen.
VoorJ.oplg heeft de wervlng op het Segbroekcollege twee leden opgeleverd. Iíaar ik heb
er goede hoop op dat het er blnnenkort ueer zullen sorden. Wa zouden heÈ dan ook eeos
op anderc middelbare echolen kunnen proberenrr.
ilet krlJ.gen ea behoudcn van rleu$e leden houdt tegenwoordlg meer Ín dan een rredstrt1dje
spelen op ZaterdaB of zondag en een nÍddagle traÍncn. ts1j LENS ls dat. geen ultzondgitng.
v.d.steens rr WLJ zlln steeds.bezlg met de vraag wat we.allemaal kunnen doen om het de
jeugd zo veel mogelljk naar de zÍn, te nakcn. I{e organiseren 1n de herfst- en paasvakantí.€
traÍn1!86kanpen en zo nu en dan houden we èen feestavond, waarna er bij LENS kan worden
geslapen. Dte dingen Bpreken onorn aanrr.

tENS-gevoe1.

lÍaar LENS doeÈ nog oeer otr de nieuwe leden ecn TTLENS-gevoel" te geven. .zo Í6 dc vorenÍ-
ging, waar John van der Lubbu de selectie-coördinacle verzorgÈ, drLe naandeo gel-eden
begonnen oE na eeu bepaaLde perlode ouderavondeu te houden.
lrl'le prateu dan nlet over de trestatÍee van de kiaderentr, legt v.d.sÈeen uÍt. 'iDat doeu
we lÍever ln een persoonl{k gesprek. Í,laar hct ons op díe avouden oD gaaE Íq,,dat de
ouders weten wat LENS 19 eD, rraÈ LENS w11. betekenen voor de kinderen.
En we wiLíen er ook voor zorgeÍr d.it de oudere hun klnderen stluuLcren naar dc trainlag
Le koDeÍt en nlet te snel af tc schrljven voor een eredstrljd. We doen daÈ troulrens voor'ouders van ledcn tot cn Eet tvraalf jaar, omdat die hun klnderen voor een grooÈ deel
nog kunnen vormer. De opkonaÈ op die avonden ls vrlj redeliJk" rk denk dat zo,rn vljfÈlg
procent van de ouders vau de nogelÍlkheid gebrulk heeft genaaktrr. 

,_

Het orgaoÍseren van ouderavontleii leverde nog eèn onïerwacht voordeel op. "Door ile con-
tdcten dÍe de ouders onderlÍng op deden bij 1ENS epeejlt er nu zelfs een vetelaÍtenteao
vao ouders ln de coEpetitÍerr, zegt v.d.Steen EÈt enlge trots. ItDaarbiJ kout,.dat lrlj
natuurlljk ook hopen dat ere vla ds ouderavooden ook kaderleden kuunen werven voor de
jeugd. Want dat ls hard nodlg'. We hebben nu een jeugdbegtuur van drl.e roan en tlat heefÈ
er ontzettend veel werk aau on aLles ln goede bqnen te leiden. Er zlJn nog rreL Írat
vrljwilI1gera dle ook het een en. ander doen, naar het rneesce welk koEt toch neer op
de- schouders van het JeugdbesÈuur. Maar gelukkig hebben wlj wel kader. Je zlet daE bij
andere verenlglngen het hele jeugdvoetbal Ís weggevallen. ltÍeestal kont dat door een
gebrek aaa kader " Nee, wiJ hebben dc Jeugd van ill'1T niet weggelokÈ" Op een gegeven Eonent

' 
waren daar no8 trIaar viJf of zes JauECleden. Íoen hebben hrlj ze gevraagd bÍJ ons Ee komen,
We hebben dus wel SeProfltcerd van de sltuatie b1J B!ÍT. He werken trouwens goed saaèn
Eet BÈff. oncat op zaterrlag de velden van BI{r nÍeÈ ríorden gebrulkt, en de veldeo van
LENS aborolnabel zlJn, íaken uij gebrulk van dc vleden van BltT. DaÈ Írerkt prima".
Dat LENS we1 wat extra ruimÈe kan gebruiken bewÍJ zen de J,edencÍJfers. " vorÍg Jaar hebbcn
we er zorn 75 jeugdleden blJgekregenrt, nLdus v"d.steen, die zeli Ín heÈ zesde teag van
LENS 6pee1È" " Dlt eeizoen sÈaal rÍc aI op vuftÍg nLeuwe jongens. I{atuurliJk varlcn
er ook altljd teL wat Leden. hreg, Eaar het ulteindelÍjke rcsultaat Ía ulterGt bevrcdlgend.
De lnspannlngen lonen duidel{k de moeite'r.
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DE LEI'ISREWE
HEEKBLAD VAJ{ DE VOETBALVEREI{IGÏ,NG LENS
62ste jaaigang nuurrer 24, L2 janirarT igïg:
* rdlt í! * tt*:t* ri **'.ilt*rt ** *rlí.**:i'**.1***Jdrt********rtr<r2i*r'rr.rt.;*** rl**rr* !h!:t **È!*******?tr.!*** rr*rr**l'"** !r;trtrrrrr.

IÍEER, OPVOEREN AIS LID"

1924 lí"d,e SruLJn, C Jun. 09057'5, De Dreef L93" 2542 NE Den traag.

KONTF.IBUTIES .

rtr de laatste ],ENSrevue van heÈ vorlg jaar zijn de namen gepubliceerd van de Leilen
die achterctand hebbea aan konÈributle over het vortg seizoen. slechts vÍjf leden
hebben hun achterotand voldaan. De volgende leden worden voorloplg niet-[eer opge-
steld' niet eerder dan zij de achter$tand e'rr de helft van de kontrlbutÍe over illt
selzoen hebben voldaan a

H. e1 Assroutie, T,Badrie" R.E.Batelaafl, S"A.Blank, it.L.de tsrí.to. Th. Dikstra"
B.v.Es, Il.Gabel, B.Guclu, D.de Kok, D.Sandei:s, L"Sl ke en A.Tlkai.
Eventuele lnllchti$.ge kunt U krljgen blJ ilevr. I.v.d.Berg te]-x Zg7g7B.

BOETE.

Volgende week worden de boetes gepublÍceerd"

BAR tsAR *rii!r.hq BAR *r1*rii! BAR ,trrrt* * BAR

BAROP STELLING s

Zaterdaguorgen
Zaterdagmlddag
SluiÈen

Zondagmorgen
Zondag'nlddag
SLultcn

Ànja en Andr6
Frouke, Pau1a, Nans en EeLnz
Tom en Suzan

Tlnus en Cor
Gerard en Annle
René en l"Íarcel

BAR ,i*rf *rt BAR DAR BA?. BAR

In December j.J-. heefc een gesprek plaatsgcvonden met de Dlenot GroenvoorzienÍng en
MÍlieueducatie waarln o,a" het reparaEleechema over 1989 door het bestuur aan de orde
is 8este1d, nadat ook reeds schrifteliJk ons ong"noelEi-hlerover aan cle betreffentle
rrethouder was kenbaar genaakt. Het name de, volgens het 'toudett schena, veel te lange
perlode waarin LENS zonder verden zou koroen tc zitten, was ons een doorn ln het oog.
Tot onze tevredenheid en opluchtltrg heeft de DGM het schema, oadanks heÈ late prodest,
toch nog zodanÍg $reEen aan fe passcn dat r.rij In de zonermaanden vrÍjwel konsÈant de
beschikklng houden over mlnlmaal de Èrainiggsstrook of een veld, zonder daÈ dltrrcurtuurtechnisch" problenen geeft. (m.a.w. dlE gaat nÍet te! kogge van het hersÈè1
van de veLdou) " Het nane de Jeugd zal hier 1n de periode voorafgaand aan dc grote
vakantÍe van kunnen proflEeren, waarvoor dank aan de DGl,Í.
Tevens trefË U onderstaand de nu rcedo vastgesEelde ËeparatÍeschcEa, s voor 1990 en

REPAXATIESCIIEMA, S VELDEN OVER DE JAi.E!I 1989 1990 en 1991 .

1991. Verwacht U hiervoor LENS, om rrrat voor rcden Can ook, problernen mee, màïÏE U daÈ
dan per omgaande, 1n ledcr geval voor eind januari, kenbaar aan heÈ bestuur, zodaÈ
evenËueel 1n een vroeg stadÍun kontakt hlcrover loet de DGM kan worden opgenoltren.
De diverse reparat lescheme e s zijn als voigÉr

1989 .. 1990 1991

Trainingsstrook rg/4 - 27 16
2315 - t/8
915 - L3l7

2614 - 417

L7 14 - 2616
2215 - 3Ll7
LslS - 2417
215 - 1017

dl
d2
d3

Ve1
Vel
Ve1

24/4 - 2616
29ls ^ 3t/7
Bl5 - tOlT

1916 - ztl\

1

IIet BeaÈuur.



Nog sÈceds zljÍr er te welnig aanneldÍngen voor heË daroesvoetbal.
vrrJdag 20 januari aanvang 19.30 uur ls er een vricnilschappoJ.tj ke wedstrljil bij vcs.
Dames kunnen zlch dus vrljdag 20 januari nelden b1j ae feiàfng.
Eventuele kandidaaÈleden kunnen ztch opgeven bij Hin Blou te1: 294701 (Ig.oc -2l.00uur).

DAMESVOETBAI 
"

Het BesÈuur i' ',
BEDAI,IKT AILEI,IAAL.

Frans v-d.Berg wlJ. iedereen bedanken, Bestuur, A-selekÈle, zaal 4 enz.enz,, voor de
getoonde belangstelling tÍJdens zlJn verbltjf 1n hct zlekenhuis cn blJ zljn thuts-
kotrst.

oRakeltj cs 3

Ou de achterklap 1n de iENS-geledereÍr te vernlndcïen,
heeft Uw radaktie, na bllateraal ovcrleg besl,oEÈn, 

.'

dat er vaaaf volgende neek ecn nleur,re rubriek zal verechLjnen.
Deze rubrlek za] de tlÈèl krlJgen:
trzeikeral van dc weekrr!! t'

Aau het eindo van het seizoen zal, eerr passend geschenl., wordea aangcboden.aan degenc
dÍe voor deze ÈlteI _het rneest ln aa nerkÍng Ís gekornen..

WllÈ U lenand voordragen voor deze bljzondere Citel,
Iaat hct ons dan even lretcnt
Dus pas op! lir wordt vanef heden op U geletl
UÍt.eraard 1s de redaktie van deelnarae ultgealoten! !

Je zal rnaar Martln Brooshooft (A rcg.) hetcn,
Èn nen vraagt aan je of je je beschikbaar wilr stellen voor LENS 2 (ZO).
Je-zal dan toch we1 rtet balletje van de weektt zljn als je bcdankt, ofulat Jc zonoalignoet uitslapen !

I,lij ontvingen de harrelÍjke groerjes van Daniella Hulst uit Engelanal.
De RLjkeluiT s-weno van Fan. Verkljk ls Ín vervulling gegaan.
Zon<lagochËend 7.15 uur 1.1. ls naipË geborea

Wíj wensen Corry, Luc en Blanc.a veeL gÈ1uk mct Ra1ph, .. . :

LENS f (ZA) hLeft-àe'raaal van àe redakÈie te harre genouen. +

Zlj hebben hun aansÈckcrs weggeworpen!

Elndstand: LENS r (ZA) - DVJ BIZON 4-3..
A.s. Zaterdag I4 januari Escher Boys - LENS I (ZA) 14.30 uur (comp.) ,

.: LENS A reg. - DWo 14.30 uur (vr.)
À"s. Zondag 15 januart Cef::itas 

, 
_- LENS I 

_14.00 
uur (vr.)

VA]iI itET ''tr.EKO - FRONTII .

van de_rrFEKo" (Anja en René) vernanen wlJ dat'er'weer en'lgc aktivlteiEcn te verwachËen.'zljr,. Ten eerste-op 5 mel een play-back show voor Ig Jartlen en ouder. zij of hll dÍchleraatr mee wil doen moeten diÈ evcn, ÍreI trjdig, oe1àen Èt3 de ,FEKO", Í.v.8. hetsarnenstellen van prograr m. Deelname is gratls!
Ten tweedc wl1 men ecn .karnevals-avond organíseren, ook voor boven de 18. ook hlcrvoorwil- men rreten of cÍ belangstelling voor is. Íraar wlj verEoed.en van wer. Lensers zljnaltljd dorstig. De fcestneuzen zijn dan Ín do aanblidlng en verkleden is ook nlet zomoellÍjk. l.IlJ hopen op een grote opkoEst, Dan word.t. diÈ zeker. een knalfeest !Eoren wiJ r,rat van U?

2
Red.



Wie gaat? Pas- Pas. Lk ga!
Kou naar uit..Waar kon Je nou ruee? De vrouw. Klavervrouw, Dat air: je toch!Klavervrouw, klavervrouw, weet jc nèiË wic et Eaat? Zíj gaca, "fj ,iot. ED wat lstroef? Eoezo troefe kraver,is troef. Dat zle 5à toch. rn-Jii koni met dc vrouw? rkkom meÈ dc vrouw, ja. Hoe denk je dat dit speí heec? Iranttbau.en? noort varr-iutrrki'- ' ,
gehoord_. stuk? God ja, soïry, ik was er even nÍeÈ bij. zu moeÈeE over dle vrouw heen.en wat krljg Je dan? sÈuk, als her BeËn driekaarr ,oiac.' ir5 t war zi.j-Booir. De heer.Da?s stuk. Moet Jo oplctrcn wat ik iloc. Nou?
De Èlen. En tk heb hen nÍet kaal zitten di.u Èien, dus dan weet je we1 wat ik ook àogheb-' Daarom zeg lkz Hoe ken je nou net dic vrouw uitkonen. Daar koÉc nurrner vler aan- ..kakken. En ja hoor, :latuuïrijk dÈ boer" vierkaart stuk. ZevcntÍg roem! En allcen ondatjÍj net de vrouw komt.
IIo, ho, het Ís geen praatle pot hler.
Goed, jlj bÉnt. De negen zekcr, jaríeI hoor, een klauw met Eroef en ik zit met eenschoenenwinkel iu mÍJn handen. Kijk hoc ik necloop net dle Nel. Een 

'choppetje, GeenpraaËJe pot zeg ik. Ik naak gcen praatje pot, 1k zeg er gee/oon bÍj rrBt it goói.. Ufenaat van rqij §PeelÈ of we een bl1nde van de straat hebbai gchaalal É tan seinen lrezen.
l:11""i Y9! o:" k!.eintje schoppen? cr Zier rne rood voor de ogen als ik in ru,n kaartkrjk. Jullie hebben ze met zqn rweeën. i{at.zou ik re selnon Ë"tt""z iioot uit"pntorr,hé, Ja, ja, cn dan scraks nooi terugkonÈn trot cca laag harcetje daE je maat ne! seÍndc.I'laÈ? DAt q'as seinen! rk ken de kaart we1 rezcn, hoor. Ju11le iÍtten Ëp pra to speren.Ha11o. Dat valt rekker. vlcrkaart tcrug. vijfËlg roen 1n de knip. oaai gaan we cvenvoor zltten" Dat biedt nog PerspecÈieven. Je hcbt wel hei: azenkiauwtj e ianavond maat.Det redt ons nog. 

'recr 
eer drickaart. schrijvcn! rk annonceer een dri.ekaert.. Nu terug-kcnenl Ea! Dc rlÈn. [Íoet je Daar nÍcr dulkei. Baor! Deerop or g".i ;;;;;;. Dlc slag 1lgr

aan_ ons. Nu schoppon! Precles wet lk net seindc. Ergens i.rangt-nog een drÍekaarÈJe lnde kast en jullle gaan bcot, Helenaal net"
I'laE valt daar? Ho! Da?s rntroeven. Dars eetr trocf. Er Ís verzaakc! Jurrle hebben nÍetmeegelopen! Uat? l,Jij nler Íneegelopen? Goed, je zegt het Eaar.-Straf je? :---- -.:
Wacht evcn, wacht even.... dle tràef net, waàr aai schopperje op gcgóoid is...Nee, nu...zeggen of Je straft. Straf je, tÈ ja of te nee?
l,lacht evén; hlj kwan met de l{e1, ik goolde acht, ja, ik ben er. JiJ J.Íep nlet Dce.Jll gooide schoppen. Ik straf. Weet jo het zekci? Ik sÈraf.
thy, kuu"tun op t;fel. lranden boven dek. I,r'at sfeter,,ez AnsterdàEis of Rotterara,s?RotterdaEs.
Wle zcgÈ dèr? IiÈbbcn we dÍt a_fgesproÈen? Was dcr ilslag lag aan m.n Daat, dus loop ik tree hrat ik rrll
voor de laatsËc slag. Nee brothcr, je bent naE. We
Rocterdems. Akkoord, dan speJ-cu we Rotterdans en d
op de punt. Nee, want ik had gesrraft.
Goed' goed, je schrÍjft maar. Ik speel nlet Eet he
Wat EoeÈ lk trouwcns met een naat dÍc Eet de vrouwJiJ? oja, I3et dÍe troef vrouw. Daar begon het nee.

K],AVERJASSEII , JOKEREN (LAVERJASSEN JOKEREN

GA JIJ OF GÀ IK?

a dir:l? -tle spelen Anstcrdams en die
èn daaron duÍk 1k en hou me troefJe
vangcn a1J-e roeru" We spelen

an ga je nog steeds bect, 80 - 92,

E xoes op tafel.
ultkomt. I,Ile Seeft? I.llc ls uitgekouen?
Jij nog geven, olLeboI.

zo EaaE hÈt uÍet helemaai bij LENS! naor dc tcrmen en krr:Een kunt u 27 januari wclweer horen. We beginnen dan wecr on 20.30 uur.
Yrocht U nlet kunnen, bol dan ovr:nt !Hilt U voor hét eerst ncedoen?.8e1 evírn naari André Christ tÉLs 660204.

KLAVERJASSEN JOKEREN KTAVERJASSEN JOKEREN

SS SS S S S S S S § S S S S S9 S SS S S

S SENIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Pro alma zonoag 15 lanuart 1939.

14"00 uur CelerÍtas I
12.00 uur CeleÍitas 2

- iens I
- Lcns 2

(vr. )
(vr. )

J

N,N.
N.N"



11.00
r0. 00
I0. 00
11 .00
13.00
12.00
rr.00

LIGGING TEBi€INEN:

Celeritas
TOGts,

RKAW
vcs
Toofan

OPSTELLINGEN:

AESCURIJVEIq:

UITSLAGEN

Verbur-ch l. - Lens I (vr.)
Verbuich 2 -Lens 2 (vx.)
Lens 4 -cDS3
Lens 5' - Laakkw. 4
Groen Wlt r 56/6 .- Lens 10

-, Leyweg/hoek Noordwég
- Sportpark Hogel-and, WesÈersingel BeikeL.
- ï^euvelweg LeÍdschcndara
- Dedcm8vaartweg
- Ockenburg

TOG& 3. - Lcns 3 (vr;)'
RKAW 6 -Lens 4 .:
VCS 4 -Lens 5
Lens 6 - Blau!, Zwart 4
Lens 7 - Kranenburg 4
Toofan 3 - Lens B
Lens 9 - Vogel 3
Lene 10 is vrtj

3-0
2-3
t-5
3-4
4-t

uur
uur
uur
uur
uur
uuf
uur

I
I

N. N"
F. Stanpraail

we_d_str . no.

3062
3r34

..-3t26
.3115
3136
3208

N.N.
N. N.
N. N.
N.N.
N. N.213

Lens 1 t/n 4 worden door ile traíners. bekend genaakt.
Lens 5 t/n 10 als beÈenrl

Kunt U rechtstreeks bij Uw aanvoerder doen. Liefst zo vroeg mogelÍJk..
fnvg-erders kunnen bij problenen kontakÈ opnetren met de wéàsËri3asàuetarrs
Luc V.erkÍjk, teJ-z O7 0-45497 2 " J

Ook bij afkeutÍngen kunÈ U btj LENS terechr.
Wat dachÈ U vatr 4en kaartje leggen, pÍaatje maken of gewoon om te gaaB tralnen?
LEI{S btedr echÈo echt ,uui m".il! !

?ROGRA]'IMA VOLGENDE WEEK:

13.00 uur
11 .00 uur
12.00 uur

LEI{S A selektle Renesse
Lene 3 - I,l.B.
Lens 4 - Cromvliet 3
Leus 5 -oSC4
Wilhelmus 7 - Lens 6

10.00 uur Tríouph 3
1l .00 uur Lens 8
14.00 uur HBS 7

13.00 uur Lens l0

- Lens 7

-, Spoorwij k 3
-Lens9.
- croen WlEt58 /6

Afgelopen zondag mochten we aIs een van de veinÍge LENS Èeams nà d.e rrrrnterstoprt weeraan de competltLe begÍnnen.Gretig voor het tweed.e gedeerte vau heÈ 
'eizoen 

begontrcnwe zeer aantrekkeli-jk en aanvallend voetbal te speien. Eet publiek dat de regen Èrot-seerde komt tenslotte niet voor nÍet6.
Kort _verslags turbodijrje 1-0, meneer od. 2-0, Laakkwartler 2=r, z-2, de bronde Gurrlt3-2 (de Laatste 5 minuten heÈ publÍek op tle banken en wlJ eL in een soort over,r-lnnlnga-roes) en dan .LaakkwartÍer 3-3 en 3-4.
Dac.het aan het einde roch nog-ner mls ging is niet gèhee1 iluidelijk.
Een aantal felÈeÍr [oeten we onder og"n zien:
- 3 gerenomeerde spelers neededen in een hoger Èeao
- de aanvoerder daarbij iabegrepen
- het le veld een knolletuÍn Ís

- de PAAP erg gezel]-l.g ls op zaEerdagavónd

LENS5-LAAI«IIARTIER4 3-4

- onze spona
gestel,C.

nog geen overwinnÍngspremie. ln het vooruÍtzlcht heeft

4

or PrÍntshop Rood uyu



OrÍr toch alsnog heÈ keoploensschap binnen te halen zÍjn er enkele concluGles getrokkenr

- onderhandellngen aet eeÍl zeer groot en bekend manager begonaen zlJn on de julste
besllssingen te nemen

- wlj níet meer op het Ie veld spelen
- er twee keer in de week geËïalnd kan gaail trrorden
- de reserve aanvoerder peisoonliJk op iaterdagavontl gaat kontroleren
- de spolsor haaï naan r,ril tatoeëren op onze rcchEerboveflbll blj het behalen van een

kampÍoensschap 
"

0f dezÈ uaatregelen u1Èeindelljk 1eÍden tot cen kamploensschap moet bIÍjken ult het.
volgende verslag van de speler die blj ons heeft neegedaan in de fÍnale van de
HC cup. rrDe bLonde GuLl1t[

de reserve aanvoerder.

GROEN I,IOT 5tJ - LENS 10

In de eerste he]-ft gingen de oudJes er goed EegËiraan, taÈ als réeultaat gaf, dat wij
net. de rust 6én nul voor oEonden.

llelaas was het zoals neeEtal, dat de uÍËspelendc p1oeg, de scheidsreèhÈírr tegcn zlch
had. Zo ook vandaag, het resultaat ÍÍas coDcentraÈ1c verlles en lrrltatle"
Het gevolg was dat wiJ verloren met 4-1, Í{qq r{1j absoluut nieÈ verdienden!
De volgËnile wealstrijd wat rlnder ondeiilng praten en we spelen een wereld wedsÈrljd"

van der LaÈ "

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETBAI. Z
zzzzzzzzzzzzzzT,zz

PRoGRAI,IMA L6ll tlrl- 27 lllLgBg.
HOENSDAG 16/I. SCHEIDSR, KIASSENR.

21.40 uur Bultenhof 2

22"30 uur Roya1 Eoys

ZAAI

Buitr:nhof Dclft
OranJeplein'

- Lens 3
- Lens 1

J.Hoenen
P.Talsna

- 954
931

VRIJDAG 2Ol1

18.30 uur 0ranj e B1auw 3 - Lcns 5 Oranjeplein

MÀANDAG 23l1

21.30 uur 
.Silva. 

Boys 3

WOENSDAG 25lI
2l .30 uur Lens I
22.50 uur Lens 5

- Exhes
-vcs2

- Lens I
- Lens 2
- FV SÍroekíe
- OranJe Blauw
- SV Klj kdutn
- DWo

- Lens 2 Oranj epLein

Zuídhaghe
Zuidhaghe

N.N 972

J.v.d.Scheer 94L

. c1l-let

- Vredr+nburgh
- Lens 4
- ADS

- Rea] f,olsur
- Kogel Shoes

H

N N

UITSLAGEN

SV Kijkduln
RI(AVV

Lens 3
Lens 5
Lens I
Lcr.s 2

0-5
8-1
2-10
3-10
3-?
4-3

L3-2
4-B
l-9
7-3
4-2

ï,ens 3
Arrows
Lcns 5
Lens I
Lzr.a 2

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPOETEN VAN DE Z.I"I.I.ANDER Z
zzzzzzzzzzzzT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

UITSLAGEN ZATERDAG 7 JANUAR.I 1989

Lens
Lcns 2

- DvJ Bizon
- Jac. 5

Lens 3
Lens 4

- SVPTT B

- QuÍck Steps 2
afgelasE
afgelas È.

4-3
2-2

5



PROGRÀI,ÍHA ZATERDAG i4 JANUARI T909. ,

14.30 uur Eschèr Boys - Lens
13.00 uur Sev. 5 - Lens 2
14.30.uur {s Grav.SV 12 - Lèns 3
11.15 uur Sev. 9 - Lens 4

s
s
N

il

.v..Erven
,.Isrl

002lot6
o721069
o23lL59
026l 17 6

"N"
.it 

"

VERZAMELTÏJDENs

Leus I 13.00 uur
Lens 2 11.30 uur

LI.GGING TERREINETIí

Escher Boys &

Sev, !
es Grav. SV:

tens 3
Lens 4

13 "00 uur
10.00 uur

Sportpark "Juli-anapark'r .ingarlg Gunterstelnweg en Vredenburchweg,
te1:951616,
I'de Heuvel" Heuvelweg Leidschendan tel z 27gg72
Jullarra sportpark Kon.Ju1lanaweg tel! OLl 4g-L3726

Ook bfi afkeuringen kunr U blJ LENS rerechr. :

I','aÈ dacht u van aen kaait3c làggeu, pr'àatje nakeg of geÍ{ooo om.te gaan ÈraÍnen?
LENS bledt echt, echt veel meerlll . ,-

SCHADU'|,IPP.0GR.èr,Í,/,,A I 4 JANUARI T9O9'

14.30 uur
12.00 uur

Verburch e

Postalla:

- Lens ,. .; ,.. ..

- Lens 2
PoeldlJk te1: 01749-4613ó
l1 tlassenaar ce:..z 017 5I-243424

Verburch
PostaLla 2

Arkelweg 20
Groenendaal

rnfornatie orrer eventucle afkeurlngen van de afdeling r s-Gravenhage iedere zaterdegvanaf 9.00 uur auto*atÍcche Èere foonbeantwoord.er ondàr telefoor,nti 29570r.

OPSTELLING LENS 3:

s.v.d.Togt- M'verboom- H.v.Kooten- I{.v.Mersbergen- L.sinke- J "Middelburg- B.i.Iezeaaat-
M.Spa- A,v.WiJngaarden (I177)- J.Kouwenhoven- À.N.
LeÍder: B"v.d.Nouland tcl: g4B158,
Dent, on legltlfiatÍcbewiJ zen (in EapJe).
Afbcllen voor vrlj ilagavond 19.00 uur bU !I. v.yrersbergen tel: 213360

OPSTELLING IENS 4c

De opsÈe111nB voor Lens I en 2 ríoralt door'tle trainer bekend genaakt. Eventuelc af-
- schrlJv_lngen voor vriJdagavond '19.00 uur blj Il.v.Spronsen teÍ: 525013, zaak 502155of bÍJ It.GabeL te]-. 646554 of blj G.Sinke rÉf: 643à60

D'de Ru{ter- D.v.Essen- M.Frls- G.r.urper- c.Llpnan- M.ocuan- L.I,tanÈer- J.v.d.stee-W.StuÍfbergen- A,Bruln- ii.Kouwenhoven- C.Ijspeider (2596).

-v.:i, 
B:lï!§ïï. en G.Sarol-ea hcb lk nog gunn pàlfoto bÍnncn, lrilt U hter s.v.p. nu zo

Éjntrl Eogclljk voor zorgen.
Afbellcn voor vrijdagavond 19.00 pur bij D.de Ruitcr tcirz I4B4ZZ. 

., i

Denk om de leglElmariebewiJ zen (in mapje)

'B1j aI hele afkeurlng traÍnen cin 12.00 uur.

PROGRA]T'íA ZATERDAG 2I JANUARr 1989 "
14.00 uur de Jagers
12.30 uur Schipluldeo 2
14.30 uur Ado 5
13.00 uur KSD 4

- Lens
- Lens 2
- Lens 3
- Lerrs 4

.v. Soc6 t

.Mahangoe
a02-loLa
ot2l07z
o23l t6t.
026li79'

S

R

N
N

6

N.
N.
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Algeneen kontektpersoon: Paul v.d.SÈeen, Chopinstraat 103,
Telefoon: 970154 (b.g.e. 971674 PeÈer perreyn),

2551 SV Den llaag,

I.,edstrii dpïogramta A-B-C I unloren.
Kontaktpersoons Paur v.d.steen" tel: 970154 (b.g.g. gl1614 peter perreyn). Afbellcn voor
de wedstrljden bíJ Paul v"d"staen voor vrÍjdagavond 19.00 uur. rn uitÍrrste nood nog op
zaterda8norgstr op Lens bij iemand van de jeugdkonnissla tel: 661314, Voor avondwedstrÍJ den
Eèl3 9 70154.

Zaterdas 14-1-198 9 veld scheiCsr" sam. kon6tLens
310
346
379
433
455
469
512
527

14.30
I2"30
12"30
14.30
1t .00
t2,30
9"30

I1 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

lens À reg.
Lens Al
Lens tsl
trKSVM 82
Leus Cl
Lens C2
Lens C3
Lens C4

* Dlro I
- tr'C ZoeterEeet Ll 2

- Schevenln6en Bl I
- Lcns iB2 sp. prk
- Schevenlngen Cl I
- Dlro c2 3
- Vios C2 1

- RioEo c3 3

- Lens A,rcg"
- Verburch Cl

J. de Kok-264-
ï,1. de Jong-107-
I'1. Nooteboom-345-

??
J. Ccirnet-95-
J. i{eeuekerk-l B2

,,
,,

l3 . 45uur
l1 " 45uur
1l . 30uur
13.15uur
l0, l5uur
1 1 . 45uur

9 ,00uur
I0.30uur

IÍ1. 00uur

S.ttol en

19. I5uur
IB. I5uur

LanenPo

19.00 irur- 21,30 uur Lens C.coub. Zaaitoernool ln Oranjepleln
Opstelling: D"Teupel,Éan, L.Abounarse, S.l.ierencia, W.v.Dienen, R.Jagga,

A.Nieuwenhuls.

Y,AANDAG l6-l-1989
20.15 uur QuÍck Steps AI
19.00 uur Lels Cl

NlJkerklaan 77
77

BIJZOit[DEPJIEDEiC:

- opstcllngen a1s bckend:
Lens Al zonder tï.Brunlngs en R.BJ.gnell
Lens 82 zonder D. de Kok en E.BoldewiJn, nct M.Bruyn cn R.ibzouri
Lens C2.uet M.v.d.Berg (ook Cl)

- Zle algemene jeugdkopy achterln deze LENSrevue.

Vanaf 9.30 uur kunnen de spelers van A.reg r/m C4 naar LEI'IS toe belten tel: 661314
of het konpeÈltlevoctbal doorgaat of dat er een schaduwprograuma rrordt afgeÍÍcrkt.
I,IaÈ dat gaat worden horr.:n Jullie a.s. za.terdag we1 a1s je belt. I,le doen altÍjd ieÈs"
We proberen lri eerste ÍnstanÈle vriendschappellj k te spelen. LukÈ dlt nlet dan Èralnen
I,JC.

LENS B2 SPEE1DE UIT TEGEN GDA 82.

Na de kalkoen, o1lebó11en en appelflappen en dan nog de voetzoekers en <ionderslagen,
daarnaasÈ de noole melden 1s het weer voorblj ! Nou, dat was goed te merken. De eerste
helft was een pure appelflap met af en toe klelnÈ rotjesi met 6jn woord te zeggen lraa
puur sLechtl Was hct maar tc wÍJten aan hÈÈ bovengenoenile ! Daar tvd.j f eI- tt aan, tret
ergste ls ín ?t team heÈpraten en EoppëÍen. rk vlnri het een slechte start als ik voor
blulaap moet functioncren aan de l1jn cn 1n de kleèdkamer. Dan houd ik het voor gczlen..
i'Iaar ja, opgevcn ls hct leatste Írat Je doet, vanaf vorgende week, ilógenc ille nÍei zijn
nond houdt ln hÈÈ veld, vlÍegt or onhc.:rroepelij k uÍt! Dan maar geen kauploen, nijn dàer-
ste11in8Í6 lrr goerle poÈ voctbal en goede resultaÈcn bocken. Jongens ilie w11len voet-
ballen zcndar tc mopperen mogen speLen sa de re6t uag langs de kant bliJven.
Na de eerste helft had dc brulaap hèt ln de kleedkamer duldelilk genr,akl, het resu1taer
waa te merken" Er wcrd Eenuinste bcter gespceld en tt bewljs ts glleverd dat zonder
teveel praten ell .meE meer inzet en zelivertrouwen 1n hst team er beËer rrordt gespeeld.
Keeper TlJsen houdt dc strafschop cr op correctc wljze uÍt. lleÈ zelfvercrouwen werdgroter . voor de nlot selektie-spelers, vrLldag oq 17.15 uur aantrrezig zijn voor de
Èraolng "

de leider.
-7



lledstr 1j dprograurma ' D-E-F Junloren.
KonÈakÈpersoons PauI v.
wcdsrrljdeD bÍJ paul v.
zaterdagmorgen op lens
te1:970154.

Zaterdas I4-t-1989
12.00
10.30
10. 30
11 .00
10.30
i0. 30
i0"30
9.30
9"30
9 .30
9.30

r0.30

llestlandla Dl
Westlandla D4
Westlandia D6
Voorburg EI
EBS E3 ''
EBS E4'
HÈS E5
HBS F2
E8S F5
HBS F4
EBS F5
H.ils 16 . .

Pr.Bernardlaan _.

Daal en Bergselaan

d"s
d.s
bÍj

tecn te1: 970154 (b.g.g. 971674 peter pereyn). Afbcllen voor de
Èeen vooE vrlJdagavond 19.00 uur. In uLÈerEte noód nog op
lernand van de. jeugdkomisoÍe Èe1! 66f314. Voor avonilwe<1"t.Íj de.,

vel-d

Sprpark Hoge Bomen

seu.komsE Lenà '
uur
uur
uur
uur
uqr
uur
gur
uuË
tlqr
u!:r
utr
uur

- Lens Dl
- Lens D2

- Lens D3
- Lens El
- Lens E2
- tens E3

- Lens E4
- Lcns FI
!- Lens F2
- i,enc f3
- Lens 84
- Lens F5

ll

tl
ll
ll
lt
ll

lt
ll

lt
Í
lt
ll
ll
lt
lt

to.45
9. 15
9. r5

r0.00
9.30
9 .30
9 .30
8.45
8.45
8.45
B. 4s
9.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
urir
uur

Zondae 15-1-1989.

11.00 uur Lens FI È/o 15 onderlLng voetbal op Lens
BIJZoNDEREEDEN s

- gaarnc ouders Íoet vervoer voor aLlo teams.
- opotelllngen aLs bekend;
- Lens D2 zonder V.i{esterhout
- Lcns D3 zonder M.Koca en J.v.d.Zande (zle C4)
- Lens E4 loet l'Í"Benouarrek en lÍ.Saldi.
- Lens FI zonder K.v.RiJn
- Lens 14 zonder R.v.d.Ark
- Lens I'5 zonder t'Í.Pronk,

Daar gaat hli wcer.

10.45 uur

-Verleden week schreven wlj het al op zaterdag L4, 2l en 28 jonuarÍ veelal uitwedstrljdcn
voor Ju1lie" Níet ondat wll Ju1lÍe nÍet op Lens wlllen zlen maar roecr oudat de veldenvan ons zo slecht zljn dat wc bij uÍtwedstrijden necr kans hebben orn te voetballerr.

I'le hopen dat er veel ouders zijn die voor hei vcrVoer wlllcn zorgen. Daarnaast 1s hetook zo dat wc wedstrlJden.en Ëoernooien ifl de zaal gaan spelcn.DÍt vermelden wlj cr dan natuurlijk bij. speel Jc in dc zàal neem dan gynschoenen aeomet cen llchte kleur zool,
SCIIADI]WPROGRAMMA

vanaf 8.15 uur kunnen jullte a.s. zaterdag naar LENS beIlen (661314) of het wedstri3al-programna doorgeat. Mochten ook de zeer goede velden vafl wéstrandia, voorburg en/of-
ilBS afgekeurd zijn dan docn we.naruurlijk al,tijd iets. I,ia! we doen itgt ou., het Íree!..
HeÈ sErand 1s nogelijk, dc zaar. ook. rn prlncipe hourlen we voor hec 

"Ënua""pro!ràrr*àondcrgtaande .tLl dcn aan!,

TRAININGEN.

Deze weck zÍJn allc trainlngcn ook w,:cr begonnen. De D-serektie traÍnt op de dlnsdagavondnatuurlijk van 18.00 uur t/n 19.00 uur. Dai wÍsten jurlie natuurlijk al. I{e verwachtenalle D-E ea F-kLassérs zoveer mogeliJk op de Èralninge,.. ouders ret er op dat er
erordÈ EotÍaind.

Lens Fl È/m F5 verzamelcn ou 10.00 uur op Í.ENS
Lens Èl' r/ur E4 veràernelcn ou II.00 uur op fels
Lens Dl t/m D3 verzamclen orn 12.00 uur o! lfttS,.,:'
Neem alcÍjd gynschoenen eÍr een treÍningspak uee. Natuurlijk verwachÈen
we alle Leiders ook. Tot zatordag.

o
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JEUGDKOPY AIGM{EEN JEUGDKOPY AIGEMEEN JEUGDKOPY ATGE,ÍEEN.

i(ONTRIBUÏIES.

De namen van de Jeugdleden dle over dit selzoen nog geen kontributLe hebben betaald
komen binnenkort in de ï.ENSrovue te staan. zU mogen dan nteÈ ueer opelea cotdat a1
het geld binncn Ís over dit selzoen; Ouderà liot Ëot rrl"t zover konei,. en bÈÈaaaI c.E.
zsterdag koneanÈ op LENS of maak het gèld nu over op giro 3367II t.n.i" penning-
treesEer LENS te l{oneter. Vragen ovcr heÉ t(: beteLen bedrag beI dan Paul v.d.Steen tel:
970154.

TPÀINERSBI JEEM(OT4ST.

De trainÈr van ÍrC pan liaag t.w. Co AdrÍailnse" gceft op naandaga.vcnd 30 januarl ccn
denons tratle-tre-ining Í[Èt de Ajeugd ven Sc]revcningen op het terrei.n ven Schcvcningen
aan de !íoutïustÍreB. Onze jeugdtrainers zijrr ultgenodigd on deze trainÍng biJ te wonen; -
Na afloop Ís-er de aogelllkhoid orn ook rrog een verhaal van Co Adriaansc aan tè horen ,,
in het clubgebouw vgn Schevcningen en oa vïagcn tc stclleÍI.
De tiainl.rrg ts van 19.30 uur È,/m 20.30 uur. Àet prear3c vangt .r&n or, 2I.00 uur"

Deen en-Ceen cup.

Zowcl Dl a1s Cl gaan vanaf 4 aprí1 strljden om een "cup". De Deen cup wes aI enkelc
jarcn een'leuk evenement. Begloten 1s ogr ook voor de Ct-elfta1len zoen strljd te or-
ganiseren.'-tde hcbben natuurlljk lngeschrcven. Net al.s de Haagsche Courant Cup en De
Dce cup wordt gespeeld volgens hct krrocic-out systcelr. Dc tÍr,èÈ laatsÈe ploegen spelen
de finale;r Toch.w;1 leuk. Lcns D1, CI en senloren Zatexdag 1 en Zondag tr op zorn dag
te zlen.spelerr. DLt zaI wcl orln drocm blljven. Mccr nleuws volgt.

UITSLÀGEN JEUGD 
"

IíBS AI
Voorburg 81
GDA 32
Voorburg Cl

- Lerrs A. reg.
- Iens 81
- Lcns 82
- Lens Cl

Leno C2
Lcns C3
Lens C4
Tonegldo Dl

- osc cl
- RVC C3

- Quick C4

- Lens Dl

2-L
r-7
t-3
l-5

0-2
6-2
4-2
0-5

Bijna al1es glng door op deze cersÈc zaterdag ven het nieuwe jnar, SLèchËs Lens Al was
de dupe van de erbcrmelljk slechte LensveLden, Gezien dc slcchte Èrainingsop-r.onst btj
dit e1fts1 de aÍgelopen weck nlsschlcn mae.r beter ook Eet de topper op het progranna.
De eLechte tralnlngsopkoxls È vle1 uÍgcnlijk hcl-cneal we1 op in d...r eerste week van heÈ
uieuwe jaar. Dit zaL wel net de Kerstvakantl.e te r[akeD. hebbcn cn de daarblJ behorende
kers cbomenj acht. Nu ledereen echter weer naar school 1s verwachten wtJ Jullle wccr Ërou!.,
op da trÉlning. Kan le ni.ec bc1 dan even af btJ de tral er zoveel nogelÍjk voor de
Erainlng. De telcfoonnumners vernclden wij nogrmals hieronder. Notcer zíi evËíTls 1uditnog nlct hebg gedaan:
A-selektlec Ton ? s-Gravendijk tele 631640
B-selekr-ie s !'red Gtens rels 635418
C-eelektiea EdvrLn CoreÈ telt 671096
D-selektlei Rob v"Schalk tels 804842
E-klassersr GÍlbert Seeenwljk teJ-e g't2427

Lens A reg. a

rotzooide maar cen beotje aan bij IiBS. onvoLwasscn gedrag biJ (ta) veel speLers, Een
1-0 voorsprong werrl cotaal onnodlg ult handen gegcven. ïIat etin instelLlng zeg. Zatctdal
D-}^Io Èhuls en de week cr ne naar ARC toe.
Doe waE aan dle slappe Ínstelling en rrie weet wordt het weer sls ean het begín van dtt
seizocn.
Lens BI:
zag Ered Grens r,reer langs dc lijn staan net tÈrug uit Ghsne. De epeLers hadden zijn
hulp dcze kccÍ níÈt zo hard nodig en Frcd kon rusrig b{preÈeo langc de lijn. De Jeugd-komlssle bedankt John, Ton, Leo r:rr Edwtn voor hun huLp. UiÈ de vcrhalen bleek BI een
fÍjne groep te ztjtr.

9



Lens Bzs
IrÍst dat Laakkíartler é6n punt had verspeeld. Wianen blijft noodzaak on zicht te houden
op de eerste plek. En dat deed Lene 82 dao ook. Al1a opelers wareu er lnclusÍef de nÍcuwe
Eezlchten t.w" Redouane Mezourl en Martijn Brutln. IIe hopen dat JullÍe een fÍJne tlJd
bÍJ LENS zullen hebben.cu lrie .wc.et al dtrekt. een-kanpÍoenscghap.
Leos Cl:
;l fan tug"o een veel te haïd speiend Voorburg. Edwln deu HeÍJ er. wcrd hier de dupe
van cD Loopt nu op krukken" Hopeluk valt het. elleoaal noal oee. Beterschap ln Leder
geval. Blj rust oèE l-0 achÈerstaud. l,la rust glng Cl voeÈballen en llep uLt naar een
5-l overwinnitg; Zo'. straf .je dac harde spal goed af. ,.
Lens C2:
ffi-buot ieuk uaar oÍet Èoch r,è1 waË kracht 1u tle voorhoeile. Le1der Leo begeeft
zich op de transieraatkc of heeft rsisschlon nog eetr truc iu petto. olidank8 heÈ keepen :

van HaurLce (klasse eu bedankt) wist oSC toch twee kcer te Ecoren en de wedstrljd te '..

winnen, trlel, koaen Èralnen op de dlnedag hoor! l!
],ensc3:
deed waÈ het EoeÉt doen om bovenaen te bliJvea. RVC was slechÈa eetr flguranÈ. In de
vorlgc Lenarcvue !Ícren vij ju1lie elgenJ-iJk vergeteÉ Íoaar wlj zÍen Ju11Íe -gewoon-aI
aIs de kanploen van Jul1le afdeIlng, I,íeak heÈ wel waar en we hopen dat Raoul Jaiga voortàen
ook weer kont.
Lens C3:
E16te Jan PauL v.Nierop en VÍkash Gobind. Eeu slechte beurt jorilens. Be1 evcu naar
?aul v.d.SteeE Èe1: 970154. Hèt 1s niet de eorsÈe koei'. Je ploeggenoten versterkc neÈ
Sldney i'Íerencia en Daní.el Tempelnen naakte er oen leu,ke poE varr vooral in dc eerste
helft. Daarna, gltrg het wat ninder (te weinlg tralnÍng) EaaË het werd cen.-4-2 overwLnnÍng.
Leoe Dl:
glng zonder ËÍalnlng naar Tonegido toe en l1et zÍen ook Ln het nÍeuwe Jaa, van ríanten
Ee sreÈen. B1j vlagen werd er goed gcspeeld en Tonegido werd zuioschoots veralagen.
Zaterd.a.E Ècgen het sÈerke Wesllandia. We ziju benÍeurrd

10
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OFFICIEEL

Adreswij zlging.
2067 il.P.Geuri6, I,lS, v.Klnsbergens tr aat 126, 251g ItC Den l1aag.

BOETES.

Registrat i-ekooten
Reglstràtièkos ten
Aduinis'uratiekoBten
AdElnist raÈiekoo ten

DAMESVOETBAI 
"

KONTRIBUTIES.

le boeklng f.
le boeklng f."
strafzaak f.
sÈrafzaak f".

E. SchouEen.
T.J"LevensÈone 

"F. eI f,oudioul.
D.Sanders, R.J.-rlan"

Eet BesÈuur.

,( --.
lQ,--a
20 "--z35 , --:

Betaling v66r 30-i-I989 door overoaking op glrorekenlng 336711 of bankrekening
129924229 Rabob:rnk Lren Eaag, t.n.v. v.v,Lena te llónster ondei vernelding van. ,rBoetelr.

rn de vorige LENSrevue werd verueld dat heÈ dameselftal bU vcs zou speren, nu wordÈer a,s. vrijdag bij LENS gespeeld. Aanvang 20,00 uur.
LENSers steun deze eersÈe tredstrijd.

Over 14 dagen kort de liJst van spelers die over dit seizoen nog nleEg aan konÈributie
hebben betaald.
Dus betaal snel-. cÍËo 336711 of op bankrekentng 129924229.

:l+ ,

BAR ***** BAR *:t**rt BAR BAR ***** BÀIt '*r(*i(*

BAROPSTELLIHG:

Zaterdagmorgen . ;
Zaterdagulddag.
Sluit.en

Zondagmorgdn
Zondagírlddag
Sluiten

l{ernan, Jan en André.
ilarr,y, Henk Bautz en l{arianne Nan.
Gerard en Annie.

Tlnus cl Joop.
René en Anla. 

'

An en Charlc§

BAR BAR rt:!r*Írr; BÀt. BAR BAR r! **rt *

r"AX]NAVAIg-DISCO.

Op 3-2-L989 za1 op LENS een Karnavalg-dloco plaatsvÍnden,
Ieder dle !íat voelt voor een gczellig feesË wordt on 20,00 uur die avond gekostumeerd
verwacht. Ír is wel ver IÍcht) " Het Ís niet toe gcstaan met konfetÈl Èe go_oien.
Andere toestànden (toeters, be1len ctc.) zijn natuurlljk van harÈe wel-kom.
Voor de drie nooist gekoatur[eerden zlju 3 priJzcn beschlkbaar.
Zoals wlj 1n de vorige LENSrevue al schreven ls dcze avond alleen toegankelljk voor
18 jarigen cn oudcr. Van dc BAR-PRINS hehben we vernoncn dat hlj voor voldoende pils.
za1 zorgen. De grootste zot van de avond naakt een goele,kans on voor vo1 gend jaar. a16 . ,."Prins-Sl,obber Irl voot gcdragen te worden.
I'le hebben l{rcer een damssteaE dus dat garandeorE "DANS I{ÀRrEKES,,. Een raad van elÍ ïordtbeslist door hct lot (welk elftal). iioUDT AILEI{ 3 I'EBRUARM-IJ.

I

ALAAT,

{,j



oRakeltj Ès.

- MarceL Jansen; ziJn bekwaanheden bllJken grotor te zljn dan ncnÍgeen Èaa geaicnt,is vanaf heden .de nÍeuwc leider vàn LEIIS I (ZO) 
"

De vakaÈure d1e nu blj LENS 2 (20) is vrtjgekonon zal worden opgevuld doóÍ Hans .,.,
Kooyenga.

I,lij wensen l,iarcel en Eans veel succes nct deze Èoch wel zware functle. " ' . ''l
Van Nlco Hoefnagel ontvlngen wij heÈ volgende bcrtcht:
'rcaarne hrÍ1 lk het beatuur, vrienden cn arl-e bekendcn van harte bedanken voor dc
aEtent{es en beaoeken die ziJ Íotj brachtgn Ín heË zeehosplEÍun, het hclpt ltree aan '
miJn herstelrre . ti '
Ntco Hoefaagel .,.'., i. .

ZeehospÍtium kaner 55,
Kij kduin "

ilet .o.og wll ,ook,lrat, dacht.Diny...... .

Ze oet nu veel enake!-iJkÈr EeÈ een geborduurd tafellakenl
Het kan nog lckkerd.er Diny...... I ' '"'

Poets hèr zÍlvcr ooË àLns!!rt

Tot vetdrlet van zljn teamgenoten wordE hlj vergeetachtig van zcn eÍgcn u1ÈIaaËgasaent
0f kon je nleÈ btj de trekker???

- Gelczéa in oen rroude LENSrevue Íl

- Boete voor uLet opkoner.: f, 0,2S, .

- Die goeie ouwe rijd, hé Dlksrra!! I

- Zatcrdag 21 januari ARC - LENS A Leg,

._. . DS Jagera - LENS 1

-'Herlnnerin[: -

-- ïrljdag 27 - J anuarl ,. KAARTAVOND I

ODE AÀiiI DE SPELERS

Het. 1s een hele toer .. r.
Voor troebadour
Mct ziln achor geluld '.
en ecn Iekkc..luÍÈ, .

On telkens w.er cen lIed Èe zLngen '

van dui_zend voetbaldÍngen.
In het giote rijk van LENS:.
(troeb. is slèchts oen nLcrig ,àos.t) '
Thans grljpt hlJ weer naar zlln lier
en julcht èE joédclt van plezÍ.er.

aanv.
aanv.

14.30 uur.
14.30 uur 

"

IIeÈ Bestuur. " *

Ons LENS bestaaÈ bijna 70 Jaar. Dat betekcnt 70 jaar ríe1 en wee op voerbargèbieal eDalles daar om heen. Is er Ln die afgelopen decennla veel verander-à?
Tegenwootdlg ls arlccn de toekonsË i.nteressant en het verledcn telE a1 bijna nlet
,reer mee' Laatstaan t'waE cr vroeger gebeurdett. En toch.... vroeger gebeurd,e er ook
geneog op en om onze velden, Ln en on het. ciubgebouw, .in. coomissleao onz..
Het leeË onze redaktÍe'een goed Ídee eens in ons archlef to duiken;Ír,oi gepaste tljdenstukjes Èe publlceren uit een roeDrucht verlcden_.
l{e wensen onze ridaktÍe heel vóe1 

"u".ooi 
.l . - -,'
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Ilet grote rad is weer gaan draaien
De keepor l1gt in het net te graaleit., ,..Hant de Jongetro van Blauw en [Ilt
zijn weer fÍt.. Goal!.die zLtl
Voorult dan, Blauw en wiÈte knapen,Ík sta langs de lijn te gapen,
en Ík schettcr luld op nÍJn klarocn:
"Vooruit Leus! I{ordt Karopioen ! rl

Laat de baLlen knallen !
Scoor biJ honderdtalLen I
Laac de Eetten Èrillen I
Eu de vÍJaad blbbtrend rillent
Kauploent dat le waarop ik locr,
Ike de zanger van, lk

Troebadour. ..- (uit LENSrevuc sept.lg3g).
'Írrt!t**=====ti****-====tr'ír't*,iÈ=rÉ=**:Érrí!===E=rt*lt**=====,r***r.q====Érr**zt*E====*:tn*rsÈ==EE*rt*rrJ.

ssssssssssssssssssssss
S SENIOREN ZONDAG S
ssssssssssssssssssssss

veld scheídsr. wedctr.Eo.
Foit. V1aardÍngen 3 -
Lcns 4
Leus 5
ÍrlllheInus 7 '

Trionplr 3 -
HBS T'
Lens lÓ

Lens 3
Cronvllet 3
osc .4

Leos . 6
Lens 7
Lcns 9
Groen Ír1t t 58. 6

vrlendschappelLJ k.
vcld I
2of3

. UitendlJk

.Verueulén

11.00
il.00
12.00
10 .00
14.00
13. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uuï

3057
3L27
3t22
3l l0
3206
3354I

A.J
N.N
N.N
J.C
N.N
il,N

I,ort. VlaardÍngea - Merathonweg 10, VlaardingenI,lllhelmqs Hestvlietwóg 5i Letdsch;;;;
.ïIl.qpt.. - Zuiderpark 2e gcdeeltenö§ - DaaI en Bergcelaan
OPSTELLI1YGEN!:---:-----:-

TIGGING TERREII{EN

Lens I t/u 4 worden door de
Lens 5 È/ro l0 als bekend.'l_
EVENÏUELE I,IIJZ

tralncrs bekend geEaakÈ.

IGINGEN OF OPI{ERR INGEN BETREFFENDE

tel:
tel t
tel.:
te1:

ot0-4347949
86659s
887429
686454

- Lene 6
- Lenb 7

- Lens 9

Af SCiIRIJVENI

UITSLAGEN:

Celcrltas I
Westlandia 2
TOGB 3
RKAW 6
vcs 4

. Eblc .

.v. KalJ ff

.v.KniJff en V. Trornp.

DE ELFTAILEN.

- Blauw Ztrari 4
- Krancnburg 4
- Vogel 3
- Lens 10

+L
+r
+E

Kunt U rechtstreeks bij Uw aanvoorder doen. Llefst zo vrocg uogcllJk.
9""-9""9:.i kunnen bÍj probleneo konÈakr 

";";;; met.de wedsrrl, dsekrerarisLuc VerklJk, tak 070-454972.

PROGRAI'{I.ÍA VOTGENDE VíEEK:

14.00 uur Lens I
11 .00 uur Lens 2

L-2
r-5
0-I
3-l
4-3

- Den Hoorn I
- I{llheLmus 2

12.00 uur VCS 3
12.00 uur RKSW 4

- Lens I
- Lens 2
- Lens 3
- Lens 4
- Leus 5

Lens 6
Lens 7
Lene 9
Lyxa 7

1-3
5-3
L-2
3-5

- Lens 3
- Lens 4

3



12.30 uur tlesterkrsartler 2 - Lens 5
1I.00 uur Lens 6 - BTC 3
13.00 uur Leno 7 - Quick Steps 4

11 .00 uur Lens 9
12 .00 uur HBS t2

It tl
tt

H.GÍ1let
N. N.

- Tonegldo B

- Lens I0

VARIÀ;

Donderdagavond 26-1-1989 19./r5 uur Juventas/Valkenlers _

Deze wedstrijd gaat ten a1le tÍjdco rioor. MochÈ heÈ velil
op kunstgras gevoetbald, dus ook sportachoenen oeenenen.
LET OPI I !

Lens B ls teÍugEetrokken.
Lens 8 wordt Í,ens 5, en Lens 5 wordt Lens 4.
D1È geldE voor de rest van dÍt selzoen.

SC1IADUI.,TROGF.A}fMA BIJ AIGEHELE AfiEURING8

,i
Lens 6. ;

afgekeurd ziJn dan_ wordt

lurg"v,TuijI sp.park ZoerermeeË 07 9-31559112.00
r4.00
r2.00
12 .00
12.00
10.00
r0. 00

uu!
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DSo 5
DSo 6
DSO I
011veo 3
Oliveo 6
011veo 9
011veo 15

- Lens 5

- Lens 6

- Lens B

- Lens 3
- Lens 7

- Lens 9

- Lcns 10

tt
§t

Een voor al1en a.Ilen voor LENS "

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAN.VOETBN. Z
zz2zzzzzzzzzzzzzz

PROGRAI,IMA 2OlI T lM 3lzlt989.
MAANDAG 23 IL
21.30 uur SÍ.1va Boys 3 - Lens 3

L'OENSDAG 25l I

Sp.prk. "de Groene I,ILj dtett PÍjnacker OL736-Zl4l
,llltllll.tl

lllllt|lt|
|| ll . Í tt r

De nld-mldden van het ,tníeuwe vlerdeir.

ZAN. SCHEIDSR. KLASSENR.

Oranjoplein J.v. d. Scheer 941

vorlge week werd door het. bestuur Èesloten een'elftal- uÍt de coapetltle terug teErekken i.v.m. spelersgebrek van Lens 4.
Het vrÍndetrteam ríerd hlerdoor benaderd hun prestatlee een klasse hoger te laÈen zlen. ,
Na een kort. beraad in de spelersgroep bleek het Lens hart groter te"ziln dan wat eenrealist allas zwartkijker in zlJn gedachten had. De ."". oí het kamptoËns"t op ,"=à-t :.daaron voor dLt selzoen gestaakt ou daarvoor 1n de plaats Lens 4 voàr a"- ""iI c" 

-ti""""
t-e behouden. rn de wedstrud tegen RKAW begon.voor het vrlndenteam een nJ-euwe compe-titÍe. Ilet rdas een wcdstrÍjd laet Èwee gezlchÈen. De eerste helft wed afgeslolea neluen 3-0 achterstand. De tweede helft lras totaàl andèrs. l'íet zeer veel iizet resulteerde, ..
d-aÈ ln een stormloop van,dric-kwarÈ ier op het vijanillge doel en é6n terugspeetbal opLux. Na veel blkwerk werd kans op kans gàcreëril, vlak voor Èi3d uocht aofh'an ,".r-à.nverdiende treffer genoteerd worden door een frsale zitkopbal vau onze vaak inschuivendeLÍbero, dle de eíndstand op 3-l bracht.
Met Íets meer geluk moeten de punËen ln de volgende EaËch in anze bas veril$riinen. ofdit ook zo za1- zrjn" wordt berlchc 1n een volgend verslag van onze ,."d;;;;i;;;-"à"ttor-'
niddenvelder en tevens nijn stadgenoot.

2].30 uur Lens 1

22.50 uur Lens 5
- Exhes
-vcs2

Zuidhaghe
Zuidhaghe

4



zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT.zzzzzzzzzzzzz
Z IANGS DE SPOP.TEN VAI{ DE Z.I,Í,LADDER Z
zzzzzzzzzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

UIÏSTAGEN ZÀTERDAG 14 JANUARI 1989.

Escher iloys - Lens
Sev.5 - Lens 2rs Grav.SV 12 - icns 3
Sev.9 -Lens 4

PR,OGRA}O,ÍA ZATEP;DAG 21 JANUARI 1989"

0-0
bij de stand 3-3 gestaake.
z-5
5-2

14.00 uur de Jagers
12.30 uur Schlplulden 2
14.30 uur Ado 5
14,00 uur KSD 4

VEIUAHELT UDEN t

Lcns I 12.15 uur
Lcns 2 11 .00 uur

IIGGING TE'RT,EINEN:

de Jagers
SchLpluideu
Ado- ..

KSD.,

- Lens
- Lens 2
- Lens 3
- Lcns 4

b
F.

N

LI

. v. Soest

.Írahangoe
002 /0 rB
or2l07 2
o23l16r
0261t79

"t{"
.N.

Lens 3
Lens 4

13.30 uur
12,45 uur

0osÈersporEpaÍk -tlaal-sdorperLaan Wassenaar t.e1_E 280917
Sportpark Vlaardlngsekade ingang Seringenstr. SchÍpluiden 0I738-8651
Zulderpark rch 887427
Oude Haalsdorperweg Alexanderkazerne teLt Z4O3ig

14.
t2.

SCHADITI,IPROGBA}II'IA 21 JANUARI 1989.

30 uur Verburch - Lens
00 uur Postalia 2 - Lens 2

Verburch s Arkelt eg 20 Poeldijk rclr 01749-46136
Poscalla : Groenendaal ll Wassenaar, teLc 0L75!-243424.

Inforuatle over eventuele afkeuringen van de afde]-ing t s-Gravenhage leilere zatex.d.ag
vanaf 9.00 uur automaÈische teLefoonbeantlroorder ondcr telefoonnr: 295701.

BiJ algehele aflceuringt ralhen om 12.00 uur"
De opctellÍng voor Lèns i en 2 wordt door dc ÈraLner bckend geuaakt. Eventuele af-
GchriJvlngen voor vrijdagavoud 19.00 uur bij II.v.spronsen ters 52501.3, zaak 502155
of bij H.cabel tcl; 646554 of blj G.Slnke re1: 643860.

OPSTEI.LING LENS 33

s.v.d.Togt.- I'i.verboom- H.v.Kooten- trJ.v.Iiersbergen- L.sinke- J.i,liddelburg- B.wezenaar-
H.Spa- A.v. Wijngaarden- J. Kour.renhoven- N.N. M.ilaphaela Ascario.
Denk om de l-egÍÈinatiebewiJ zcn (1n mapje).
Leider: B.v.d.Nouland Ee1: 948Í58.
Afbellcn voor vrJ.Jdagavond 19.00 uur biJ W.v,Mersbergen tel: 213360.

OPSTELLING IEi{S 43

D.de Rulter; D.v.Essen- M.Eris- G.Kulper- c.Llprnan- M.osnan- L.i,Íantel- J.v.il.sEee-
W. StuÍfbergen- A.Bruin- H.Kouwenhoven- C. Ij speJ,rier (2596) .
B.Turker en G.Sarolea nogmaals een oproep voor Uw pasfoEo. Zonder legitimatle mag er
narnelljk ntet gespeeld worden, Dupeer Je e1fta1 hier nÍet. meÈ. u kunl aleze naandàg os
woensdag aan uij overhandÍgen of opsturcn naer J"Ham, HclÍs stokeraan 1g46, zs4l Gc"
Den Haag. SodankÈ.

Afballen voor vriJdagavond 19.00 uur bi.J D.de Rultor tc!2 }4B4ZZ.
Denk on dc legltlmatlcbewij zen.
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PROGRA}'MA ZATERDAG 28 JANUARI 1989.
14.30 uur Lens - Ariston igO
12.00 uur Lene 2 - Duno 4
10.30 uur Lens 3 - Honster 12
12.30 uur Lens 4 - lionster l0

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJ
J VAN }IET JEUGDI]RONT J
JJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJ

Algemeen konËaktpersoonl paul v.al.Steen, Chopinstraat
TeJ-efooo: 970154 (b.g"g. 97t674 "pot"" p*.r"Ëil-
Wedstrll dprograma A-B-C j unioren.

ZaEer dae 2l-1-r 989. veld

Kontaktpersoou: Paul v.d.stcen, rel: 970i54 (b.s.e, 97L6r4 pcter perreyn). Afbellen voorde lred'trljdan bij paul v.d,sreen 
"oo, "ri1aàgàiorra ts.oo uur. rn "ii"íut. nood nog opzaterdagnorgen op Lens bij lenand van ae iËugiko@lssrc tel: 661314. voor avondwede ÈrÍj dcnÈeI:970154.

I
2
J
3

A
D

N

I{

ïI

N

. d.ElJ k
ofsËedÈ

103,

o02lo20
0t2l076
0231153
0?6/r8r

2551 SV Dcn Haag.

313
360
396
452
477
494
537
(?)

r4.30
14. 30
12.30
14.30
1r.00
12.30

9 .30
It.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uuI
uur
uur
uur
uur
uur

ÀRC

Lens Al
Lens Bl
Lens 82
Lens Cl
lens C2
Lens C3
Lens C4

- Lene A-reg. zle route beschr. ??- ODB AI I F.la Crotx- D\tO 81. I I U.Iíagebaert
- cDS 82 213 ??
- Velo Cl 1 B.de Jcng- Vredcnburch Cl 2/3 ?2
- CromvllaÈ Cl I ??
- DÍe Baghe CZ 2/3 ??,

scheÍder. sau. korast Lens

12.30
13. 45
11.30
r4.00
10.15
II.45
9.00

10. 30

18. 00 'uur
19.00 riur

-634-
-58-

-228-

T.íAANDAG 23-r-I9E9.
-19.30 

uur Blauw Zwart Al
19.30 uur tene Àl

.BUZONDERHEDEN: .

- Lens A-reg.
- l,yta A2

Hassenaar
2

- opstelllngen aIs bekend. Ij::s A_1 zonder R.BlgneJ.I en M.Brunlngs.- supporters aLlenaal naar ARC _ Le s A"reg, ZIe.kopy hÍeronder]

A's'zaterdag spelen ruIlle Ín .e zaal van l.Iestlandla. Dlt gaat du6 altlJd door.De ÍredsrrÍJd duurr I x 30 ainuren. Dir is l;;;-;enoeg voor ia de zaal.I,leen wel gymschoenen mce mcË een lichte kLeur-zàoi.

LENS FI ,F4 en F5 naar WestlaEdÍa.

s D!! D3 l, 82" 3, F2 en E4 Zve luwentoernool.LEN u

0p zondag 22 jans,axL spólen bovenataande teaEs eÈÍr zaarEoernoor r.n veÍlrng weGtlandNoord' van Dl eri D3 doon er I spelcrs ;u" ;;;: àrg trrSgo' r".i"ir via-io ruraet. . . .van de overlge rea,s verwachren wrj .1i; ";;i;rl, Dia aon.rroor .uuïr ongeveer 2 uur.we verwachÈen aaruurliik wc1 dar .i o"aor"'rlJ"-ài. 
""..-i";";";;;; ;;:r.r.De route.Ís hecl elmpeL. vanai LEN_s au' à"g.iËioon af richtlng het [íest].and of te welde Lozetraaa' Aau hec r,Jnd-van.<re H";g"i;i;;;-;Icrrrsaf dc LozËrraaí op-i"ngn anuithor rlchring KÍrkduln. rr3 ac stopïiÀ;;;-;;-;iinàr 

""-íài'i"ï]í"1".r.r.o rlnksarrlchtlng Poeldljk' Deze weg vor_gen-en 
"o ooguru"r z.hu. I'gt r.e veÍling aan je ,Ínkerhand' Kon in sportkladrng naar LENS toc met-ecn tralnlngcpak aan en gyrnschocnen. on-klcdcn en douchèn ts in àe "eurnt-nicI ;;;"iiJï.Afbellen.a1o Jc nicr kan lyyn.o.í."t.-;";;ï;ij;rsavond te.00 uur biJ paul v.d.sreentel: 970154. Dus nÍer op zatardag uil a. i.ià.i.
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3iJ twiJ felachtig weer nogen ju11ie vanaf 8,30 uur near r,nus ueifÉii,:t teía 66f314 oi- :'
het voetbaLlen doorgaat. De spelere va, Fl, F4 e* F5 hcieven nÍeÈ ao,t"ri"".-oii taa.artijd door. Mochr her voor de resË roch afgekeurd word.en dan ao"" Bi;ri,e:,ri-"i--ri .nlcts. zlJ spelen imers op zondag een. ,zaalioernooi. ca€È trct vetavoeib;í-;í; a il"; :',d^an_verwachten we de sperers van Dl;'D2 en D3 d.Íe zonrlags rriÈt hoeven tu 

"pÀi"o-or-: 
, 

.10.30 uui dij 'i,ENS. Jullle gaan dan bnderl.lng zaalvoetballen in de r"rostr"à'i.:- i'-- ' '

LENS E4 doet da.n ook alets. . 
---

SCEADIruPROGRAMMA.

AI'BEILEN /. PJCETS?REEKS

SUPPORTERS GEYfu\AGD.

Nogmaal,q vragen wlj dq. ouile,rs on voàr-" vrij rtugorl.ra rs. oo uut. ar' t" beLror, or" - :' . . . :

hun zoon nÍet han spelcn. Ook aIs er rechÈotrceko naar uitrdeils Èrij den Írordt gegaanw1lIen we dÍt voor vrlJdagavoad 19'0c uur Ííeten. Eèn kleine noeÍtË nÍetwaar. Hót bespaart0É6 ecn hoop ge100p.naar de talefoon cp de', zatordagmurgen. Moaenteel-, krÍJgen we echtte veel onnodlge .afbellers op d,e:ze ochterrd. IIeÈ aanvullen van de tea-Esi Ís dan.ook vaak -

onnogcllJk"

A.s, zaEÈrdag speelt LENS A-reg. de belengrijkste LredsÈttjd
Voor LENS 1s hct.er op of er on{er ,zoa1a àe Érspa laat ziàn.

toÈ nu toe van hut sei2oèn.

1. AT,C

2. LENS '

3. Alphense Boys

L4-24
r5-23
L5-23

De ecrstë plaats slechcs gecft garentle op. prcnorie naar de toogec" regro;àte" lriaËse.Een tweéöe plck kan evèr.tueel vio .e., ntsstàren te spólen promoliewedslrlJ à . alsnog :

bij wÍnst prónotle berekenen (vcs 119116, sr:Ízoen). uai ts "àrrt". uiiàràrr ioetro".i'auvraag. I,lÍj hopen dan ook dat A reg.- ,,geÍnoontt de eerstc plek gaat $akken. " , . 
-, .'

Ptobeer cr a.s. zarerdag eer hele reuie raedàtrlJd. van to makJn. Bàrduur ïgrder àp rritlaatste half uurÍ van 'afgeiopen 'zaterdag tègen or.ro. Toen zag.Jc n"tri àai : "rii. ,iràai -

winnen. Zo hoorÈ hèt oàk Íoa.ar wel natuurLijk op èen sportlàvË ,enier, W".h;;;;;;t;;
' ;Ïir:ï:r:t'i::it:";":..'tll,n*"1. u3tài en'5uiii""i'i"ii"tl;ii; ;;;:;t;: ::,

.: ,, i

de JeugdkornroLssÍ.e.

ROUTEBESCITRiJVING ARó

Volg de groÈe Ecg Den Eaa
Door Hoognede. en Woubrugg
Voor Alphen roèhtdoor. (en
blj de stopllchten rechts
Daarna- borden voigen rlch
I,le gcven toe dat dezc bes
de rondweg. Helaas kon ni
ce laac van hula weg.

S CHADI]WPROGR^.ANÍi,ÍA

AI'BELIEN/ RESIITSÏR.EEKS

g - Aosterdam cn.neen de afslag .Hoognade. , :

c de -lorden AJ-phen .volgen
igszÍns llnks) de rondrgeg op. Deze weg blljven volgen euaf en dlrek-r weer linksaf . .-.,,

tlng sportpark Zegersloot.
chrJ.jvlng ntret heel erg'duidelijk is zeke" heË gedeelÈe ove
emand'éen bcEere beshcrijvt[g geven, VeeI .succel ea ge nict

r

' i,:'i
De sperers van c1, c3 en c4 mogen v"enaf 8"30 uur naar LEI{S toe bei}en, (turr--ootlia) 

.of het koupÈtÍtievoe ÈÈaI voor hun doorgaat." . "- . - .' :
De cverlge clfta11ón dlc laat siclen nàgeu pas na 10,00 uur belLen.
Dón pas ook weten we welk schaduvrprogranoa íc cventueel afwerken. .

Nog ótecds iLin q sperere die op zaterdag,orgcn afbetlen of doorgeven dat ze recht-..str'eéks.tgaan. Ben Je zlek gcworden 'snachis dàn Ís hcr ".t""riijt"g"en irotreeo aàL .je ÀoÈ cven afbelr. voor de rèsr ooed'le zo snel rnogelÍjk afbclieu"bi3 ir"i *a:Èi;"".-
::+: :79i54: Ia ieder gcval voor vrlJ<tàgavond t9,00 uur] HtÉjr noct 5u"ook nnu,, tooDeuen ars le rechtsÈrecks gaet. Een krclne moeite en het scheelt oio "u'geloop naar.do telefoorr toc op de zaterdag.
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LENS A-REG " T{IL HOGER OP.

Vlak voor dat we de rrinterstop lnglhgeí z-r.ten we ln een héé1 dtep dal ( blJna op de,
bodep). Dri6 we hadden getroeg tild oIl over.ótrze zonden nà te denken, en \íe hebben Eet'
het hele elfÈal voorgenomen om de koopet'idle flltsend vooit te zctÈen.. . . . .i
Dus we ginger. met 2OóZ vglle inzcc de'- lredoÈÍljd 1n rcgen l)WO. ,' , ,

DtrlO probiérde teÈenstand tc bleden,-wet ze aardig iukte. Tot een. half uqr voor qijd, ..
want toen r erd n.1. de score geopend en volgde cr nog een aantel doelpuntun.
Al net al- de achterhoedë zat goed d1cht, het niddcnveld fungeerdÉ ' (noolwoord) voor-
ÈreffeliJk, en de aanval n0aakta het. ke.rweÍ op een su'bllene nanie af, zodac onze grote
aanhang weer eèus kon genietcn en voldaen eaar huis kon gaan.
Nu even een oproep voor deze grote aanhaÍ:g; -kon Èet z9n allën en neem e1 je keÍmlssen
lree, naar de f,atch ARC - LENS Reg..
Na daze lredstïijd wil1en wc een positÍef vorslog van heE jeugdbcstuure vrant in de
IaaEste terslagen nerdon wc de grond lngeboord. itiÈ enÍge negetl-eve 1n dc wedstrljd
was da.E Ricardo een penalty xo1ste..D1t zal bLj hcE jeugdbesEuur hecl z',raar rrregen.

' Hct teàm"

Noot J eugdkonnlssic,

Volgens cus i.s er een groot verschil tusoen de grofld lnboren
noten plaaEsen. Uet Eissèn van een penalty kan gebeurcn. l,Icar
schleÈÈtr 1s natuurllJk behoorllJk don.

en Èerecht kriEÍsche
geintjec maken voor.,het

LENS'Al'- FC ZOEÏERITTEER Al t4-l-1989"
I{e gtonden gcpland voor veld 2 naar geLukkl.g konden we door een onzettlng op veld 3 -.

terccht. (nog bedankt Leo).
Met Dànny èn Edwln naer zonder Rene; Maurice cn PaÈrick(reg.) werd begonnen aan een
nocitrlJke k1u6 tegen óén van do rnedc koplopers.
De inzet wes prÍEa oÈ dit loodzlrare" véld uàar door te teiníg vrlje àanspealpuÍlten ,
(bItjÍÈ een pröbleea) en vecl baLverlies kwamen we ondcr druk te staan.
Na een dootbraak en een voorzet van 1lnka scooidè de gevaarlijke spit,s van,IC Zoe;
terEeer halirerwege de le heift 0-1, tta de rust oeE Edwln nu ln de splts paktcn we de
zaken beter aan en kregon al snol cnkele goede scoringskansen. I.le hadden I'C zoeterEeer

- goed 1n de tang en op aangeven van John scoordc Edwin dc geltJknaker. '

Vrij kort daarna plkte Edwin op de heLfE van dc tegeÀstander de baI op èn sioordÉ be-
heerst l-21 Hlerna draalde LENS op vol1e Èoeren Éeax zag toch geen kens een beslis-
serrde vooroprong te nemen" I{e vlelen wat terug oÍr hcÈ Lukte tr'C Zoetérmeer lorn
kwartier voor heÈ einde de sÈand op 2-2 te brengcn; waÈ tevens de elndctand werd'
Jongcns eeo fijne wedstrijd en een conpllment. voor de verdedlging dié de gevaarlljke
aanval van EC Zoeteroeer aj-eÈ vcel kans gaf. Ook Naik op hct Elddcuveld, schakelde
ztn mannetje prlma ultl
Nog even een advies. Om kanploen Èe woÍden, cn dia kans ib er nog sËeeds' zullen we

o.a. een ijzersterke konditle mooten hebbcn. Dusi kon tÍainen t

p.s.: nog I[aar een r,redstrUd René!

dc lclders.

Hej§!41 ilpro€I4qqÉ !:E:I i t !lole11.
Kontaktpersoona ?auï v.d.Stcen iels 970154 (b,g.g. 971674.Peter ?ereyn). AfbeLlen voor de
wedstrljdon blj Paul v.d.Steen voor vrijdegavond 19.00 uur. h uÍterstc nood nog op.
zaterdagnorgen op i,ens btj lenand ven de Jcugdkonnl,ssle te1: 6613l4,.Voor avondwedstrij den
tel:970154.
ZaÈerdag 21-f-I989, veld sàn"komst l.ens

(ook 22/l)

(ook 22lt)

11 .00 uur ïlBS
11 .00 uur ilBS
I I .00 uur IIBS

DI
D4
D5

- Lens Dl
- Lens D2

- Lans D3

. Daal en Belgselaen
Daal en Bergselaan' Dsa1 en Dergselaan

10,00
10.00
I0.00

B

u9Í
uuÍ
irur



11 .00
i0.00
11.00
ll.00
9.00

10.00
11"00

9 .30
10.00

- Lens El
- ï.cns E2

- Lens E3

- ].ens E4

- Lcns .FI

- Lens F2
- Lens F3

- Lens F4
- Lcne E'5

10 .00 uirr
9 .00 uur

10,00 uur

uur Tonegldo El
'uur rvoorburg E2
uur Voorburg E3
uur Tonegído E3
uur Wectlandia Fl
uur iVoorburg FI
uur ïoorburg E2
uur l,lestlandla F3
uur Westlandie F5

(ook
(ook
(ook

(zaeL)
(ooh 2211)
(zaal+221 L)

(zaaI)

22lL)
2211)

Roodelaen/Vbg
Pr , Bernardl. /Vbg
Pr. Bernerdl 

" /Ybg
Roorlelaan/Vbg
Sp.prk.ïIoge Bonen/Nldw. )
Pr"Bernardl./Vbg
Pr.BernardI. /Vbg
sp"prk.lioge Bomen/Nld!í)
sp.prk.Iioge BomeÍr/N1dÍr. )

z2lr)
10.,00. uur' -
3.00 uur
9..00 riqr-

10. 0C uu'i'r
8.30 uui,

'9 .00 uur ."
-- 'l-1 '

ZCI,IDAG 22-l-1989 (ZAALVOETBALTOERNOOI ZÍe kopy.

tal - zaali:ocrnooi ín velling Noord16. 30
16. 30
16. 30
14.30
14.30
14 .30
14"30

Lens Dl 7

Lens D3 7

iens El
L*ra E?.

Iens E3
IJ2DS .r I
Leas F4

15.30
15 .30
15 .30
r3. 30
l3 .30
13 .30
13.30

uur
uur
uur
uur
uut
uur
uur

taL -
tl
tl
Ii
IT

It

tl
It

it
t?

ll
t,
Ít
!t

uur
uut
uut
uur
uur
uur
uur

BIJZONDERFJDEN:

- opstelllnged als bekend" 
I

- Lans D2 zonder V.Westerhout
- Lerrs F3 zontler P.Bodaan
- Iens 34 sonder R.v.d,Ark
- Lens F5 zondi:r B..ZeI1cr en M.Pronk (?)
- zoudag 2.2-l-7989 geen onderllng voetbel voor Fl È/n tr'5 op Lcns.

UITSLAGEN JEUGD !

Lens A-reg.
Lens Al
Lens, BI
Lcns Cl
Lcns C3
Voorburg El
H3S E3

- DWo 4-0
- Zoet.ermeer Al 2-2.
: ScheveningenBl 3-3
- ScheveníngenCl l-3
- VÍos G2 3-1
- Lens EI 0-6
-, Lens E2 2-5

- Lens E3

- Lens E4

- Lens Fl
- Lens E2

- Lcns F3
- Lens F4
- Lens F5

4-6
2-0
5-4
6-5

10-0
6-2
0-9

I{BS E4
EBS E5
H3S F2
HBS F3
HBS F4
BBS I'5
HBS T6

En wlJ mdar steeds schrljvcn dat we uitrrëdsErijdan hadden geregeld oxndat onze velden
als eerste afgekeurd zljn. Toen wc oÍ[ ongeveer 8.00 uur LENS op reden waren arrc
velden blj ï,ENS goedgckeurd. Even bellen naar HBS an I'IesÈlandla, NaÈuurlijk ghg hÈt
daar ook door' HcLaas op Lens cen kieÍne regenbul. Veld 2 was onbespeelbaar, v.id 3
slÈcht. I.Iat er in het .t.Iestlend vlel weten wlj nlet maar Eoen o2 en b3 richtlng
I,lestlandle. vertrokken r,raren bclde Hestlandla op dat hct dear gooÈ. Afgckeurd Àelaas.
en D2 en D3 voor nicts de rels genaakt. Lerrs D2 glng nog naar de zaal, De cpel-ers van-
D3 hebben wà niet neer gezien. Dat .rir,Cen w1j jamer.
Ook 82" C2" C4 et DI werden helaa.s afgekeurd, De resÈ glng geluH<ig door.

Lens A-reg,
begon noelzaam en zag dat DWo in de eersÈe hclft de besÈe kansen kreeg. Ge]-ukktg bleef
het 0-0. Na de rust oen agrcssievor ea goed spelend LENS en DWo kwam nog ,arr éÉn keer
gevaarrlJk door. Tcon scoorde de eerste en Fau6Èo daarna cen echÈe hs.ÈÈrlck.
zaterdag de bolangríjke tópper bÍJ ARC. EigenllJk Eoetcn jullie ',rinnen on uÍczlchE te
houden op de eerate p1aat6. SuccÈs.
Lcns Al .
Eatcl-augri5 ke wcilsÈrlj al tegen zoeterEeer. Blj rusr l-0 achter. Na rusc scooÍde LENS
via EdwLn 2x" Jar,mergenocg rnaakte zceteraeer nog gc:J-lJ k. Ilet bleef z-2. zatetdag op
veld I tegen het stcrkc oDB meÈ een bekende splts. Laat Je nlet foppen.
Lens BJ..
ocht cígenlljk nÍet vcrllezcn cn deed dlt dan ock nlet, vla Erwín een l-0 voorsprong.

Maar fouten achterÍn voor en na rust gaven schevenlngen oen 3-[ voorsprong. wac Èon
BI nog meÈ slechts l0 D-lnuten te spelen??

I



9*.1n- 9o Jirmy (een knallende vrii e trap 1o .do loot"c" secontle) brachgen gesteund d.oor
de_hele ploog een 3-3 cÍndstand op.het ruiLfornulÍer. Klasse gewerktt ! ;. .: :
Ler§ Cl.
ffitret .gezien een goed e1f tal. voor rust kr,Íatri dtÈ er nog enigszine ult.. tcn I-0 i.

achtèrstand werd Ènel weggewetkt 1,-1. Daarna werd.en er -hee1 iat kinsen geaiot .(conceutr
De.tsieede hèl-ft vergatcn weer te vlel opelers daÈ ook goede voetballers noeten werken
cn i-n tcasveÍband noeten spelen. Alleeo kan Je hct ochi nlet. KoD op jongcns probeer
eenÉ .en echt tlan te vordàn. pas dan zullen dc resultaten ,""t t"rugfooor,.
Lenà ca.
bl-ijf t door de 3-l ovcrwlnnlng op kop van de rangllj st ret arleen ËTSV en cronvlleE
a1s concurrent. Croovliet Ls zaterde.g de tegensÈandàr" LuÍeter goàd naar d,e lei6er enrrordt iét zo sner boos a1s Jc gcwÍeseld wordt. Dat hoort 9r ooÈ btj, Een ovr:rwinaiug
en Jullle zLln za goed alo kauplocn. Doe Je best.
Lene 81.

aÈie)

kendo Voorbirig nog van de laatste kompe ÈÍÈÍeríodstrlj d.
nu won Lens El eigenlijk vrij genakkeliJk. Nu werd het
ccht gocd geopeeld.
Lens E2.
hetzelfde kunnen we zeggen vau E2. Hst een leuke wedstrÍJd a7a6 dat bÍl EBS. Zorider de
andete Jongens Èc kort te doeno wanÈ ledcreert specldc goed, wlL ik Eoah voorar keeper
Dave dlc grootsÈc rcddingen verrlchÈe cn zwoeger Robert een konpliroenu goven. Ga zó ,.:door jochies. :' '

Lens E3.
sÈond snel Bet 3-1 achter uaar gaf nlet op. LangzaeB kwamen ze Eerug ou ultelndelijk
met6-4teIíinnËnvanfl3S.l{arce].otÈcnbestreekheÈhe1ave].ddet*eèdehe1ft"0oÈ
dlÈ was leuk om tc zLcn.

"pEEiA; 
tegen een sterker IlBs. Door hard te werken wlsten ze de schoale to b"purtënt'toc ..

een 2-0 nederrlaag. I,Íat opviel rres het u1È6tekendc verdedigeu van Nl.hat en Aytel en het j''
goede keepen van Rov1n. De rest deed best goed oce. Ko[en Èralnen Jongenè.
Lens Fl.

Rust. Even í.edereen wakker schudden en snel een 4-2 vooieproug. Illeer voor bliJven Àangen
en r.reer plnge1en. IiBS won net 5-4. Dom hoot longens d1t was echt nÍet nodÍg.
EverE en Ronal-d goed gespceld hoor.
tens E2:
speolde ne-a6t 11 een doclpunÈrljke tedstriJd. lieÈ ocoreverloop wae daardoor EoellljkbÍj te houden, mede door het slechte weer. HBS bleek ietc Ecerker eE r,ron oeË 6-5.
Toch éen leuke wedstrÍJd,
Lens F3:
;F-iffisroos t3gen ecn veel te 6tc!k EBs . uet weral een l0-0 ncderlaag. lacerdag uaar
Voorburg toci Als ledèreen cr la Eoe! het dan lukken. GclukkÍg bliJven Ju11ie en de
oudcrs lekker enthouslast " DaÈ ls heel, belangrljk.
Ler,s F4: ii.,
ffi-EEt 2-0 voor tegcn uBs . Toch verloreir ze kansloos net 6-2 . Eoe dLt nou uogelq k
Í,ras bcgrÍjperr wlJ echt uLet. uet slechté weer had EBs ook. LenE was gëuoon wat minder
Ín de afwerklng vandaag en EbS had beeÈ rs61 uat geluk warcn de kretei ne afloop.'
Zatetdag de zaa1- 1n. Gyoschoenen neelt
Lans F5:
ffióïEE-negen in-a1 en IIBS gecn ecn keez . Ecn duÍilelÍJ kc ovcrwinning en heÈ broert j o
van Kevin genoót er ook van. ZaËerdag in de zeal. Neem Jc gymschoenen nee.

Hèt wÍla de koploperl ! Toen ón
6-0, Ga zo door Jochleo. Er wordt

l0
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OEFICIEEL:

Nleuwe leden"

2613 V.l^l.v.d.§eest, F.jun. 060683, Leyweg 286, 2545 EC Den Haago rels 298382.

2614 R.S,Mohan, C.Jun. 031175, Rutrnzicht t39 " 2543 RK Den ilaag.

llleuhre donaÈeurs.

De heer il.F" líeeuwisse, Schlegelstratt 42r 2522 Pll Den Haag.

De heer A. iloon, G.v.d.Veenlaat 123, 2552 I.lG Den llaag.

OPZEGGINGEi{.

2509 ï't 
" 
Bhagroandien

2003 J.v. d. SeiJn
2527 K.v. P.1J n
2443 E. BoldeuiJ rr

BOETE.

ReglsÈratÍèkos Een Ie boeklng f,. 25,--t R.Tettero! J.I{estst.raÈe? O. HuLs, C.IJspeJ.der.
Regis rraelekosÈen 2e boekÍng f.. 25,--i A. de Groot.
Eetallng vdór r3-2-i989 : door overnaklng op girorekening 33671r of bankrekenÍng
129924229 Rabobank Den Haag, t.n.v, v.v.Lenc te Monster onder vernelding van 'rBoeÈerr.

lleÈ Bestuur.

- Sezo
- C" jun.
- F.jun.
- B.jun.

EAR BAR lIAR BAR tcà*** BAR

BAIToPSTELLING3

Zaterdagmorgen
Zaterdagu.i.déag
Sluiten
Zondagnorgen
Zondagmiddag
Slulten

Anj a en Jan
Ellen, Paula" Lonneke " MarÍanne en Jos.
RenÉ en Marcel.

Tinus en Joop
Nans" Aad, Laura, Gcraid, Annie en bÍJsprLngers.
André en José,

tsAR BAR BAR BAT- !ir.Jr*|t BÀR

i{leuwe trainez A-Selektic.
Voor het rleuwe deizoen Í33-'89 heeft heË Bestuur na goed overleg Plm Westgeest aange-
trokken voor de A-oelektÍe van de ZondagafdelÍtg, lí1J lrordt de opvolger ven PÍet van
der Valk" Op dit nomellt ic hlj de Eïeiner van Ie klasser Blauw-ZwarE
ALs speler ls hij be811st nieÈ onbekend biJ menÍg Lenser. Hlj acteerde succesvol als
laatste na.n blj Blauw Zlrart. en v[]C, waar hlj de. grote glorle meemaakte toen onze T.C.
John v.d.Lubbe daar tràiner was. Samen ueE o.a, Jax Gerritzen r.rerd het kaoploenschap
in r7B binnen gehaald.
AIs traineruo" t t5 4 jaar Verbbnden btJ SEV (zaterdag 4e klasser) en 2 Jaar blj
Blauw zwart. ilit selzoen gaac het lllauw zwart uÍet voor de wlnr]. BegrÍjpeliJk ars er
liefst 7 spelers om ulteenlopende redenen stoppen oet voetbal en er nauwellJks sprake
is van nieuw bloed.

I



Vorig seizoen elndlgde de ploeg nog op een uitsÈekende 4e Plaats"
Pl-E He6tgeest 1s ln zijn dagelijkse werk aktief ln her or'derw1J o àls gyinnastlekleraar.
Het Bestuur heeft er alle verErouqren Ín, dat PiE WesË8eest u1t6Èekeitd PasE 1n het
Lens plaatje. HiJ is' jong, aDbitieus en in hct bezit van het diPloEa rroefenneester l!'.
Ook w1l hlJ a1le medewerklug verlenen ean Juko en jeugàtrainers on het jeugdplan nog
neer gestalte Ee geven.
WtJ zijn b11J er Ín gealaagd te zljn, wederou een troiner trlet kteliteLten tc hebben
kunnen contracËeren. E.e.a. is Èljdens het u1ÈeroEte geslaagde treiBingsweek-end Ín -
Renesae satr de A-selektle bekend, genaak-t. En nu dan a1le aandacht op de:2e helft van
dLt Beizoen. LaÈen we er meE zsn al1en letd nooÍs 'vdn nakeu. Tralner,leider6 en sPelers
zljn echt Eupergeootive exd. Ze ziJn klai.r: voor het 2e bedrtjf. Iíe wensen ze veel succcs.

ilet Bes Euur.

Theo Eoefnsge L stopÈ als Ë-tralner.
Na goed overleg en in een ultstekende veratar,dhoudlng zljn het iiestuur en Theo iloefnagel
OVereengekomen aan het eind van dit seizoen ?ieÈ verdeÍ fiet el-kaar door te 8aan.
Theo heéft er ilan llefst 6 Jaar al-s ts-trainer op z1Èten. Onder zijn bezlelende leidlng
heeft het 3e lans gezlen de iCrlVB te bereiken, Dit seizoen verloopt het zeeÍ looelzaau
met de 3-selekÈÍe door grote ttpersonelert problernen.
Er zlJn geÍJootr te weinig spelers voor een conPletc B-selektie" 'Eierdoor ook waren we

genooàza;kt het vlerale rrit du "orp"rÍtle 
terug Èe trekken en 5 t/n Ic door te schuLven.

Jarmer, Daar heÈ kon nLet anders. Volgend §eizoen beccr!
We zullen.uu.alles Eoeten doen om het 3e te behoutlen voor de Kiv\fd rec. 4e klasse.
DaÈ zullen de spelers van de A-selektie 66k goed noeten beseffcn en ls ook doorgcsPÍdken
1n Renesse. Lotàn we Theo die stcun gÈven, d1e nodlg is zodat hlj zÍja :rlctÍcve Jaren
biJ Lens,aIE B-trafiler lraardlg kan .efslulten
Wij r^rensen hen en leitler Ben ó,ssc ecn prl6a-slot van het seizoen, o'a't'' bchoud iau
i<hiB schap. i{eÈ Bestuur. is inroiildcls op zoek naar geschikEe kandldagen voor <leze

traíncEsp;slt Le , Zodra ef meer bekend Ís, zu11en wlj U uitetaard dlrekt í.nforneren.

IIeE BesÈuur,

--g--_o.--:..-o - o - o -o - o- o - o - o.-o - o - o - o-o - o -o -o - o -o''
iEris 69 iaar !!!

Maer hoc 1e LENS Eoendertljd ontstsan?
I,lij dokep voor U Ín ile LENÉarchlcven,' en vLJ lazen e,:n LENSrevue ult. 1923 over de

opii."htlrrg ell d,e groeÍ van ile R.l(. SPOI.TVEIiEE1{IGING "LENIG EN sNELrr '
Wi5 publlceren dii verhaal, voor U els Lg5ser, in vier delen" Dus zogezegd een
t'Cónilnue Story'r over de.eerste LENSdagcn rontl 1920, geschreven door de toennalige
yoorzitter Jac. Haket.

1{o e LEI{S ofltstaan erl gegrocíd Ls"... (dcel l),

lD ilecenber J.1. was het drie Jaar gelcrlen, dat er ten hulze van ondergeteekctde
eenigc heereir bljeen gekomer, ,ràr"rr, 

-o, tot oprichting van een voeËbelvoreentgÍng té 
,

g.ruËnt. ,

Én 1aweI, heE gctrukÈe. Men bos.Loot naatregelan te treífeni om daÈ doel te verwezc:
lijËen. i" go"à" wl1 wils èr, en lsat tltt 2Àggen wllo kwaq vcoral later.,aen het llcht"
toen we voor gEooÈe noeillJkheden kt anen te staa[.
Àllereerst de.-leden,' 2e het terrel , 3e klecdgetegenheíi. -tloe krramen wlj hlcraan?
De laatste twee ooellijkhcden waren echter dooor het zecr acÈleve .oPtredeD vAn onzen

Sccr. Pennlngnecster J.Boone 5poed18 overwonflen.
HÍl .had overel aangeklopt, vanàf Seàretariaat I{.V.8. toÈ GeI[.Dienst vooÍ Stadsonfi'-Lkkè1ing
l-ioit"trufolrgstlng Eèc, iin toen we kbrt dearop weer ln vergaderÍng bijeen warcn, had

iii-a"-""r;àrriiieía. gógu.rur,u bli elkaar,_ tllc'wÍJ noollg hàtlden vàor dà deflnttÍeve
vastsÈelling ven ons Prograrrmc.
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Maar toe da groot6te uoellljkheld; GELD! I Hoe kwamen we hieraan? Hant Boone hail welde beschikking over een Ècrrei,, en ook zouden we dear later kleedgel_egcnherd kr{gen,
rDÍlar I{e hadden sLechrs een zestal--1eden, de oprichtcrs van onze veleeníging u.1. ilgoone,J.ilageraars, G.J. & ,{.ilakct en J.MeiJer. En van deze zes leden kon je i8eflirk ver-
wachten,. dat zij trL,I50,-- terreinhuur biJeeu zàuden btcngen.
Daar zatèri we uu; rang en somber wer<ien dË zeken besprok"i, tot plots HageraaEs e ,neÈeen groot vertrouwen in dc toekoost, on6 een rien oader hot hort sÈak.zij jul1ie hecleuaar do1, oo met zulke doodbldderegezlchten t.e zlttcn; a1s wc ecn ter-rein hebbeo, lcrljgen we vanzelf.leden, sprak hÍj.
Dèt hlj dat nÍet.mÍsgezien had hàeft de iare.e Ëloe:, van onze vereenlgÍng duiderijk'
b ewe z en. .-
Dat gezegdg gaf den doorelag!

wordt vervolgd......
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o_o_o_o_o_o_o_o.f
oRakel eg

- Behalve Uw redaktle,
- tlulkt ook Lartuny,Han terug' íD het vcrleden.
- Lanny.doe nanel.ljk. poglngcn om.2'.februcrÍ a.s.

terug t.e hebben.,

- ze ls <tàn 23 Jaài getrouwd met Jau Han.

haar gcwicht van 23 laar geleden wcer
!

- Alvas t ProfÍcÍat ! !

- Dè boriàl ,konen we tÍJdèns d,e karnavale-Disco we1 ,halen!
- Wanneer U ook naar de Karrravalo-Dlsco lrÍlt gaan,

- trÉiaÈ'U beschíkt ,iÍ"t- oror Karnavalsklecling, -:'
.' '-.;,r:-_-

- loop dan even.'ufj Aad SchiJf 'Iangs,.' '

- ItÍJ EÈelt, speciaal voor deze gelegenheÍd," zíjo Írlnterjae beschÍkba.er!
- Luc, corry en illancÍr verkljk bedanken'leilerècn voor dc vere fellcltetles dle- ontvangen na de geboorte von hun zoon Ralph,

Extra nededel voor LENS 4 (zo).

,,

zij mochten

'- a.s.Zondag op f Q..3.0 uur verzamelen btJ Aad SchlJf. : .

- U kÍtlgt dan eeh gchccl verzorEal ontbÍjt cn A-l,Íce zal U ontvangerr in ochtendklediJ !

- a..s-. _Zàtexàag LENS A reg.
LEN§ 1

IENS ,

- RlJnsburgse Boys

- ArÍston '80
- Den Hoorn

(Let op! !)
aanvang ,.
aanvang

12"30 uur.
14:30 uur.
14"00 uur.- A. E ".Zondag

- HerÍnuering I

- A. s.vrlJ dagavond. = lstertavond.

- LENS daneselftai zoekt flog ecn aantal .spelers! ll
- Aanneldlngcn bil l,Illleu BIom (alleen van het vrouwelljk geslacht!).

1

'.

xxx
xxxxxxx

x

xxxx
x
,t
x

VRIJDAGAVOIID 3 TEBRUARI éiNvAl{c 20.00 wR
XA-RNAVAIS-DISCOAV0M m.a"v.
DIII\'"E - IN DISCOTEEEK ''ZARATUSTRA"

ToÈgang gratis

J

fecstkleding verpllcht.
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' *Í. *rt tà rr* ttr ttrÍ ír it *!t *r..* rs*?ï É tt* * *,à- *
- EàIlo, ... , . .

Zobls Jullie iubten ztjn ire al een aanÈal neken aan het lrainen. En afgelopen. vpÍj 6ag_avohd'hadden we önze eersre L,edsrrlj<r regea vlcls. w. .,o..uo ,"i ;;n;:;;"" plus de . 
.keepstei iian GOisA. Omdat we.er Èríee te kórt kwamen, kr:egen rre er Er^ree van V.C.S.

lle begonner &eË goede moqd en zo 
"t1Afgàu 

- 
À";-:I;k. n :,., : r -

De uícsla§ ïas 0-7, Maar we trebuen.gezËirie ;"-i;"t geJpiera, oori' haditeri 
.we, ,""1 r.,'' 'toeschour ers. i,Èar a1s er EeÈr .to"s"h"u*"tJ ,nrra*r, tàrei, .;i;rr;;';;;ilschren 

óer INou, toÈ de rrol8ende wedstrijdt !l!
Esureé

VERSLAG TBÀININGSKéi{P ZO DAG A-SELEKT IE IIq RENESSE.
l'laar heÍ: Nederla*ds Erftal de rust zoel(i in de boesen van zer.st cn AC i,Íifaan dc luxevan rrMilarielr-o"o daar kieot iuNs voor de'etiiie stranaen van het Zeeursse Eenesàe.. ..,;,Voor de trreede kqer Ín successie trok de ,onàug A-sor"krre naar he' Zeeuwse rand om." - .-in tr.ree dagen de basÍs te leggen voor a" tw.*àË competltlehelft. r ...De spelers die vorlg jaor.heÉ-eerst" crairiritstanp hadden oeegeoaakË, kregen spontaar :kraup tn de kulten 'uij het weerzÍen van de diine', dle nu nog hogér leken. Gerukkighad trainer ?ÍeÈ v.d.vark dit weekend 

"nr, "ià".. doelstelling nèegegeven ala voïÍg. -:seÍzoèn en irer prograrnna enlgilns aangepàsi. wà" ,ortg iaar Ëen ;Ioiàitionur* klap$ei,,het doel' dit jaar 1ag het accent op Ë"i sredun van een hecht(: teanband binnen descleecÍà" Er was dus voldoende rur-ig ,r..;;"i"p"r"riË'.t";'i;";;'ffi;ïcr van theoDikstra) en zelfs een bezock aan dc plaatsoii3Ë noro"o werd tocgestaan. ;. ..
TÍ"ee strandÈrainlngen, EÉn vcldtralni"g *; ;;;-;"derlLng zaalvoetbël_ ÈoernooÍ vorndenhct sportÍeve gedeelÈe va' hèÈ veckenttl ueae 

-Jantzrl 
de-uirs tekeiàà-r"ilorgr.,g van HotelApollo kunnen wij sprcken van een zeer geslaagd Eralnlngskarp. - ._Een vroord van dark aarr organisaÈor .1oh""". à.iibbo orr,ooro sponsor i.NicoRN rs hrer ookzeker op zijn pLaate. ru iÍgt. de bar. we.:r bit.;;-";;i;;;;;;;ï^d;^':iiï.rou,o doelsrel_

irrilË"ï,ï::..il ;:iïï, oo., hogu "r"airou"oiii! voor r.u,s 2 cir een t,Àproo,""nop ,oor

René van Bcumel-.

LENS 4 - Crouvllat 3 3 1

De nodige berÍ.chten zijn cr ar in .e LENS-revue over hàt vrÍndenelftal vór.cchene'.r- .
A1le ontwlkkeÍ-1ngen ten aanzien-van. anrn giturri"rr 

-hebbcn Ewee weken gjreden geresurteerd1n oen 
'Íjst 

uet conclusii:s, wclke ,." .p!.3ania door onze ,u"uirn--"irJo"ra".. . . :Een aanral puilren h'erden door dc "puru="iioop-".r,.".-r"i"""';;; 
t;.ï:ï"d 

Íngcboord(Èwce kecr 1n dc week r.:1":1,. r,o.'rro"ir-irii'nI. i, ziJn hoofd, hlj kan borcr war EeertlJd bèsEedcn aair dÈ stotiGtickcn) rrvurs' rrrJ Kau

'lmaatrege1iradh1jechternogÍl1etzogekbedacht'..--Mag ,k U voorstcll.n a.n-onzc nleuwc teËhnlsch deruc.eur (net ac funetÍ.e nanager gÍnghU nÍet accoord), dhr. Joop iíÍlleas, 
"ài "r"rrr,"a om zuinig op re zÍjn.iloc zoen ruan bijvoorbeclct oirze tonpui oiioïnii.ouro, va, dà ,ereld kan lnpraten isecht grandioos, daar hebbel wij hei gchele 

"oirou, a.1 tevergeefs wat uren aan bcsteed.rn de wedsrrijd heefË <rÍt ecn- iffcca "grÀ"""i -"p' 
het gehele e1fta1, Ííat dan ook rcsul_ -teí:rde in "ien ,oíJr grans bchaaldo o"urörinrij. ir, a" ócrste hei-fr ;";J-.; cen BÍgan-tLsche inscÈ ten Èoncic gevoerd, wat rr:sultËerde tn cou 2-0 vooroprong. De,.ocr-puflten-nakers woren ct:es en lhràer, t*un ,"ono.,-ài;-;;;_ prrr ÍraandÈ, geleden er nog over dachtenom ecn snookcr-cerriero ie bèEin,,g',, iera wat voliens ,rii-.i"!.iiË"roln oot op n1èrszou zi1 n uirgelopeii, Dc doelpint,en ;".;;;-";;;";' wondcrschoon.i'Ia,rcel .werd daarop reÈÉren-gewissetd (j. ;;;;-;;*.;;;;;;;;-;"sen oveàoed) .cn.cecs .iL1ep de gehale tweede he1ft. nog ". ,n"gn"ili.n-vnn z:.3n dor:IpunÈ. , .De spar,nÍng werd da twee!1_h1rit ,"""; ;;;;;i;^'oig"roo.d (penaLÈy tegcn, 2_t) maar ritn :.

mlnuten voor tr'jd kwam door cen doelpunt ,-r"ooàorg*t ukenàe aan arll on.rr"a een eÍnde,cindsE'and 3-r. o:rdanks dc. romrqlrge iro,.au rrniii cei: perfectc -..redstrljd van dlr nieuhrcvièrdc en de e*rsrc , or::::.1n d; ii*ír. -;u 
ílig"uUu wock bied ik graag de kans aanonze nieuwe "tcchnisch dÍrectcur om zlcir san ons:puulick tc presteren,

4

De meedogenlozc rechter-niàdenveider.



Laat Ík naar eens naar voorburg gaa[ wÍ]aÈ r'Lo solell était presantir dus waE rèÍ: me doflecs te nencn" Het viol me op dat het daar zo moor wor<rÈ. Bon nog bij d; "p;;i;;-g;:wecst. Toerr stond èr nog 8Èen boom wal- hiez en dsar een sprletje. Zo Ëntetonrlcn ilc onsnu zo nooÍe landgoederen b'v.Ockenburg, Ocke:rrode, Dutvcnvoordà cu .r/oor velen onderu het bekende Ovcrvoorde ' Eerst kwam hat lendhuis" dnn het pork cn uiet andcrsomlt Dit.1s roofbouw. Voor een bord llnzen verkoopt nen zíjn hcle hcÈben en houdcn. De lngcwÍJdenweten wat lk bedoel" vele uenson zeg r,aaË onÈerbarcn hebben hun ÈiJd en (gera) gËgevlicn de_ Jeugd oP ÈEl vangcn en nog, ieE6 slce ce gírve[ \{at ln ]-eEeË+r leian ten. voordeel kansÈrekkenl ','la'Ë wil men nog klagcn over onvoLdóendc kader? ook Ík heb nog nooit gehoorddat cen J eugdieldi:r eea i'IÍnÈJÈ'r heefÈ ontvangea vooi zíJn onbaatzuchtíge werk. Dusrrf,crcn Se6tuurdersrr kou nlct meÈ een D,:nocratische boslÍ-sstng. Dearu15i "r te vëelneflson aaD opgeofferd' Drt floest even uÍ8 Ídjn hart, NanÈ dag ksn mët iE!.rs e.a. ookgebeureu. Nu gaan wu voetbaLlen
Htllaas kwau ik I0 urinuten te laet aérn, uaÍrt Èoen 6tond LEtls al n!+ [ l-0 achter, ,rnaar , ,-ihcE Íras eírl! sportlcvc wedEtrljd voor dr: reoÈ van het gcbeuren. DL: onzen stonden met
101 man ir hèt vÈld,zodocrrce. N.I.tríi,o ua6 gebelsBÈerd srtr.r ging tdch me.er om de boelcoupleet te mekan want pauL 

-schulren ,ao zo ,liep gebogen over Jnk.:le Juridiàche ,"it"r,wat hutvoetbËl helemaal dccd ver8ctt:a, en dlc undór" tr"n zatcn ergcns ond.ergcsrceuwd.Zo hobbcldc de Lr:nsers ngar de ïusË Èoe, gelukkig na4rD wa.nt aLles !rr,s onzuiver, .D;: balrcn kwaroen we1 tn hcÈ doelgebÍed m-aàr nÍcnànd krceg hem gocd. ,roor zÍlÍr schoènI-c voor lí11he}:rus. I{cel s_ci1 en gespannen zaten zc Ín dà klceàruÍEte, ars eefl klstuet ParaBg vóor de faEalc-lrsprongn. Ír.ar het glng goed dc tweede rcnde cn hoÈ werd noggellJk ook. Biane en Luc EbL-é zoigden vocr de"iieffers en ër zat nÉ:er iu uner dle werd
Èoegcschoven aan uir-hernus met dat vervelende belletje door onre to"pn, ,i3rr-t;;";t-,3-2. Voor de rest. was hij voortreffeJ.!.j k. Tot de vollcnde kecr.

. .. .:) F.A.F"

IEI'ïS 6 Ín miueur bíI Hilhelmus.

LENS IO - GROEN WIT

Een voor de xctirrn -tegun eion.r'iJit, gorua"r, Lens rc ,oerd door eon peër ktelnigheceívó6r de wedstrlJd (gaen ocheldarcchier en geen bal) danlg uir zrio "ort"irrraLÍe gehaald.Lens begon eterk en door een schlÈtereÍld uóhot .ru-o Rein kwamq,n ,i5 ,ooe l_0 vocr.
Door slecht wegwerken in ile verdeillgíng kon Grocn I,Itt nog voor rtr"s t langszi5 komen.rn-de tweede helft kregen wlj Kans óp iuns, echÈer de keàper veu, ac ligl"pnitr: à""a i
zlj werk goed. Groen l'lit.krecg ncer vat op tlc wedsEríjd en scoordt 2-I ondanks het
Boede ulËko èn tan onzc Èeeper Hans.'Ius toch uÈcr een negatlef resultaat.
Maar het gaat ièdere week wccr een beetje beter.

Àrno1d .

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENIOREN ZOT{DAG S
ssssssssssssssssssssss

DOOBDEI,IEEKS DolDERDAG 26-I-1989.
19.45 uur Juventas /Valkenlers - ï.ens 4 (ook sporLschoF.rnen ncrlnuHcn. )

PR,OGSAHI'IA ZOI.IDAG 29-I-19t9. vcld schcldBr " lredsÈrljdno.
14.00
1I.00
l2,00
12 .00
12. 30
rI.00
13 .00
rI.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

1016
1071
r. r07
3063
313 3
3r30
31tB
32C6
3349

Lens I
'Lcns 2
VCS 3
RKSWI 4
i'/estt..:rkw" 2
Lens 6
ieus 7

Lens 9
lí8s 12

2

z/3
3

- Dcn i,loorrr I
- l,lllhelnus 2
- Lens 3
- Lons 4
- Lens 5
- jiTc 3
- Qulck Steps 4
- Tonegldo B

- Lens IU

I
I

J.G.Visaer
J. G. Sirteua
C. 0udshoorn
A.L.v.d.Zarrden
J .W. Jorno
M.Vorscl,man
N.I.I.
N. N.
N.I{.

5



LIGGING TER}JII.IEN 3

vcs
RKSVi'I

WesterkríaEÈ1er
IiBS

OPSÏELLINGE s

EvenEueLe lrlizinlngcn of

- DedeEsvaarÈrreg
- Sp.park Polanen l4onster
- Machiel VrlJ enhocklaan
- Daai- cn Bergselaan

teI !
tcl:
te1:
Èe1s

662390
017 49-45723
244690
686454

Lens I È/m 4 wortlen àoor tlc Ërainèrs bakend gcmaakt.
Lens 5 t/m I0 als bekend"

opmerkiae en betreffehde de elfrallen.
Lcns
Lons
Lens

. EbIc
"v "Knlj ff
.v.KntJff en V.Tronp.

ArSCiliilJVENs

UTISLÀGENs

Fort. Vlaardlogen 3- Lens 3
Lens 4 - Cronvllet 3
Lens 5 -OSC4
Wllhellfiuo 7 - Lens 6

PROGRA!,ÍHA ÍJOI.GEI{DE WEEK:

10.00 uur DflC 2 - Lens 2
10.00 uur DeLfr 2 - Lens 3 (vr.)
11.00 uur Lens 4 - cSC 2
11.00 uur Lens 5 - SV1I 2

VARIA3

Lens 4:
Lens 5:

tcng 4:

Lens 6c

1-2
3-1
2-5
3-2

3-5
6-2
L-?.

6+L
7+F
9+E

Kunt U rëchtstreeks bij Uw aanvoerder doen. Liefst zo vroeg mogelijk"
Aanvoerders kumren blj probleneu kontakt opnersen uet de weàstril doÉkretarÍs
Luc Verk{k, te1s O70-45497?-,

Trlomph 3
iIItS 7
Lens l0

- Leng 7

- Lens 9

- Gr.Hlt r 58

a.s.Zond.ag verzamclsu bÍJ A.Schtjf, Starkenborg l5 Monsicr.
R"v.Noort dc legittnatiakaarÈj es ophalen, ze liggen Ín hct vakjc bll de ruil
formuLlcren.
e.s.zondag hceft Lcns 4 een dÍner tn poeldtJk: bijzonderheden hiorontrenË te
bevragen bij H.Eoppcnbrouwer te1: 894950
P.Schulten lrègens nÍeE opkonen een beríspJ-ng (hierna volgt een schorslng).

SC}IADUTdPROGRA],II,ÍA ]}IJ ATGEËELE AI'KEURING

11.00 uur Lens 6 - Triornph 4
13.00 uur Lcns 7 - HBS 5
[2"00 uur Concordla 6 - Lens 9 (vr)
13.00 uur Lens l0 - BTC 7

Burg.v.Tulj1 sp"park ZoctèrÍneer 079-315591i2.00
14. 00
12. 00
12.00
12.00
10 ,00
10.00

uuÍ
uuï
uur
uut
uuE
uur
uur

DSO 5
DSo 6
DSO B
Oliveo 3
O1lvco 6
011veo 9
Ollveo 15

- l,cns 5

- Lens 6
- Lens 4
- Lens 3

- Lcns 7

- Lens 9
- Lens 10

sp.park "De Groene Wlj dtcrrPtnackèr 01736-?L4L

tl

t!

It
ll
r

r

fi

ll

IT

rtl

zzzzzzzzzzzT,zzzzT,
Z ZAALVOETBA], Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Pii.ocRÀMMA 30/r t/n 3 / 2ltgBe
GEEfl WEDSTTiUDEI{ VOOR I,ENS .

UITSLAGEN
Real lioleur .'
Gymnova 2
Lens 2

0-5

z-5

Lens 3
Lens 4
Lens 5

- Rrwa 4
- Rava 7

- Gymnova 7

- Lens I
- Lens 2
- Phocnlx 2

6

5-2
1-5
3-5

rl
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Z LANGS DE SPORTEN VAN DE Z"M.I.ADDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzz?,2

UITSLAGE1I ZATEIiDAG 21 JANUARr 1989.

de Jagers
Schlpluiden 2
Ado 5
KSD 4 .:

" i, .ri

- Lens
- Lens 2
- Lens 3
- Lens 4

0-0
2-t

.4-0
, ?-2

PROCRAHMÀ'ZATËRDAG 28 JANUAJTI I9B9 .

14.30
r2.00
10. 30
12.30

I,ledsÈríl.dbal voor de wédÉtr ild Lens Arletonr B0 wordt geschonkeÍr

lczlo20
0r2/076 -'"
o23lt63
026lL}L

door de heer Krol Sr.

uur -i,eng
uur 'Leud 2
uur, Lens 3
uut Lens 4

- Arlston q 
80

- Duno 4
- lloneter 12
- Mo»ster l0

I
2
3
3

.v.d.Etlk

.IIofsËede
P-

D

N

N
. t{,

"tÍ.

VERZAMELTIJDEH:

Leno I ... 13.00 uur
Lens .,2 

". 11 
" 
00 uur

SCIiADIITíIPROGRAIA{A 20 JAI{UARr 1969.

14.30-uur Verburch - Lens
12.00,,uur PostaLis 2 - Lens Z

Leng

Lens 3
Lens 4

Lens 3
iene 4

9.30 uur
1I.30 uur

VerburéhiArI.e1,eg20Poe1dijkte1e01749-46I36
Postalla !' GÈoeuendaal Il Hassenaar tekol75l-243424' rt I

Infornatle over eventuele aflceurinSen van de afdelirrg ts-Gravenhage Íedere zaÈeralag
vanaf 9.00 uur automatische teLefoonbeantrroordeÍ ondàr tercfoornri zgszot.
BIJ algehele afkeuring traLnen on 12.00'uur"
De- opsteJ'Ilng voor Lens 1 en 2 lrordt d,oor de Èrar.ner bekerrd gcuaakt.. Eventuele af-
-schrlJvlngen voor _vrl.J dqgavoud...19.00 uur bti lt.v.spronoen tcla 525013, zaak 502155,
blJ,H.Ga!e-1 ter,: 646-554 rof_ ulj G.slnke tei.:. 643960.

0Ps ING LENS 3.
s.v.tl.Togt- !{"verboón-l H,v.Kooteu- ,.I. v, Mersbergen-. L.sinke- J.Hkldelburg- . B.wezenbar-,
M,Spa- À.v,,!iijngaardrqn- J.Kouwenhoven- lÍ.Raphaela AscarÍo (26I2- N.N.
Leldcr B.v.d,NouLanal tels 948158. , i

ïiiliïï,,tí"1ïtl':ïïï:,lÏïà' ïËïóo u," bij r,I.v.r,Íersberscn rel s 213360.

oPSIEï.LIiic LENS 43

D.de Ruíte,r.-. D.v.Essen.- i,Í.Erls- G.KuI-per* H.0snan- L,iÍante1- J.v;d.stee- I"/.stuifbergèn-
A. Bruin- H 

" 
(.ouwenhovcn- C. IJ speld.:r ?- i{. N.

B.Turker eu G.Sarolca pasfotots o.v.p.
AÍbel1en voor vrlJdagavond 19,00 uur b1j D.de Ruiter te! z 948422.
Denk om dé Lcgitlnet.icbok iJ z on,

PROGNAI4I'íA ZATEBDAG 4 I'EBRUA]RI 1989.

14.30 uur D.v; J; BÍzon
' Lens 2 vEij

11.00 uur Lyxa L2
12.00 uur Takdl,t:r Boyo 5-

S.v.Ervén 002/010

N.N
ii. N

023/t3B
Q26lL49

7

]
Ï



JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAN iiET JEUGDERONT J
JJJJJJJ JJJJ JJJJJJ JJJJJJ J

Algemeen kontaktpersoon: PauI v.d.Steen, Chopinsgraat 103, 2551 SV Den Haag..
Telefoont 970154 (b.g.g. 971674 Peter Pe::reyn).

IÍedstr1.i dprograEna A-B-C j unioïen.

ZATERDAG 2B-1-T989. vel-d scheÍCar. oam.koBsÈ Len§

KontakÈpersooB.' PauI v"d.Steen, telB 970154 (b.g.g. 97L674 P et.et Perreyn). Afbellen voor
de lredstrljden l-rlj PauI- v.d.Steen voor vrijdagavond 19.00 udr, In rriterste nood uog op
zaterdagnorgen op Leno blj lenand van de J eugdkoumissie tel: 66L314. Voor avondwedstrij den
tel:970154"

315 12.30
360'i4;oo

Lene A reg.
Rijswijk Al
Lens 81
Vlos 82 ." '

IIKSVM C 1

Dle Iieghc Cl
Lens C3
Velo C3

39
44
4't
4B
53

t .00
z "34
1.15
9 .30
9 .30

45
00
00
30
00
30

Ii
91
27
9

2

uu!
uut
uur
uur
uur
uur
uuï
uuÍ

I1.
13.
10.
LI.
10.

o

- P.1l_nsburgse Boys I T..ljoutens
- Lens Al sp.prk"Pr.Irene È.Stap-I06-
- Viog Bl .. 1 J.SÈevens-452-
- Lene i2 llelis Stokelaeu ' ??

- Lene Cl Sp.polanen W"Hols -18-
- Lens C2 Ockenburgh ?.7.

- Gona CZ I ??

- Lens C4 Noordweg ?'r-

uur
uur
uur
uur
uur
tiur

9.00 uur
10.15 uur548 1r.15

MAAI{DAG 30-1*19S9

20.00 uur Lens 82
18.30 uur Lene C2

- Hls
- ii8s

BZ
c2

2

2

19.30 uur
18.00 uur

I,JOENSDAG I-2-1989.

18.00 - 20"00 uur Lens Bl - zaalvoetbaL bij Verburch 17. 15 uur

spelen I !

',i
SCUADIJI,IPR0GRAA/rÀ A-B-C j eugd "

Bij algehele afkeurtng vàn hec konpetitievoetbal hopen we onderstaand prograooe Éf te'
kunrren werken. Iiel everr naar Lena toe tels 651314 " blJ twtJ felachElge wcersomstandlg-
heden welk proÉraErna er gespoeld wordc.
Voor de elftallen kaar noB geen schaduwwedstrÍJ den voor sÈaan naar weI trainen probcrgn
we zaterdagmorgen nog wedstrijden te regelen.. san.komst Lerià

- opsteliingen aLs bekend s

- Lcns Al $e'i R"BigÍIe11
- Lens C4 met R"Mohan zonder J.P.Nierop.
--Gaarnd -ouder6 Eet vervoer voor GI en C2..A1, 82 eo C4 eÍgen 'vervodr.. 

"

- denk aan de konÈributles. Achtorstanden blnne0 2 weken betalen anders

14.00 uur VUC AI - Lens A reg. 't klelne l,oo
t4,30 uur IlSVrTl Al - Lens Al l.Iaassl,uis
14,30 uur. Ir'rSV'07l Dl - Lcns El . .Maessluie
12.30 uur IiSV'g7l Cl - Í,cno C2 irraassLuls
12"00 uur Leae BZ, CI, C3 en C4 traÍnen o"l.v. de lelders

nl,eÈ

L?.45
13 .0C
13 .00
1r.00
II.3O

uur
uur
uur
uuz-
uur

TRAINERSBIJEENKOMST.

0p maandagavond 30 januarl geeft de ErainíJr von IC Dcn llaag ' Cc Adrlaanse, een dr.:non-
stratieEratning lllet J eugdvoetballers op het veld van §chcvenÍngcn aan de Houtrustweg.
Aanvang 19"30 uur. l'{a de traÍDing is er'ors 21.00 uuï 1n het clubgebouw nog een praatle
en een dlgcusaie" Alle Lenstraincrs en Lelders zijn van harte wel'xou.

B

BIJZONDERHEDigTIS



BoETE? S A-REcIoirlAAL"

T.Duchennc,,
M.Brooshooft
E. cI Ha<idÍoui
l{. Schuurraan

Nornaal wàra,en ae boete?s voor d.e Jeugd iloor de íu'lvB biJ officlere waarschuwingen enuit hcÈ ve]-d sturen veroinderd net f.I5r-- t"o.v. het senioÍeE /oetbat, Bil dc
Regítnalc klaser ls dl.t echter niet zo.
DÍt wlsten I,rLj rilel zodat tot nu coÈ si:ced3 te wr.:Ínig is bctaaLd. !,lc vragcn onderotaande
apeler,s alsacg het rest. Iredrag of wanneer nog ulets betaaltl is het totalc bedrog oví)r
te maken bp giro 336711 c.n.v.pennlngïndèsÍ:t;r Lens te líonstÈr EGt vernaldlng aorrvulllng
boetc. i{atuurLijk nag Je ook kontant cp Lcns beËalen.

15 "..-,q --
65,--
25 "--

f
f
f
f.

À.Tettàro err J"'nlcststratè ,lic aEgelopen zaterdag hun eerste i:o,lklËg onÈvingen [oÉEen
hlervoor dus f. 25r-- overEaken op boveflgtsand gironumnur.

DI
Een vooropelliÍrEs Z2'rredotrliden 22 pu:iten,

Elnd augustus was de afspraalc dat er fiinrÈÈri$ li] punten gehaald moeEteu wordcn.
De strljd io, dÉ onderete helfz ven de prcinotleklas zou zekor zes deelnemers gaen Èe11cn,
waaronder LENS. l[a een srechc begln, waarover ar ccrder iets E.] lezcn víeJ.o begon Bl
langzaam oaar zeker te bcerljpèn lrae.r hëÍ: in deze klas ou drarrit.
spcldlsclplÍne, LSDZ inzct, cen gezondc portll hardheid. Tor:n dezc detai.ls ultgegroeld
$raren tot hoofdzakcn kwam er ruccr ïuÍrotí: voor het al.lerbelaagrÍj ke te, het vernogen on
goed technisctr voetbal tÈ spelcn. VÍos eD. Lyra werdcn vorsLe,gen, waarna ee knappe serl.e
volgde Det vlcr gelljke spelen t(;gen Quick Steps, llestleÍldia " Scheveaingcn cn afgelopen
zaterdag DI.lo. Aan de NiJkerkraan glng Ín de voorlaatste minuut oen 2-I voorsprcng ver-
1oren, blJ koploper llestlandla verrastc hcÈ door John v,d.Lubbè gecoachÈe team vrlenal
en viland, en a1lc ouders" mílt ëen gedegen parttJ voetbal, cn cen punt. rn een spccta-
culeiro wedstrijd bcrelkte lens 1n de laatstc ttrl,nuut cen geltjki;pel tegco ScheveningènD
na cen op zeer knullLge wiJzc waggegeve4 voöreproirg. i(oploper Dl,tro keek dit weekend na
Eítrn Dinuten al tegen aen 2-0 schtcrstand asn, lraarna helaas lcts.Èe 6ner ile cljfero
2-2'op het bord verschenen. ondanks deze staad was er toch hoop voor de twcede helft,
èn door hecl hard te werken kon DI,IO rnaar 6én purrt mce naar Zocterneer ncrpen. Iloewcl
iil al ecrr aantal maanden ecn hecht tw3a1Íta1 1s, mcÈ wÍss+Iendc ui.Èblinkers en tegen- -

vallers, en er dus ei.genlljk nlemand cchc bovcn uit sprlngt, Èoch de doelDuntc.nmakers
.van de laatsÈe v1ér fijne wedsÈrijdën, lrant uÍuteindelllk beslissen dczc krentcn ín
de pap over winst cq vcrlies. NieLs met een feilloos benuttc strafschop, Jim met tuee
prachtige vrlje trappen; ,rn Ert{ln flet ÍLlar liefsE vijf goals, vooral hèt rcsulEaaÈ van.
attÈnÈ en zcl-fvetzekerti doelbewust uet jí: wedstrljd bczlg zijn" Voor de koraende wed-
stÍijden hoop ik daÈ ook de andere spltcÈn cen doelpunt nccpaltken; leuk voor ircn en
voor dc gror:p.
Dan nog even de kop boven dit verhaal" l'lu hebben wc 1l punten, cr aoetcn cr dus.nog
ll biJr Ífi 7 erÈdstrij den. Ik dutf er we1 op te gokkerr. l,Íenig toeschouwer vludt 81 èen
hecrlljk knokkeud vricndentcau, moL spclcrs dir: iets voor e:rkaar ov()r hcbbe-n.
Latèn we proberen in 7 Èarlverwarmerrcl* wedstril den de tooschour,lcrs op de bankctr tc
krijgen, de-n zit het net dÍe punten ook w.rl, sÍlor. Dcnir vrijdagavond voor heE slapen
gaan nog even aans speldlscÍpline" L7 5"À inzcÈ, en geaonde hardhctd. En ncem je voor
goed te voetbal-J.en" zclfs op veld 1.

I FNGR.

WedstrÍj dproErarEoa D-E-F luni.)ren.
Kontaktpersoonr Paul v.d.srcen teL: 970154 (b.g"g. 9?1614 peter percyn). Àfbellcn voor- !eÍícdslrljdèn bij Paul v.à.sceun voor vrlr4dagavond 19.00 uur. rn uÍrerste nooil nog op
zaccrdagiorgen op Lens btj teurand van de Jeugdkomf,issie ÈeI: 661314. toor avontlwedut.i3 don
teJ.: 9 70154.
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Ealqt4ag 28-i-1989,

11.00 uuz Voorburg Dl - Lene Dl
12.00 uut Voorburg D2 - Lens D2 (ook 29lL)
11"00 uur Tonegldo D2 - Leno D3
10.30 uur lIestlandÍa E2 - Leno El
10.30 uur lloet.lardia E3 - Leas E2
10.30 uur Lens E3 - Weetlandia Ei
10,30 uur Lens E4 (ookzg/I)- Uest1a:idta E5
9.30 uur Tonegido FI - Lens Fl (ook 29lL)
9.30 uur Tonegido Ir2 - Lens E2

10"15 uur Tonegldo F3 - Lens F3 (ook 29lI)
10.15 uur Tonegldo t.4 - ï.ene F4
10.00 uur ADO F3 - Lens E5 (ook 29lI)
zoNDAG 29-t-1939 ZrE KOPY..

veld
Pr. Eernardlaan
Pr. Beroardlaan
Roodelaan/Vbg
H.ooge Bonea /ilaaldu.Ílk
ïlooge Bomen /NaaldwÍJk

zlz
213

veld of zaal(vbg)
veld of zaal(Vbg)
veld of zBal (Vbg)
veld of zaal (Vbg)
ZuÍderpark

- sam.komsÈ Lens

10.00 uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uuÍ
uur
uur

15.30 uur
13.30 uur

r0. 45
r0.00
9. 30
9.30

10.00
10. 00
8. 30
B. 30
9.15
9, 15
9. 15

uur

16.30
14.30
l6 .30
14 .30
16.30

D2-7
E4
F1
F3
F5

uur
uur
uur
uur
uur

Lelc
teao
Lens
Lene
teng

tal - Zaalvoetbsl Poe1dlj k

II

ll
ll
ll
ll

15.
13.
15.

uur
uur
uur

30
30
30

BIJZOTIDERITEDEN:

- opsteLlingen als. bekend.
:- Lens D2 zoader A.Zalagh Eet R.SÈap
- Lene F3 Éet L,HeiJs, J.Flets.
- Lens F5 net l,l.?zonk
- Denk aan de kontrÍbutles. Achterstandeu o.v.p.blnnen 2 wcken betalen,

Scneuwnnoeneifl{A D-E-I'-JEUGD.

Bll al-gehele afkeurÍng van bovenstaande rÍedstrljden gaan wij toch wat Eet ju1lLe doen.
Lens I'1 t/n F4 dle hebbcn geluk. De lredsËrÍjden voor hun gaan altÍJd door. Zle hlervoor
de kopy hieronder. De rest nag btj twÍJ felachtig q,eer cven naar Leas toebellen (661314)
lrat zc gaarr doen" Dus nlet zomaar thuÍo bllJven, Als Jullie bellen zeggen wll weLk progra@E
julile afwerken of bovenstaanale wcdctriJden of onderaÈaand prograrnEa.

11.00 Éur LenS D1,D2,D3 trainen sanenkosrEt LeDs 10.30 uur "

10100 uur LènB E1,E2,E3 en E4 trainen sauenkonsE Lens 9.30 uur
Traiiren doen we als hot enigczlns kan buitea. He gaan naar heÈ Zuider'park, de Rade
of heÈ 6trend. Is het erg slecht dan kunnen we altiJd nog de zaal Ío..
Tot zaterdag dus.

Lens tr'I,IZ, F3 on F4 opgelet.
Tortegldo heefg naest goede velden oot een zaal. Jull1e wedstríldeÍr gaan duo altl3d door.
Eellen hoeft niet. Neen naast je voetbalschocnen ook alti.Jd gymochoenan nee en verzamel
op rlj d.

Zaaltoernool voor D2- 7 t.ol, E4, !'1, I'3 en F5 op zondag 29 I anuarl.
Zondag spelen julIIe ccn zaaltocrnool van ongeveer 2 uur in vellÍng l{oord te PoeldlJk.
we verwachÈe.n a1le spelers vau E4, É1, F3 en I'5 tn Lenskredlng en cen tralflÍgnspak aan
op Lens. Noen gymschoenerL uee.
rn de veillng kunncir Jul1ie jc niet vcrkledcn en douchen. Doc dlt thuls. I.Ic hopen dat
er oudors zijn dle'wÍllen rlJden. De 7 spclers van D2 worden zatexd.rg door Jerry gerraírr-
scliuwd. Ve11j.Eg. Hoord is te beïeiken vaaqf Lons llnksaf de Eengelolaàn op richtlng
l,ozerl-aaa" Di:.rr dí: Lozerlaan op rÍchtÍrrg xLSkduin. Ha de uithof en een benzincstatlon
blJ de stcpllchten llnksaf rlcht{ng Poeldljk. I,le ongeveer 2 kllorsóter l1gt ile veillng
lInks. AÍbc1len mag (rooet) voor vrljdagavond 19,,00 uur blJ Paul v.d.Steen tell
970f54. Dus alet op zatcrdag b1J lc j.eider.
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TRAINERSBIJEEiTK0UST.

_De trainer van FC Den. aelg.t.y.,Co Adriaause geeft. op naandagavond.30 januarl een' denonstraËÍe-traÍning ner de A-Jeugd van scheíentngen op hetiterretn vËn scheveningen'san de HoutrustÍre8. Ï{a aflobp.,.Ís- ei tlc roogelijkheid om-ooir uog een verhaal vi:n co Adri-aance aafl te horeÍ!'Í, hct crubgebouw van scheicningen nn o, ,irg"ri' a;-;;;i;;. '"
De ÈraínÍng te van 19.30 ,rur t7, 20"30 uur. i{cr pïaatje van,t aan om 11.00 uur. . .-.:Jeugiltrainers en Lelders tan iens ztJn van traiic wettou.

UIÏSLAGE}I JEUGD "

ARC
Lens Al
Lens 81
Lens B2
Lens CI
Lenc C2
Lens C3
l,ens C4
HBS DI
iiBS D4

- Lens A-reg 
"- ODB ÀI

. DïO 81
- GDS ts2

- Velo CI
- Vreden'ourch Cl
- CromvlÍet CI
- Die ilaghe C2
- Leus Dl
- Lons D2

UES D5
Tonegido El
Voorburg E2
Vooiburg E3 . -
Toaegido E3 -
HcstLandÍc F2 -
Voorburg FI' -
Voorburg 12
I,lestlaudla F3 -
WestlandÍa F5 -

5-t
4-5'
2-2_.'

I r-1
0-3
L-2
1-0
2-4
l-0
O:2

Í,ens D3
Ler:s El
Leno E2
L..ns E3
Leno E4
Li:nc Fl
Ler.s !'2
Leac Ir3
Lens F4
Leng F5

i-1
2-4
l-5
0-3
5-0
r-8
4-3
t^2
2-O
2-3

En weci op'ecJ'den 
"o ""1, j:r1:glg- korpe iiri-cprogreÍrí?na. 

_ríar cen lachertJe is toch::etgenli3 kde r,,lnterstop .voor de K§"íts etfcÀ11.jn en ric í_S]n_Jorga.Als zlJ wrrer (recht.'r gaan beginne:r konen straks de-afËeuringen. HÍj kunnen daar nret imeu zltterr" De D:E en F-klasscrs _bij r.eas spelen toch gowoon ledere weck en de A-E enc Jeugd is ;.rL ln een vórgevorderd slcdtuo vàn ao tomfuit;i;-.;-;;;; ,"rr, zs aprrl toch!'cl de Eorrnoolen spelen. Zoals gebruikelijk weer ecD korÈ oro"IÍ"ht van ar.lc gespecl«lewedstriJ dcn. , Hot bliJkÈ dat dezc rubrlek vËer gelezcu wordr uit de diversc reakties.Zo hoort het ook,
Lcns A-reg,
verloor kansroos meÈ 5-r_van ÀRC. Zonder Jurlie de grond in Èe wtrren boren kunnen we.gerust vestsEeLlr:n dat ARC gawoon over aj.le rrniqs àe_bet"r" proug 

"o"-"n ,ooi-ïrur"}rr:o-1§k nu ook kàiÍproen'àaÍ worden. celukklg h.':Lben 5u11ra afgesproken heÈ sclzoen goedte wÍLren bcöindrg.:n. De cweede" plok is i,, ,orró"Éi3olijk Ëc;'À;;;ut-'iàcruar". Doe echrje best h'irvoor en wle wcet geeic ook oeze plek nog recht op cen proEotlewedstrlj d. ..Veel succcs.

moest-toch worl ,at verzwakt-asnËreden tegca ecD vervclend ODB_elftaI" Lens Al kcek .

-steeds tegen een echÈcrstand aan o'dat ei toch wcl wat to 
"rorai! 

-lospeera 
wera. -_.t.zaterdag near Rtjsríljk war do 1eaÈsr,: 2 wedstir5den gcwo*ncn.h""ït] ili dus op"Lens BI:

s'ona;nel nàt 2-0 voor tcgr)n kampíoenckanàÍdaat DHO. l+ot 
"oo vreugde bl5 de doe].punt'en,zo hoort hèt ook. H.rr-eas maekte DIío ko-r È voor en na rus. gelÍjk" Br gaf niet op . er(.:,. .krecg de besre kansen op <Ic ovctwinui"a. T;;; Jan knappe f.uni.tfu. fir-.rno belàng_ "rijke. thulsusdstrtoj den tegcn reep. vlàs en 

^Do. 
I{lj hebbi:n cr allè vertroutrcn Ín.i'laak hat waar. Succes !

Lcno 82:
Era='Ee r een uakicÍe. we 

. 
zagqn hcle noolc doelpunton op vcld z (+:exaíe helf t) naar ookop vr:1d 3 (rweede herft.). lJÉit helemael moor wàs dat iedereen ,i" ;;;à ht.rd u' z,ir bestdeed ou nínÍnaal r0 .oÈlpunÈen to rok.r,. ur.t-'tluaa,, Jan gelne ee' rondJe, Ga zo diiorcn kota oolc treinÉn a.s. vrtjdag( 17.15 uur).

Lens Cl: '

aEEE-EË-n't wer zln bcst cegen velo saar op het ogenblÍk draalr het hrlemaal niet..Er wordt Èe ulordlg en rc gehaasr g"opori,r ..o Ài ro.au, heel erg ,oi.,rg 
-ki.,;il 

gecreëord.vcLo deed dit bcter err stràftc 2 fóutjes io ,!u 
",rr"to.heJ.f t goed ef. Blljvcn knokkenjongens dart kont het heus wc1 weer. , ,-.Lcns C2:

ffi-"r" t 1-0 voor maar na rust ook ,,Èer uct 2-1 achter. Mct rnan en naeht probeordenzc dc geL1jra,,'ker tc forccren. DÍr reek cchrcr nicÈ te lukkcn totàoili"t voor rijdeen penalÈy aen r.ens werd gcgeven. Irelaas werd deze gemíst. ort tr"-gài""rcn en c2bleef wesr mcc legc hcndeu staan.
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i6ËEï-"urs t op de foto omdat Roel. Jansen zonodlg 1n de kranr'noÈsr Loroon. (eetnËje RocI).
Daarno de topPet,.tegen Cronvllèt, Dtt wcrd kcurig Eet l-0 geworinen door cei 

""tittórer,ielob van.MÍk1. Ju11ie zija echter nog gecn kanpÍocn ,aar *o1 een elud op weg.
Gewoon. doorgaaÍr uÈt wínncn hoor. lJÍj vaarschuwcn we1 àIs hot zoveÍ 1s. . i_ '

Lens C4;r ._.,. -, . i '

EpEE1EíetgcalLjk besr erjo leuke pot voerbàr. Die ttagho bIeek. nec icrs sterkir.' lta'ar
warcn vikash cn Tuncay eigenltjk?? zeterdeg naar vc1à cn dear.ftoct g.rorrrrul kunnen worden.
Doe jc best "
Lens Dl:
verloor wcer eèns een keer. IBS scoorde d6n
Na aI dÍa overwia:rLngen kont zoea nederlaeg
en dat sullcn lullÍe nodig heb'rrer ln JullÍc
Zatexdag nog édn keer vrlendschappellj k.
Lens D2:
ffi! ,,.t l0 spelcrs vcg. AzJ:z was er heLar.c
wcrkte r,rat hardar en de 2-0 ovcrwínuing wag
Lens D3i
speeldo .:en opannendÈ lredstrljd tegefl iiiB$. De
vcrdlen<i. Ia dr konpetitic zijn jullic nu 1ag
gelronneo gaaÈ wordcn. Doe Je beot. ..
Leos lil :
ging EcÈ leider Dnve naar zondi:r,shÍ?tó en tralnLngspakkcn naar Tonegido toe. baar *oeid
mct 4-2 gcwonnen cn Dove zei Gllbcrt uiët mcer nodig te hebbeo. DÍÈ lijkÈ ons ovèrd.reven
Dave hiJ kan toch alti.jd nog. voor de kledíng sorgen.
Lèns S2:,
Ï6;Eï ï.ur t"_ sropperr. I{u ward voorburg mr:r 5-l van hÈr veld gespeórd. ootc :.n àe. llr
op zondsg gíng het goed. Lelder.Aad en de aanwezige ouders g"oietàn ccht van jurric.
Ga zo door,

Lcns C3:

Lens E3: ,.
won ook wee
te'scorèn.
4 februari.
Lans E4:
v,:rloor kancLo
ào moeÍ1ljk. Z
op hct. veld en
Lens Fl: ,

Lens F5I

keer gn 1lè[ zÍch atchtcrla nÍot foppcn.
op tud. ilcf maakÈ je weer wat scherper
race naar het kcopÍoeuschap.

rri,rer l1lcte.
dikverdiend.

Geerr probl-ecrr voor D2. Dc rèst

l-1 eindsËs.nd iraE voor belde, ploegen
or ir.gcdeeld zod,aE ëT dadell-.ik ook weer

. .:. " ,

i
r. Voorburg werd Det 3-0 verslagen. Dc tweedc heift vergàten JuIIJ-e echt
Zeker bcwaard voor.de kompeÈ1Èíe waar ju).lie hoger ziJn lngetlàeId m,1.v.

1r

er

sp':elde EëE. wcstLe.ndla 1n hun cÍgen zaal. HEt srcrd eeà B-1 overwfirnÍng weartrr5 leínià
5x scoorde. a.s.n'cekend twee kccr ln ektÍe, zatèrd.aB biJ Tonagldo. 1veÍa of ,ai1; c.t
zoqdag trn d; zaal eÈD tocrnoci. .,
Lcns F2; .. i .. :-;

Eïf ivan voorburg Er rnet 4-'3. zondags ln dr: zaal cen tocrnool wearblj ccn EwÈede
pLaats-werd gehaald. En.stceds mear rírier de vele'ouders die',lanwlzÍg zfjn. Goail hoor! !
Lens E3:
won op dond'.:tdag heer alik blj Quick stepe Érr zaterdeg nct. 2-l bij voorburg. Ga zo:door.'
A.s.weckend twee keer ln ekria. zatatd.)E btJ TorregÍiló (vcrd of zàa1) en zàndag een
toeruool la de zaal. vÍè hopcn daÈ Johlnro en Lèroy er dan ook rriicr bij zlJn.

vcrloor EÈt z-0 tí de zaal bij liectland1e,. Toch w'es hct cen goccle oefenlng voor hut
tocrnooL van afgelopen zonde,g. Een gedeerde eeretc plaaÈs was daar het resurteat.

os bij Tonegldo en mlstc ook l,t.Saldi.
aterdag cn zondag a.s. noèteà julIÍe v
zondag 1n dc'zael", Zijn jÍIJ-1e .er?

.-..:
Waar rra6 je? Afbellen Íè toch nlec

oetbaLl.en. Íwee keer duo.. Zaterdag.

won Ect 3-2'raa -r{catLaudÍa Ln de za:il.'Ook voor Ju1l1c a.s.weckend een-iedscríjd ophet veld.op de.zatexdag cn cen zaalÍ:oeraooJ.'op de zonilag. . ' i
i4arvÍn Is er dan ook weer bÍj.

a

t?.



DE IENSREVUE
WEEKBLAD VAI{ DE VOETBALVERENIGING LEIIS
62ste Jaargang nurner ?7, Z Íebruatl 1989.
**rrrtrJ****rlrl$*t*rr*rrÉrtrt:i*lt',t*:i**rl:t*i'!irt*tr!rbÈ'tÍ.*r.1i!*:tir**y'!*r!r'.ï:*rrrr**rr**rt***1r*ir:'r*í(:t**rtrttiit*í!*t ***r(l:

OFFICIEEI, S

WIJZIGI}IGEN , LID},AATS CIIAP 3

2571 I,l,H.Dor1end
0737 J,3.0denk1rchen

2569 It{,oÈren
251I L" F"i,telj s

-NS
-NS

ADREST{IJZIGIÏ[G3

2505 G.S.Sarolr:ac Seza, Spaatnestraai 22, 25L5 Vl'l Den Haag, tel-r 070-478209.

3OETE:

Reglstratle 1e boeklng f. 25,-- : B.Brunings, X.Zaalberg, I,l. FranÈze:n.

Betallng v66r 2t)-2-L989 door overrnaking op glrorekening 336711 of bankrekenlng
L29924229 Rabobank Den. Iiaag, t.n.v. V"V.Lens te l'ÍolsEer onder vermelding van "Boeterr.

Uct BesEuur,

KONTRIBUTIES

Deze week Ínoeten wlj heLaas de namen publicerèn vall leden die over dit selzoen nog
geen kontrlbutlc hebben betaald.
Er uoct. binnen 14 dagen bciaald worden anders Dag cr nÍct ncer wordcn deelgcnomen aan
wedsÈrÍj den 

".Aalners, 14.Acha.11Í" F.AlLadin, M.el AssroutÍ, A.R,Baidjoe, D"R.BalgobÍnd, R.E.Bate1aan,
.A.Blank, B"Brunings, W.Daarncno J.Dlesel, À"EÈta1haou1, C,de Giet, B.Guclu, J.D.Ha-
ique, G"H"Ileseth, J.C.Eoarnig, 0.F"Huis, K.il.Jansen, F.v.KnlJfÍ, Ií "M "Leij endekker,

uaar onza EeE,Íng, oen dlent voorulÈ te betaLen. De vereniglng moeÈ ook tlJdÍg de reke-
nlngen beÈa1,el anders kan orÏiïÍlespeeld worden, dus naàk ÀueI Uw kontrÍburle over
op glro 3367ii of bankrekenlng 129924229 of betaal konLanÈ aan Uw komnlssÍe of bestuur.
OPZEGGINGEN.

A
s
n
T
S

A

F.Merghart, ii.W.Notten, C.J"Odenkirchen, l4.A.v.oeveren, T"A.Peters, À.RantahalslDg,
J.Rozema, R.S. Rumahlawang, D,Sanders, G.S.Sarolea, A.T.Schijf, G.SteenwlJk,
Turkoglu, lí.P.v.Veen, S.A.Vink" R"Voortnan, J.J.ZouËcndlJk.
t zlln 38 led.rir dÍc nog nieEs hebben bctaald aan kontributÍe over dit selzoen. TeveelD1

F, j un.
tr'. jun 

"

3AR BAR BAR §AR BAR rtitrl'*rt

SARoPSTELLINGs

ZaÈerdagmofgcn
ZaterdaguLddag
Sluit.en

Zondagnorgen
Zondagroiddag
SlulEen

Andre 't ?

Jos, Helnz" Frouke, Harry.
i(ené en NarÍan.

3 Tinus en Joop
: Anuie, Gcrard, Anja.
; Riek en Plet.

BAR *+rl *'* BARBÀR 2i* àtÉ:t BAR 3AR

LENS 69 jaar !!l
Hoc LENS ontÈtaan en qegroeld 1s

Boonc werd opgedragen Ee vragefl, of rse het eerste Jaar terrelnhuur l kwartaletr Eoch-
Èen betalcn"

I



Dat. rícrd goedgevonderr; een oizer schoot heE re kwartaal voor, en daar glngen,e onze ,toekonsÈ als Leíders eener voetbalvereenÍging Èogemoet.ons ccr6t werk was een advcrtentic in de iu"ïde.rit"bode te plaat'en, waarln we R,K.
. 
Jongcll'eden- opriepeÍl zlch blj o's aan te srurÈen. D1t werd op ,ud<:raarsavond gÈplaatsÈon hèt resultaaÈ was! dac wc hlerdooÍ ,oaar 2 leden kregen n.i. e"rqij""i en lr,Hoogeveen.l'Íaar ee, ander" niet voorzÍen, resultaat btacht dio advertentie naaEvorcn, n,r. ëcokleln oproer in de st. Jozefsgezeller:-vereenlging te schevenÍngan. wtj 

-treuuen 
eocn hcel,at ÈcgenwerkÍng en verdachÈmakÍng te bcsrrÍjàen gehad, !íar onJ vortoien-ï-;"il;. "--

w*ant Epoedig werd door ouo oprre,Íàa dÍ;: verkóerdc-inaruk ,"gg;;rr;;- ;;-nochten ,re ous1n de sympathle verheugen va., hen, die ons ,:crst had.cn tugËig"r"ikt. 
-- -

Een van onz"r cersÈo leden, dle vcel toË den bloei van onze vereeniglng hoefc blJgedragenÍras onzc n1(:t të vergetca overr.cdcn vrlend BES srARRENtsuRG. nr.: io"["i geweest, dÍevooral Ín het begin veel leden in onzÈ vereèuigl.gn hceft 6cbraóht.Dooi-zlJu pÍÈttlg hurceur. cn zlla gezelligo ,aniuioir tractri hrl àc'nteuwe lcrlen alspoedlg op hurr g;mak en bczorgàe 
-ànze veieentglng dc naan van ,gezeLríge vereenÍging',.spoedlg groeldc ons ledcntar àoodantg ,ur,, a.i àn functro vao sIcr.-pcIn1ng,., tot nritoe steÉds door Boone bekleed, gesplitot moest wordcn. l^i.v.Bohecmcn, ooi o"r, onzcr èersteleden, werd rënningueaster, en ook hlj hecft vec1, hecJ_ veel voor onz.: vereenigÍngover gehad. Jorgc, wat was Hll1en op àc. e<:nten. iliJ haalde. bÍnnen *rài or. t" halen wa_s,maar ult zllu handen kreeg Je ge,:n terrto !,raÈ tusschen twee haakjee onze veEeenÍg1ngCcn goede Í.s gekon.:n.

Trouwens, op flnantjeel gebÍed hebben oaze leden dlk'ijls cen offertje moeten brcogen,err zlj hebban rita ook !0Èt lLefde gebracht.

wordt vervolgd.....
UITSIAG, K.LÀVERJASS EN 30 .RONDE.

le Mevi. irdddendorp
2e ilevr. Lanèe1
3e Hr.... Coomann
4a Mevr. v.lliJngaardun
POEDEI "

Hr. BÍi lsEa

- Hr. ZllfhouE
- Mevr. Ham
I Hr. Rleuen.
- Mcvr. v. d,Llndcn

- Mevr. BlJ lsra

5951 pnt.
5IB5
5097 |l

49?3 ''

3319
UÏ,TSI,AG JOKEREN 3e RoME

lc Lenie Olsthoorn
2e i{ans CoreÈ
3e Suz4n OÈte
4e José Chrlst
5e Carla ..Verhey . ..

TUSSEI'ISTAI$D ;(LAvEttJASS EI\ï NA 3 RoNDEH.

653 pnt.
69A !'

7BB ?I

813 Í,

1002 fi

1. Hr. Zllfhour
2, Mevr.v.I{ilngaardon
3. ilr.ott::
4. Er.Prouk
5. Hr. Ols thoorn
ó. Itr. Odenklrchen
7. Hr. Coornans
B. Hr.IIao
9 , lYevr. Han . .- - '-
l0.Hr. Bon :

TUSSENSTAflD

Movr" r,Hddendorp
Mevr. Reuver
ilr. Janserr
Er. Purvls
Hr. Corrlt
lIr . v. RIJ r:
Hr. Rlemcn
Hr. Kliinen
Mevr.Lanccl
i.lr. Hcppenbrouwcra

16ri 1i
15722
14963
t4534
r4503
74366
14360
143s5
t4249
74L42

2272
2279
2.349
2353
2545

ll

l,

lt

It

ll

It
ll
ll
ll
It

JOKEREN I{A

1. Nans Coret
2. Josó Chrlst
3. Suzan Otta
4, Carla Vcrhuy ,

5. Lenle OLsthoorn

r
lt

ll

ll

3 RONDEN.
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oRakè1tJ e§.

- EindeliJk, na vere Jairn als 'rrr',Ídsmanrn op hot flur.je g,:sabbeld Ec rrebbcn"
- heeft Jan llelns crkénnÍng voor zijh f1u(i)twerk gekrr:gen.
- Tcnninste,,. dat dacht Jan toen hij de besÈuurskancr van Quick lnllÉp.
- Jan-i{erd.daai: nalelilk net cen otaando ovatic ontvangen naalat hlj .een r.red6trijd tussendc HaanÈJes r:n de KraaÍenr om dc tsurcn-Bokaa1, had geleld.
- Dcze wÈdstrijd werd ovcrlgens, na hct nemen varr aErafschoppen, ger,onnen aroor ae. Haantj es.

- TotaaL verrast en veroerd nan Jan plaaËs aaa de bílstuurstafel na eerst een tÍrlntlgtalbeotuurslerien de haud te hebbcn geàchud.

- 0p de vraag aan een bestuurslÍd van di.: Kraalen Íraaraan hÍJ deze óverdontlerende ovatletc dankcn had,

- antríoorddc deze toÈ ontstcltenÍs virn Jang

- ".Iíeneer H:+s, 
-dÍ-t applaus.was nlÍrt voor u, naar voor onze voorzltter dte zojuistzlJn spcech heefÈ beeindÍgdlt" 

- 
r

'- Jammcr Jan,'weer geerr erkenniog !

- Maar wel het bekendu predikaac; ,t BallÈtjë v.d.weekll
- onze feliclËattes gean uLc naar Jan en ïfurgarcth ZoutcudUk.
- Z{ ztjn op 27 Januarl de EroÈsc ouders geworden v:rn een zoon.
- Ï'laÍtln Leonard C.ornelis is zijn naau.
- Het adres waar MarEÍn en zen oudcrs r^ronr:n is3

CA v.BÈverenpleLn tG

, . 2552 HT Den Haag.

- Herlnncring
- Voor hewt LENS daureseLftal worden nog darnes gezocht!t
- Aanmeldiugen blj [,I11lem Blom.

- VrlJdagavond a.s.(norgen dus) ecn groota Karnavars-Disco avonar

.- Aanvang 20"00 uur, en vcrpllcht verkl-r,etl !!
- Nou Ja, verklr:ad ??

- a,s.ZaEerdag D"V.J. Blzon I - IENS I aanvang 14.30 uur
- a.s.lZbndag ,D.II.C 2 - LEI{S Z e,onvang 10.00 uur !t
- lÍaandag.6 februari LENS A-reg. - Excclsior aanvang 19.30 uur.
- za-terdagavond B spril zar er op LENS er:a blngoavo»tr georganlseerd worden t.b.v. deLENS-J eugd ,

- !'Íeer nieuws over dcze iilngo-avond koÍnE nogl

I]NICORN UNICORN U}IICORN UNICORN

LEIiS DEN IIOORN 3-O
Na weken verschoond te zijn gcweest van kompctiÈÍeverplÍchtÍng ene za,.ert we afgel0penzondag ons 'rvlaggeschiprr trreÉr vooÈballen.
E91.z1cr- eretlg LENS aaakto het DEN II00PJI al <lirekr lastig door blnncn cen kwarrÍerrolddels Marco EndlÍch cn Robcrt pennlngs, twaemaal Ee scoien.
DEN. HooRli poogde nog dc LENS 'eclooe foi evi:rrr verdidiglng te bteken rsaar Theo DiksÈranaakEe in de.2e heLfc aan a1lc llLusli.:s van DEl,l IiooRlI een eÍnde doot hÈt derde iloel-punE voor z!.jn rckenllrg te nenell,

J



onze dank gaat ult naar Dhr. Krol sr. die bereid was oB tlldens deze wetlstrl3d tàfungererr a1s puntengever voor de IJNICORN, voetballer van heË jaar r;bf;;i

I]NICORN IJNICOP]I I]NICORN i,NICORN

RKSW 4 - LEI{S 4.
l{et een vriendenelftal mee te gaans is èbu prettige ervarrng !écn genor op eJ-kaar ensn fout_van eeir medespeler, woidt_ iilrekt gcàorrlgàerd, g"orr-gàr",rrl goeil voeÈbellenÍs hun leus en dan hun shirt recLa e Rooduijn printshopl doel ne oan-,n ander vrlendeu-
team terug denkea"
Na 5 ulnute[ brak Oscar doof eu tèkendè l-0 aan dle oscar i! rr. kansenb"rruaa"r, ,"rrahlJ kreeg 3 kansen en la hoor 3x gedoelpunt.; e;! knap Oecar;
Dan 20 mlnuten later }iarcel de Groot k-Ieln ,an strrk ;n strutkelÈnd kopte hij de"bal
achter de RKSVt"i keèper d<jor onstandlgheden làrccl geen wlssel.
Een te forse lngreep van een der LenE verdedigers Í.t'r. wea terech.t .otËafschop, Eaar
ce-e9 3ou, cecs nlÈr zlJn' hÍJ kcek de strafachópnemer. reohr,ín.,de ogen (hoe kómt hiJerblJ) eo stopÈc de kelhard geaomen strefschop. Daardoor g.ing-LENS-net een 2-0 voor-
sprong de ru8t Ín. iila de rusE geliJk LE]IS in de aairval "", .róorz.C van lrrarcel, oscar . .

epeeldc zich handlg vrÍJ ca knalde 3-0 ln. Hlerna werd de tÉgenotander sterker en Éetvecl llchaamekraeht probeerden zi-j dooï te ilrukken, wat ze .dàn ook lukte een knal
en Cecs was gepaseeerd 3-1.
LENS verauderde van taktiek an opëclde 4-4-2 cn zo zoxgd.e zd er voor alat hcÈ uÍddcnvelà
zeer stork we-rd bczet, en een.pas naar wÍe andcrg dan óscar, tleac zorgdc cr voor alat
de elnduitsLag 4-1 ln het voordeel van ï,ENS weril.
Een woord van dank aan bcldc gebleaoccrde speJ-ers.
Theo voor dc verzorgtng en Henk voor het kundlg uaar we1 erg luLrl vlaggan, en aanvoerder
I+Íarttu en olaf dat ze begrepen dat vrÍcndschap op deze manlàr voeibalIInd, je toch' 'altijd zeer goede vrlcnden kan blljven ! l
Aad sch{f gevled door een griepJe, maar toch aanwezlg schriJfc het vorgende verslag.
Beterschap Aad .

J.W111Èus.

LENS 10 - LENS 7.

Na-een overweJ.dtgend begin van tt'È 7e", werdcn lie wakker geschud,.en gÍngen we nct een
0-5 achÈeËstand de rust Lrr.
IicÈ was voor "tt 7eír een Prestige sJ-ag men zou n.1. het ouweLullen-elftal Írel 4ven net
10 eq 16-0 verslaanl
Maar goed, daÈ vLel ze zwa&t tegen, aratrt het loe llet zich niet afslachten en glqg er(dubbel gcEotlv'nerd) 1u dc tweède hclfÈ gewoon rreor tegenaan
Nadat wc aeË 7-0 achtcrkwamen, alechten zë dat ze cr al waren. .F.warnen za d.aar even
bedrogeir u1t ! I !
!4et een goal van absolutc vrr:rc1dklagse scoorda wiJ 7-1! ,'-I,íet lrog 10 mlnutcrr tÈ spelen wcrd het tocll te vecl voor rE 7e.
Eindstand 0-1 oaar toch Socd generkt oudJeo, cn Aaalje nog boclankt voor het flultenl I

I n spele-r.. van. irws 
'ro

- ïon" .- -

HBS - LEIïS 10.

De wedstrljd rÍaa zeer cnerverenil. De eersÈe. helft was ln.het voordee.l van i{BS dle de
score opende. Er werd nict slecht maar ook door ons nlÈt goed gevoètbald maar'er icwantochnogeenpena1'Èyu1t,dicdoorde,spanninggeuistwerà'._
rn de_ rusË wèrden er bepaalde dÍngerl bcoprokca.-DÈze beopreking was goed uaar kwau er
nleÉ helenaal ult, en daardoor kwarqeu wtJ. uet 2-0 achter.
Toen kwau'blj LEI'is i0 dc vlan 1n de pan ln ,o oo. prachÈige coublnaEie wcrd heÈ toch2-1. De tlJd begon tc drrngÈn en we roken cle gellJkrnakcr àIe ook v!:1, vraag DrÍJ nlethoe. Ultslag 2-2. Goed. gewerkc jongens.

Rlnus (een Passant).

4



PROGRAE,IA 5 FEBRUARI 1989. vè1d

r0. 00
10. 00
II.OO
rt.00
11 .00
13"00
l2 .00
13 .00

uur
uur
uur
uuÍ
uur
uur
uu-f
uur

Lens I voorlopÍg vrij
DllC 2 - Lens 2
Delfr 2 - Lens 3 (vr)
l,ens 4 -cSC2
Lens 5 -. SVt{ 2
Lens 6 - ïriomph 4
Lens 7 -HBS 5
Concordla 6 - Lens 9 (vr)
Lens l0 - tsTC 7

P

l:
P

J
J

N
N

I
2

J
1

rdedstr. no j

102r. 0skam
.N.
, G.W. v. d . Llndern
.i{.v. ?utt(:n
. C. Verneulen
. Deurae r

3044
309r
3086
3077

LICGIT.IG TEBX,EIN E"N 3

DiIC
DcIft
Co»cordla

: Brasserskade
r Kerkpolderweg
s Bra8scrskade

213

rels 015- I20166
tc1: 015-616262
rDI3 015-126ó00

i'I.
lt. 3274

Delft
Delft
Delft

AITSCiiitIJVEN

Rechtstret:ics LíJ Uw elgen aanvoerdcr. Voor allc rluirlr:l ÍjkheÍd hieronder nog even denanen en aurmers.

icns 4
Lens 5
Lens 6
Lens 7
iens 9
-r,ens 10

M."r. d.Meulen
Q v. Noorc
lJ,Kouwonhov;n
E. Tromrelen
G"DuívÉsteln
.u"de Bocr

tel B

Eel:
tÈl B

02522-1C939
070-4_515I0
070-91247 4
a1s bckí:nd
01891-i 7943
079-5I2580

iel s

tel !

#ËïÍ;Í;;;-*rmea 
bij problcoen kontakÈ opnemen ucr dc uesrrljdsekrerarÍs Luc rJerkÍJk

UITSLAGEN 
"

l,ens I - Den iloorn I
Lans 2 - Wllhclruus 2
VCS 3 ,-!ens3
RI(SVM 4 - ï,ens 4
Wíisterkwartiar Z - Lens 5

PROGRÀMI,IA VOLGEI{D E WEEI(.

3-0
2-0
0-1
1-4
9-0

Lens 6
Lens 7

Lcns 9,
IiBS i 2

-BTC3
- Quick SÈeps

,. - Tonegldo li
- Lens 10

8-0

i-3
2-2

r4.00
ir.00
13.00'
r1.00
II.OO

uut
uur
gur
uur
uur

DI.IO I
Lens 2
Lr:as 3
Lens 4
Lens 5

- Lens 1

- De Musschcn 2
- Den Hoorn 2

- Vre(enbqrch 4
-WP3

14.00 uur Trlouph 4
12.00 uur HBS 5
12.00 tur Svs t 70lz
13.00 uur Velo lB

- Lens 6
- Lens 7

- Lerrs 9
- Leno 10

SCIiAD[]I,JP ROGRATfl,IA BIJ AI,GEIELE AÏIEUT.IiIIC:

12,00
12.00
t4,00
12.00
12"00
I0.00
10.00

DSO O

DSo 5
DSO 6
0Liveo
OLlveo
011v,,o
0liveo

J-
6-
9*
15 -:

Lens 5
Lens 4
Ltns 6
l,ene 3
Lens 7
Lens 9
Lens 10

uur
uuÍ
uuf
uur
uur
uur
uur

Burg.v 
" Tuylsp. park Zoeterneer 07 9-315591

fi

N

t?

Sp.park "de Groene r/ijdte" piJnacker o1736-2t4L

at

t?

ll

scheÍdsroehi:;lr
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UITSTAGEi{ ZATEhDAG 28 JAI\UAB.L- 1939 "

Lene - Ariston e80

Lens2.Duao4
Lens 3 -. l4oaetr.rr 12
i,ens4-i,íoÍtst0rl0

PR,OGPJI'Í{A U ATBPJA.G 4 PEBRUAN.I I989 "
14.30 uur D.v.J"Btzon

- 1-0
- 3-4
- 5-2
- l-9

Il,00 uur Lyta L2 ^ Lens 3
12.00 uur Takdlcr Soys 5 - Lerrs 4

I,IGGIÏ,IG TERREINEN:

D.v.J.Btzon' - Sp,park rtpr.Irone,rt
Lyxa .- sp.park rrdc zwcthr'
TakdÍer tsoys - op.park ,,Kijkduln,t

VEITZAMELT IJDEii c

13.00 uur
10.00 uur -

1I.00 uur

SGEADUyIPIROGRÀïii,4A 4 FEBRUARr 1989.'

- l,Orrs
Lens 2 ls vril

5 .v. Erveu

Schaapwcg rfiJ swÍJ k
Neillngueg de iler
l,l. VrÍJ enhoaklaan

002/010

o23lt38
026lL49

Èe]-t 942332
tel:0I745-13677
teI: 256190

N. N.
N.TI.

!eno
no

no

ï,e

Le

I
3
4

14.30 uur Verburch
12.00 uur Posta.l-la 2

Vc,rburch :
Postalla s

ÀrkcLweg 20 Poeldijk :
Gróencndaal lI Hàsscnaar

tel;0174F46136
teLt OL751243424

enE
ens

.I
-L 2

rnformatio ovDr eventuare afkeurirrgcn van de afilelrng r s-Graveuhage reitere zate;xdalvanaf 9.00 uur autoratÍsche tclcf oonbeart$ooraler ond;r Èelefooonri 2g5zot.
Bil algehele afkeuring cÍalnen ou 12.0C uur.

Dc oPstcll-lng voor Lens I wordÈ door'de tralner bekcnd gemaakt. Evenruele afschriJvÍngvoor vrÍjdagavoad 19.0c uur biJ H.v.spror,scn te1: 5250rà, zaak 502L55, trg n.c.tultels 646554 of bÍJ G"Sinkc rè1r 643C60" . :' ..,.
OPSTELLING LEIïS 3s

li.v.d.togr- ii-v;:rboon- ií.v_.KooÈÈn-'c.v.I{èrsbargÈÍl- L..s1nk}- J.r.{titderburB-
trÍ. Spa- A.v.l,llJngaardeu-. J.Kouwenhovon- i4.Raphaàla Aecarto_ i{,i,{.LeÍder: B.v.d.i{ouland rele 94015{!. .

(denk orn dè lugitÍtratÍcbewlJ zen)'.
Àfbelle. voor vrÍ.Jdagavond 19.00 uur blj .il.v.írersbergen tel: 213360

OPSTELLING ].81.{S 4:
D.de RuiÈëÍ- D.v.Ëss,3n- M.!'rÍs- c.Kuíper- M.osnan- L.ltantel- J.v.d.stee-. IÍ. stulfbergon_A.Bruln- Í: 

" 
Kouri,rr:&hoven- G"Saloio:r.

Afbellen voor vríl dagavoad 19.00 uur bÍj D.àe Ruirer teLt 94B4ZZ.(denk om de 1egÍtlaattebowlj zen)

B.l{ez.enaar-

PROGRAIE4A ZÀI]ERDAT] 11

LËi{-S I vrij
FEiIRUABI i989.
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11.30 uur HS Texas DEB 2
10.30 uur Leus 3
12.30 uur Lens 4

zzzzzzzzzzzzzzzzz
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PROGRA}IMA 612 t nl0 211989

I,Íaandas 6 l2
22.2O uur Gyunove 7
20.30 uur Paraat 2

Hoensdac B/2
7ÍJ6G]c--ne r
22.30 uuu Leus 4

zaal
de fluit Lrdas
Ot erbosch

Zuidhaghe
Zuidhaghe

achelder.

N.N.
A. CLaaBscng

N.

L. Bernandon-430-
C,Hus -331-
?7.

H.Annokkee-300-
,7

- lens 2
- Ec-eo 6
-Jac9

eDeuÍD otzlo40
0231144
026lL57

N.N.
N.N.

- Leua 5
- Lens 2

- svi{
- Taurue 4

klassenr.

973
94r

Day0
i{

93r
963

Naar aanleÍding vau afgelopca woensdag (25-l) even het volgendc,zonder nauun te noemeni vtnd ik hct gètulgen'van een 1op zïe zaehtat gezegd) weI zeetbedenkelÍJke DenÈatlteÍt on hcÈ drin[e, ,rí o"r, biertJe 1n de LFrilS-kantÍne te verkiezenbovëu he! spelen.van een !,redctrud uct Je zaalÈeaE.op deze naaler dupeer 3e Je teaugeootetr dÍc tret veiuuae, te voetbhllcn

Vrijdae l0 l2
21.10 uur tens 3 - Ihe Bonbere 5 de Bllnkerd J.I{aalberg

UITSLAGEN.,

De Halve Maaa - Lene 4 S-z
Royal Boys-' - Lens I Z-5
Oranje Blauw - Lens 5 5-3 .:

Leng A. EeÀ. vr11

ZAATVOETts}.l, LENS 5 -vcs2 3-9.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J. VAN EET JEUGDERONT J ;

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Algcneeu kontaktpcïsoo", l:yl_y.q.Sreen, ChopíEstÍaar 103, 2551 SV Den ltaag.Tolefoon: 970154 (b.g.g. 97L674 pccer pirreyiil-
L{edsËrlidprograroa A-B-C Junloren.

Zatetdae 4-2-L989 veld scheidsr"

954

saD.korÉst Lens

p.s. De resr vàn het rean.heeft er.hhrd voor geknokr, ,."a'u'lfï."nÈ heraae nler bateu.
.MiJn sPeclale'dauk gaat ule naar Johi; 

-ai.-"r3-e"regenhcidscoach 
(zeker ite rweedc hclft)'onuiebaar was.

;(ontaktpersoon: ?au1 v.d.sËeen, rc1: 970154 (b.g.e. 9 674 peter perreyn). Àfberrcn voordc wedstrljdcn blJ paul y:d:sr"og voor _vrr5 aagaïooa tg.o0 uur. rn ,rriuluro nood uog op

í:i:.,dïfiffiïr 
op Lcns blJ teoand van dc 5Ëugàkomiesle tel: 6613rÀ. vior avo,dweaorruden

13.45
11 .30
14. 00
I0.15
II.45

14.30 uur Lcns Al
12.30 uur icns Bt
14.30 uur Lcns 82
11 .00 uur Lens Cl
12.30 uur Lens C2

- Pootdulvén Al. ADO 81
. GDA 12
- DevJo Cl
- DHC C2

I
I
2
I
3

340
364
39{J
413
??

7

uur
uur
uur
uur
uur



456 f4.30 uur Leus C3
?? 11.00 uur l,ens C4

Maandag 6-2-1989

- Rava C2

- Dioneter. C2

- ExcelsÍor Al 2

H.Cardon-163-
?'t

3
J

.r4.
r0.

uur
uur

00
30

19.30 uur Lens A. reg.

Dlnadag 7-2-l9&g
11.00 uur Lenc Cl, C2, C3 en C4 voetbaltoernooi op LEi,lS

Woensdag 8-2-f989

.18.45 uur

l7 , 15,.uur

10.30 uur

18.00 uur Lens A.reg. - zaalvoetbal bíj 'Verburch toÈ 20.00 uur
Í

BIJZONDERHEDENs

Opstelllngen a1s bekend.

SCTíADI'IIPROGRÀI,ÍMA A-B-C-JEUGD

Bij al-gehele aflct:urlng van het koupetÍtlevoetbal hope we onderstaai:d progranna af Ee
kunncn werken. Bel cven naar LEIIS toe (tei.s 661314) bij twij feLachtige- weàrsonsÈandlg-
heden ur:Ik piógraruca ei geepecid wordt,"
Voor de elftallen waar uog gcen ochaduwweds Èr1j den voor sÈaafl naar weL traÍng,n" proberen
rsc zaterdagBorgcn nog wedstrljden te regelca, gam,koust Lens
14.00
14.30
14.30
12. 30
r2.00

uur
uur
uur
uur
uur

VIJC À1 - Lírna
}'lSVr 7l Al - Lens
tISV'! 71 81 - Lens
l4SVr 71 Cl - Lens
Ler.a 82" Cl, C3 er.

- ) ,,!t

A. reg,
AI
BI

C4 traLnen

't Klelno loo
l{aassluis
lilaassluis
Maasslulc

o.1-.v. dc lc1dèrs.'t"'

12. 45. uur
13.00 uur
13.00 uur
1l .00 uur
II.30,uur

nog gee:r konÈrlbutÍe hcbben
t iE da LENSrcvue.' Staa!
IledÍgc konrrLbutie 1s

. KONTRIBUTIES

tlogfoaals verzoekan'wlJ tle jcugàèpelera dte óvcr dlr soizoen
betaaId dir nu direkr re doen. zàer ipoèafg koat ei cen liloje naam hlerop dan'mag:c besll8t.nlet cer spcJ.en toc de vo- betaald. O:.ts advles: betaal zatcrdag a.s. kontant op LEllS.

VoètbalËoeÍnool voor LENS Cl
"cz oC3 en C4 op dlnsdag 7 februarl,"

I'laruurlljk doen wu wèer ï,rat c
Cl t/m C4 wordt dat een grooE
van deze eIftallen worden dlns
be1 dan vocr naandag 6 fr:bruar
Cevcns een vriendje meenr:ncn v
tcaus forf,erelr" Korfl dus op tij
uur ls het afgclopen. ?ljdens
Iíe hopcn gaÈ her een- leuke dag

ilírals Ín ie kdnendt vakantle ,"t onz,: jeugd. voor
vler tegen vier toernooÍ op onzc velden. AIle spel
dag 7 februarí om 10.30 uur op IENS verrdacht. Kan
Í on 19 .00 uur evon af. 1970154) .' I,:dere lenscpe!.rer
au cchool of ult dc buurt. Op d.: dag zelf zullÈn w
d. i,le beglnnen on II.00 uur precles. Oin ongevecr I
dc pauzes draaÍen we 1n hÈÈ clubgebouw nog voeÈbal
i zal riordea.' ;

. ,,. . - ,.,,: ,. l']l

'iulrs

ers
jc nict

mag
ÍJ d'e

5.00
f 1Ims.

,:

TlJdens de komende vakanÈie gaalr in. priacÍpe a1le traíningèn . íormasl door,.';tràlnlng van' C2 ci C3 op de'díns<lagàíond'i.v.m. .har toernÀol overdag.
r I 'i

TMININGEN 
"

: :'EOTO'S m'-rUr.ti't \

a.s.ZaÈèÍdag ziJn de bostelde
ll-ï.I:_,v_r"-qi on€eveer 8. 00 -uur

BINGO OP LEI{S "

elftalfotoro op LENS af tc halen. KosrÈn f.l,Z5 pcr
is Gcrard v.ReiJscn aanwezí.g.

behalvr: de

o op LENS gehoudcn Èen baÈc van dc
mlÈdcr druk wordt dan vorlg jaar. Dcze
en ouder. Meer nleuws volgt. Gezocht

verhey tet: 255673.

0p . zateriagavond B aprll wordt,et, weer i:cn bing
Jcugdafdelftrg, We zullcn er voor.waken dac hct
avonj .lp toegankelÍjk ivoor personen van, lB jaar
prljzen". Sponsors kunnen zlch aanmelden bij UE.

I



Wedstrildprograuna D-E-P unloren.'|

KontbktP.:Esoon: Paul- v.d.Steen tels 970154 (b.g.g. 97L674 p:tce.x prreyn). Afbellen voor dc
wedsÈrijdcn bil Paur v.d.steen voor vrlJdagavond 19.00 uur. rn uiteràte nood nog op' zaÈerdaiJnor8+n op Lerts bÍj leuand van de jeugdkq@rissie tc13 661314. voor avondwe6"t"15 d.r,tcl B 970154 "

Zaterd,ae 4-2-1989' veLd

I
Zulderpark

3
z
2

0oetaindc/vbg
2

Pr. Bcrnardlaan
Sport laan/Mezenplein

2
2
2

750r
752L
7513
757 |
7578
763t
7 639
765L
(vr)
7693
7703
7704

9"30
r0.00
9.30

10.00
11"00
12.15
9.00

10" 00
10"00
10 .00
I .00

11 .00

uur
uur
uur
uuÍ
uur
uur
uur
uul
uur
uur
uur
uur

9 .00
I .00
9.00
9 .30

r0 ,30
11"15
8.30
9.00
9.00
9. 30
B. 30

10, 30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uux
uur
uur
uur
uur

Lons DI - Qutck D2
ADO D3 - Lens D2
Làns D3 - cDA D2
-i,ens El - Quick Steps E2
Lens E2 - SEV E2
DevJo E6 - Lcne E3
Lens E4 - lvcstl-andiÍj E4
Voorburg Fl - Lcnc Í'l
DuLndorp SV I'2- Lens F2
Iens F3 - Toncgldo I:4
L::ns F4 - Ado F3
Lens F5 - Tedo tr'2

L.Peak, R.Korfmaker, A,NoÈÈen,, R.v.d,iieijden, p.Roos,
A.Sen, R.llerrewijn, R.Alphenaar, y. Basdogan, R.Stap,
leLdcr: Leo van RiJn.

Zond,aE 5:-2-1989

13.00 uur Ler.o FI,F2,F3,F4 en F5 onderllirg voetbal op LENS

tÍaandag 6-2-1989

18.30 uur Lens D/E conb. - WC EL (cUral)
0pcre11i ng!

12.45 uur

18.00 uur

J.Buis, i{"Daamen, A.v.d.lleuvel,
G.v. Vcrse'reld 

"

10.30 uur

10.30 uur
9.30 uur

c gaen naar het Zulderpàrk, da Rade of
ijd nog dc zaal ln,

Dinsdag' 7-2-t959 (zte kopy)

11.00 uur Lens Dl,D2,D3,El,E2,E3,E4,fl,F2,F3,E4 cn F5 voeEbal-
tocrnooi op LENS,

BlJZONDEFJIEDEN.

- opstelliugen a1s bekend "- Lens F3 zonder N.SÍliakus en L.NelJs
: Lens F4.zonder R.den Nijs en M.Octen
- Lens F5 zondcr K.v.ReÍjcn.
SCITADWJPROGR.AI4IA D-E-F-JEUGD.

11.00 uur Lene Dl, Dl, D3 traÍnen sauenkcusE Len6
10.00 uur Lens El, E2, E3 cn E4 tralnÈn ,sanenkomaE 

Lcns

BÍj a3-gcheLe afkeurlng van bovcnstaande wt-:dstriJden gaan wiJ toch ïraÈ r1ct lu11Íe doen.Je nag blJ tr,rij f elachrlg Írcer í)ven naar tEi{s tocb.,llàn (661314) waÈ Je gaat d.ocn.
Dus nÍet zomaar thulsbliJvea. A16 julLle beLlcn zeggr:n wtj welk p.ogiu,Àn jurlÍc afwer-ken of bovenstaande wedstrljden of onderstaand programÍna,

Tralnen doan wc als het enigszÍns kan buÍten. l,l
hct BtraÍld, Is hÈÈ iirg sl-ccllt rlan kunÍrÈn ve alt
Tot zaEerdag duc,

KONTRIEUTIES 
"

we vragr:n d': ouders van onzc juugdleden om lndlen er nog g{:en kontrÍbutle is betaardover dit selzoen dÍE nu a.s. zaterdag op LENS kontírnÈ tÈ betelen. Zeer bÍnnenkorE kontr:r een lljst in de Lansrcvue te stÍran rnet d:rarop de namen van Jcugdleden neË een kon-trlbutleachterste.nd " sta Je daerop dar, is voctbellen pas **o, irogËtr5t ars het helebedrag ls voldean.

-9

saEenkoxrst l,cns



Dc- deelneners (spelers en reiders) ,oo t oÉiupà.iord a" 
tr;;- 

ro.d"r, u*.ro"ht 
'roo, 

,o.rn,
lgt nog nÍet gedaan r.6 oÍ0 nu .f. 50,-- over !à nakcn op glro 33671I .,".",-pËi"i";";;;;;
LENS te MoÍrster net vcrmeldÍng Zaíst" . .

Deze f.50,-- 1s de eerste terÍoLjn van het tottale bedrag van f. 140r-_.. .. -. ,...

SPORTIG}fP ZEIST 
"

VOETBALÏOEKNOOI VOOR ].ENS DI D2 D3 El,E2 E3 E4"Fl,!'2 r3 F4 en F5 7. IIEBRUARI.

|_e!!ï vcir v.oetbalren ls_bij LEtis naruuulijk mogelÍjk. zoalo arrÍld doen we rn dc va-ken9^1c-yaÈ - Íx-rra' s mar ju11ie..op dinsdag 7 februarl verwachren wrj iu[rd allànaal
o_g !0.30 uui op LENS. Kan je nlet be1 il.ri even voor maanrla,ga.rond 19.00 u;; ;;;;;-
-!?l91l4); ?: bedoeting- Ís àar rarÈ dan Èefl vlcr rcgcn vier Èoernoor organlseren 

-op-orr" '

verdrrn. lÈdere Le,sspcler Eag é6n vrlcndjc 
'oeunomÈn 

van school 0f uÍI de Ëirurc.'Ile hopen de't Ítdercen cr op tiitl .1s, ue irilien narnellJk oro 11.00 rirr tpi."i"J-iàgrrrneri.
De teama forneren lrtj op de da-g_ zerf- oD, ongeveèr 15..óo uur Ís e.rlas ;.or-"ig;i;;;;:t-Tuoeendoor draolen we rn ons klubgubou. rrc;r voètbalf Ír.rno. Tit ài""arg.
TRAININGEN.

Tljdens de komonde vaka.nÈlu gaan all.: traiÍlirg
voor de D-selekÈLe op de dinsdagavond vorvalE
De woensdagmÍddeigclub voor D3 t/m F5 gsat ook

en nonnaal door. A11een de traÍnÍlg
Í"v.r. hct Èoernool overriag. . -i
nornaal door. , :,1

o.s"zaterdag kunnen de besterde elfÈal,fotors opgehanlil wordetr bu Gerard v.RclJcen.Koetcu per foto f. 1,25.
..,1

BINGO OP LENS,

ELFTALT'OTO I S.

VERSLAG 28 jaí. D3.

Lens E4 - Hest land1a E5.

0p'Í3 april- ls or rrcer cen blngo-avond op I,ENS ten bate vàr: onze jeirgdafdelrng. Het zalElnder. druk uoeten zun dan de vórlgc kàer" Allecn in de voorverÉoo[ ,oracn Ë, toori*varkocht aEn personen van lB jaar en ouder. Gczocht worden ,og ";o;;";;: Leukc prlJzenkunnen aangeboden wordca aan aevrouw Vcrhey teJ,: 255673. :--

Itle E preciÈs elf ope.Lers en weer cen uLtrredstri5d betraalden we cr.:n verdÍende overrrlnnLngop Tonegido D2 in Voorburg.
I-0 achtar té staan dóor een foutJe

en nieuwe handschoencn kon uiet
Door dezc achtergtand ',rerden we ..
. Enkele. spelere van LEIIS zochtcn

- Na cen wEt lr1Índere 10 uin. specltud kwamen we motÍn de verdcdlging. Et:n gocd kcependc Dax, mcÈ peÈ
voorkonen dat dc bal over hcm heen werd 6""poeid.r.rakker geschud en bcgon heÈ etgenlljke voetÈalspcI
hun dlrekte tegenstandur op cr schaÈe1de dezu uit.
,persoonllJke aktÍes o.a. van Ipte dÍe in de trrcede
naker scoorde cn de weg opende,voor d.c overvinning.

Doorgaan zo en blÍjven traincrr hoor!

Ook waren er goede combinacies en
helft, na qen 6éruoansaktie, de'geIÍjk-

de lciders Cor en Cok"

HeË ríes v-oor E4 een tljd_geleden, dat ziJ con wedstrtjd.haddcn gewonnen.
IIU rcgen I'rcsrlandÍa speerile- iederecn erg:goed. ze hcbien anrn ,Ëa"iiïà mct z-0. ge-,wónÍren' Nihat ecoordc rwce kecr en Ayrei h1r:ld hec acirter gàea ;i;À;-;i" Nrherimeenaar vorëir gÍng. saidl hceft eveiiee,s eèn paar goerre kanoci guhaa, ,traci-aoordac hljwat. kLein io kon htJ ntct. rÈgÉn de ièt6 gràtcre*verdedlger of.Ik hoop a--r r,re dÉ votgenrle ,àdst.t3d.n oàk.zo spelen i.l

t0

Jul1Íe loÍder.



UITSLAGE}I JEUGD:

Lcns A. reg.
Ríjswijk A1
Lens BI
Vlos 82
RK§VI,I CI
DÍe llaghe CI
Lens C3
Velo C3
Voorburg Dl
Voorburg D2

- RÍjnsburgoe Boys
- Lens Al
- Vtos 81 :'
- Iens 82
- Lens Cl
.- Lens C2

- Gona C2

- Lens C4

- Lens Dl
-.Lcns D2

Tonegido D2
Westlandia E2

'llestlandia E3
Lens ll3
Lens E4
TonegÍdo FI
Ton.;gldo F2
Tonegido F3
Tonegldo F4
Ado E3

- Lens D3 1-5
- Lens El 5-2
- Leno E2 5-4
- WestlandÍaE4 5-0.
- llestlaudÍa E5 2-0
- Lens FI 2-i3
- Lens F2 1-5
- Lens F3 7-O
- Lens F4 0-5
- Leus F5 I-4

2-3
L*2
1-3
?-z
2.*2
0-r
8-0
2-1
3-1
4-4

ook hót vierde weëkènil in januari Lrerd cr volop gevoctbald. I,1È ,iogea ru$tig sprcken
van ..err record. 0f we i:r gcsien ile resultaten àcht blii,u,un ,ontoí zijn kan je je
:rfvragen. sonmÍge jongens blir',ken [iet cchÈ uig door huí enrhouslas e waar ze mee
voeÈbaLler. D1È is toch nicÈ te geJ-oven als Jo met een hobby bezlg bent. Bedenk weldet heÈ ook het spelplezicr van jc tea genoccn zal beinvlocden en daardoor uiteiÍndelÍJk
dc r(:sultaËcn.

Lonc A. reg.
is bezlg da gor:de rèsultaÈen van heË bs8ln van dÍt seÍzoon in korte Ë{Jd te vcrknallen.Ilet schrijvcn dat Je met zrn alLen ceu zo gocd nogelÍJk rcsultaar wilr-gaan tetrciei 

-

ls niet zo troei11jk. De uitvor.:ring afgclopon eaterdag rras echter nlet oà aan te zlen.
Geen woordÈrr aaar dadcn ls nu zeke ra tocpasslng. DÍt bÈgln{: uet ínzet blj g!}98.
Lens AI:
herstelde zÍch ven dc nederlarrg door meÈ 2.-1 blj Rilswijk tc rí1nnen rsat neÈ dc laaÈste3 partljen gcríonnÉn had.. a..s.zaÈr:rdag postdulven ttruts óp verd l. !{e tekenon op een
overwlonÍng.
Lens B1:
werd op ínzeí en hcrdheid (rc hard) door vlos afgetroeÍd.. Dat kaÉ natuurl{k niet Ín '
zorn belangri.jk I'vlarpunten" duel. De ncderlsag wes vcrdiend en Bl heaft het nu wÈer
spannend geuaakt voor zlchzelf maar ook voor ons. a.6.Zaterdeg ADO. MaklcÍcs besfaaner voor .J ullic . fliet . . Knokken dus !! Succes
Lcns 32:
fïï6t cen (re) hard spelend vÍos regcn ovcr zlch. BÍj Íus 0-0 en twee gebrcascerde
_spel_crs. Errvin en Ergln snelden naar vios on hlclpen *co aan de 2-2 uiÈstag. Nu sÈcatLaakkwartier rna:er éírr punÈ voor,
Leng Cls
Effi-tleu keer achter . yiar.r ook lrcer twi)a keer galijk. BiJna achoot lvíriïio nog in dcelndfasc de vr:rdÍcridc 3-2 overwinning op hct scoreboid. Hclaas spette deze bel op de
_lat uitean. zatetdag Dcvjo thuÍs, de koplopcr. .r,rij rckcncn toch àp ecrr ovorwinrring.Lcns C2:
EàïIEE-een huzarenstuk uÍÈ iloor mer 1.-0 bu Dio n.1ghe rÈ wlnnen. Klaoce jongens!!
Dlc vcrdiandea jul1le echt. Dc inzcÈ Lo meestal goed oadanks dac jullte ve:rÉ tcgen e.r,fysÍeke neerderheid opbokscn. zatcrdag Dirc. wl': w.et win:ren JullÍe weer. Doe je best.Lcns C3:
liet zich niet foppen door een erg zwak Gona. Mct 6-0 werd gewonnen. HTSV won blJ

- Cronvli':t " Hierdoor gaat hLj nu nog tuGsen Lens C3 cn uisechÍan itTSV" o s advl+:s iscgewoon doorgaan Íxet lrlnnen.
Lens C4:
denkt nog srEeds dac Lens voor het vrrrvoer nala.r ultwëdstriJden zorgt. Fout jo[gen',
dat moeEen jul1ie zei-f doea. ileen voortaan je fiets nec of andcrs o"o "trlp!"nk,.riof vraug of jë ouders eens wlrlen rrJden. iiat wes ecn leuhc vudsErtjd die helaas
nèÈ tret 2-1 verloren werd.
Lcns »1:
vsrloor nu !rí.l.lr raet 3-1. Ze-terdilg begínt dc koepÈt1cic weer eÍl daarin staan jullie bovon-een. vlaerschíj nliJ k hebben jullic je daar dan ook voor gespaard. }Je zijn bcnieuwd.Lcns D2;
naakÈc er een leukc dor:lpuntrÍjke pot /i-4. Dlt was ook wcr nodlg or. reidor Jcrry echEflakker to lcrljgcn, DIE lukÈe nog ook. Klasoc jongcns, lcuk gespóeld.

1l



Lene D3:

Lens F5c'

won elndeliJk weer eens cn nog wel uaÈ 5-1. Dit geef. weer moed. voor de kompetltlcdle a.s. zatetdag weer begint, Een nLeuwe poule nct nÍeuwe ksnsen" Succe.s. .-_
Lens Ela
kon lícotla.ndÍa tat Z-Z bljhouden..hoan liet Gilbcrt zÍch foppen.
Een l{cstlaBdÍa-speLer hlerd zrph geblesscerd. Gllbert grng irem helpen. DÍt duurile wat
-lone 91 'JcsÈlandia liep ult naar een 5-2 overwlnniag. - :.
Lens E2: .

etond blJ rust uet 4-0 achter. Àad sprak zr, me'echappcn evcfl Èoè cn de twccdc. hcrftÍ'erd met 4-l gewonnen. Ons advÍas aan Aedr rloe dÍt ,àà.to.r, 
""oràoila" 

-wudetri3 
al begint.Grapj e ! !

Lens E3:
won tret 5-0. ï'lestlanilla werd. gewoon hcl,eraaal zock-gcspeeJ-d. De kombigatlcs licpr:nvloelcn_d over het gras van ve1d.z. zatatd,ag wcor dc-kompetltt. r.rr. w"r i" """-n[Ë.r.poulc. Veel E ucccs. r

Lens E4:
won ook vsn i{estlandÍ.. NÍhat scoorda 2x. Er:n beloning voor wckenlang hard wetkul. Dc1eÍder schreef ecn verslegJe. Lceo heÈ ".o, nnrrr.

*:lï#t o"ha re zlraer Èegcn ccn berer opelenrl ronÈgrdo. Lcns kwau wcl voor or, ,i"a t ".zoin 15 Binuten vo1 te hóuden. Toen lici Touegido àrover heen. .-: - ---
Lcns 12:
won wcl ven ToncgÍdo. Moa J:1. llcten zÍJ zlen dat ze ccht de cterk'te Í{$ren. zateEdeg
::g-éÍi-kno" vrÍondechappcliJk cn daarni gaar tot n"tr wocr-;-à;-;;;.;;lens Il:
*F- s' 6 nan ' tegen Jgnggirlo. DÍt Í,ras níct nodlg geweest watrt LF.:ns Fr en F2 speeldenvooi Ju1lle" Nu warcn jul11e kansloos Eeker oudat Ronny ook ar niet heremaar rekkerwas. i .

Lens F4:
iàFe wel liebrut'r v

'
an de spelcrs van Fl cn won rned.e daarcloor m.rt 5_O van ToncgÍdb.

speeldè ecn hel,e leuke wcdsÈr1jd biJ Ado,
was dikvèrdtead. Ga zo goor!!!

Icdereen deed goed z.rn beot en de 4-l overwlnnlnp

T2



DE LENSREWE
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OFFICIEELS

I'Íleuw l1d. :r

2615 G.J.SchLuter, C jun" 020476, Ley,teg 234, 2525 EB Den ilaag, Èe1 678101 .

2616 J.Gezgln,S-ezo, 050153, i,Íeppelweg gOZ A, 2544' CA Den Haeg.

BoETEt

RegÍs.tratleko6ten le boeking f. 25,--z Il"Goedhardt.
Reglétratlekosten 2e boeklng f ..25"--t P.de BruÍn.
Betallng r,6ó1 2l-Z-1989 door overuaklng op glrorekeníng 336711 of bankrekenÍng
129924229 Rabobank Den Haag, t.n,v. V.V"Leus te !Íonster onder vernelding van "iioeEe".

llet Bestuur.

OPZEGCING VAN LIDI'{AATSCIiA?.

De laaÈste tud ontvangen wÍJ weleens een opzegglng via kouuoissÍel,eden. U dlent
alt.ljd ochrif Ècujk op te zeggen blJ hec sekretariaat.
Tevens wijzen wÍ.j erop dat de kontribuËLe tot aan heE elnd van hec geizoen verschuldigd
blijfÈ, ook blj tussentiJdse opzegglngen.

Het Bestuur.

In i,lenoriam Koos llaket,
0p de eerste dag vart deze. naand februarÍ ls in het overÍjselse, DÍepenveen overleden
Jacobus iohannes Petrus Haket ln de gezegentle leeftljd vàn 95 5aar. ,

0fschooF hlj bij slechts weinlgen onàer àe huiillge LÉnslerlen b-ekentl Ís, verdlent hij
als gecn arrder, in onze kring te vorden herdacht.

, Hlj Írao het naoelljk, dle 1n de Laatste dagen van decenber 1920 meÈ een klelh
groepjr: vrtenden.en fanllleleden hec beslult nau 1n Scheveningen een katholteke
voetbalverefllglng op te richten. DÍe club BLng Lenlg en Snel heten, iqet was gelet
op zlln persoonlijkheld vrijwel vauzelfsprekend, dat h1J de funcEie van voorzlt.Èer
op zlch zou neoenD een taak die hÍj xret de grootst rnogellJke nauwkeurlgheld heeft .

vervuld, tot hij na ruin vilf Jaren naat Deventeï vorhulsde oo.daar ziln oaatschappellJ ke
arbeid te gaan vervullcn.

Mot recht raocht hlJ er crots op zija, dat ult zÍjn ,'clubJer. de verenlgiug is ge-
groeld, zoalc dle zich hcdon op de sportvclden EanÍfesteert, Zelf Epecldc hÍJ Ín heÈ
eerste elftaL als rechtsbcniga op dc Llnksbuttenp leacs . HIJ was uítermate snel evenals
dë rechÈsbuÍtene onze al to vroeg overleden Bop Starrenburg, Geen wonder dat dlt
duo blj een hardloopwedo trij d in DeIfÈ de eersEc prijs veroverde.

Belangrijker dan deze Prijs 1§ de lraardcrlng die Koos allerwegen genooÈ. IIlj was
een zeer goad meno. rk wèet me dlt zcer goed te herlnneren vanuit de ÈIjal, dat ik a1s
I7-jarlge de èer6te vergadering ÍDCt hr:n neeuaakte. En tk prils me gelukklg in het
voï19 Jaar nog enig,: urcr: b1j hcn tc hebben kunnon doorbrcngen. Salíen nct rnÍjn vrouw
cn Eet Í!ev?ou'.r ïlaket vonden wlj het ecn geze1Ll.g gebeuren" waafvoor echter nu geen
herhalÍng mecr mogelilk ls.

, Van ganser harte wl11Èn wiJ mevrouw Hakct, dc zoon, de dochtero, de klelnklnderen
cn de achterrklelnkinderen met het etgenrijk onverwachte heengaan van hun gelicfde 

,onze deelnemlng betulgen.
Moge hl-J rusten in dc vrede dee liercn.

I

P. Juffermans .



I'liJ onÈvÍngen het droeve berÍcht dat ne een rooedlge 6trÍld, toch nog onverwacht, op 
=74-Jarlge J-eeftijd ls overleden mevrou!í christtnal Jöhania vau.DÍjk,-- cchtgenoee, van . .Frans Sr. en (schoon)uoeder van llans en Rla, Erens en Laura, G,luo-.í Àir_ Marls en.Benen Oma varr Marco, Estcr, VÍvÍenrie, CoLet.Ëe, Eàrald en Uaschà.

voor 
-hen za1 het rooelltjk_etJn te begrijpen det zlj sa.en n{}t haar oan nog maer enkeJ-eaaanden teru8 hct stralende_en trotse nÍddcl-pune ,ao van hun S}-jarj,y, huwài.l3kàt-ees t.-hllj lrensen de familte van Dljk veel sterkÈc íoe ln deze dagen en-hopín dat. zij .t ..ir,ruiteindelÍJk Èroo6E kunnen putlen uÍt het'rele goedo dat "i1 t"o t"oet g"gn.rr,i. 

'-'-

LENS ó9 laar lll
Hoe LENS ontstaan eil geEroeid 1o...

, .'^LLES 
. vooR iENs" '' . (ult LENSrevue 1923),

(laatsce deèl)

rn het bcEÍn, toÈn onzc vereeníging nog pas een rwaalftal lcden teldti, her.lben allcn ,eeno EL 2"50 ln de vcreenigrngskas gesiort, uot de bedoeling are ratËi rrèer tèrugte krljgen" Toer dat later eehtër oàeiJ.ijk bleek" hcbben ze-aat beàrag aan da vereenÍ-glng gcschonken.
Ja, a1o Je aan deze dlngcn ccns terugde'kt, benerk Jc weer, hoe na jÍr lezerf aan dè t.vereenigl'rg, dÍe jezerf hebt helpen oprichten, verbóndcn gevoelt. oà" ionrt:";;ii-de glederíerkiug van alle leden" toer klctn iir aanrali hoc Illen ,notiufpà"1 Ë;";";;r-eeniging 

-naar bovÉin tc helpen. offertjes werden neE gcnoegen gcbracut,'noói; ;;ràl-,.,.,tevergeefs de hulp der leden Íngr:roepcn. ,i, -

A1s 1k er aan terug denk, hoe_onz_e eerote doelpal-en op hÈt veld kwarocnr.loogurjonge, '.1
dat wag_een sjouwpartrj, vanaf schevenÍngan *ui die pàlor, op Je nek naar v.d.l,Íade,dat vler niet Eèe' Elar net plezier. volbiachten J,Bcàne, .r I Í. aatet en J,MèÍjer dtcnEocht, on daaÍna met voldaan gevoer weder den terugtocht te aanvaerden.llecr haddea t{e onze vereeniglng een heel kLein spoit3e.hoogcr g.rbracht.Kijk ecnÍleden, en vooral nieuwe reden, dlc van tot órrtsiuÀr, oizcr verecnÍgrng nÍeÈs .of nÍoÈ 'veel wètc[, alsr uca daze <IÍagen ]-ècst , 

'voeLc,, so*rlgèn den ni-èt noi dnro . 
-

beetJc qelf'rerwÍjt, dar. zÍj. we1 .voe1 elschen, maar zclf nog-ulet h";.;i";;; ;;à;;" 
.

hebben, o,, onze vereenÍging_eefl ècn offerÈjc te brcngan;, nàtzr1 fio".nrtë.t, f,"irií .,dooropoffer1ng'va1Iwatt1jdofietsdergci1iks.
zeker ooli uit cnze laterc .leden. hebbeu zich ÍLENSMANNEN,' onÈpopt, z1e Eear cons ccn
E.we,zcnb'.rrg dle rtjd,nog oocrte spaart, cin hct Bèstuur .'an riub í"iri:a- co otoa".-'Een tlauburger, wie nu lctterltjk nícta te veel i-s" een pLet JuffermanË die ons .. .'
clubbi,ad.verzorgr., oor, j^n Knljff, ile ochànker ""i à""rp.i"",.iià.ïiï"u"l,"tlur._::t
vlaggcn, vcrzorger vair tentan, balren enz. En,zoo zijn er nog wel meeE o.a. onzo nÍeu,! èPennlngÍaeester J.v.d.Goorbergh, onze v,.ce-voorzit.ter- J.liageriat" urrri-orr.Latcu ue aIlen. een voorbceld neoen aar zuLke menschcn, diË ons op +ài""irrirondc wljzenlatea -z1en, hoe- we ons nuttig kunncn rnaken voor onze .ierecnlgrng: o*i-";uen wij nogncer'6én zÍJn_ {n alles wat dó bolangen van LENS betrefÈ, en àal-onzc ,n"."nrgrni hiË"-'door. ecn ongekende blooi tÉgenoèt gàau.
Kon mannen, 1aaÈ ons wachtwoord zÍJrr:. :

oRakeltl É6 s

- De Carnavalsavond wae, ondenks dc geringc opkomst" een toppert ll
- TsLloze proolnenten gcvun. aktc de pr6sàncc.....
- Ad GoreÈ verkl-eedt :rls een voorzÍtteÍ.
- Sander v.d"Water (Eet knoeÈ!!) als rt Zeeuws l{eÍsje!!?? '

- Ter opluistering van de fÈestcn, dte LENS vaker ln dc toekomst gaat organrscren,
- en tc! vergrotLng verr de hilariEelt ter plaatse"

2



- zal de ha1 van de kantÍne op die dagen worden voorzien van autoÈaten,
- waarln deelneners aan het feestgediulG ball0nnen kunneo bekonen Ín nlle soorren,kleuren etc..ctc. etc.
- De vlljnscherpe passeerbet eglngen van HouÈer Frantzen waren afgelopen zond'g ríatte veeL voor een enkele DIIC spcler.
- Dczc DHC 6pe1Ér rpobcerde zijn techníscir tckort op cen vochtÍgc ons.nakellJ ke wlJzete coupc.nseren!

- In hct kader van dc enancÍpatic hceft Rlnk Bosch te kcnnen gegÈven,
- dat zlJ ook eend onze le 

_ 
r:lftalopeJ_ers wÍI beoordelcn op puntjÈs voor dcI'UNICORN voeÈb.jl1er van rÈ ;1.rar trofeetr.

- 416 her maar blj de punrjc8 blíjfÈ, Riekl ll
- Alma Schouten bedankt eerr icder, voor de bloemen en de bclangstell_Íng, dÍe zij mochtontvangcn gedurende haar verblijf Í.n hët slckenhuis.
- Het verheurt 9n: !o vernertren, dar Hannie van spronscn zljn kontÍekE als tralncr vandc zsteEdageÉIektle hccfÈ verlengd met I jaar.
- We hopen,dar de opgaandc lijn zlch zol doorzetÈen cn Írensen hem ook in hct komendejaar vilel succcs ! ! I

- i{ceft U aL ons ïionte tcrras gr,zlr.:ri?

- Hc maken aI vorderlngen.
- Ziet U hèr al zlrÈen

- Wltte,stocltjes cn blaur,r-uittÈ parasols!!!
- Dc redaktie bltrft voor u di: vcr',llkkcilngen rond het terras nauwgezet vorgen,
- R.ectifÍcatle s

- De op B aprll te houden BINGO is voor aIle leef ti.ialcnt
- ZaÈcrdag 1I februarÍ LENS A reg.-Alphense Boys asnvnng 14.30 uur.

. , - Deze rredstrljd gaat om de 2e plaats in de Reglonalc klasse! !!
- Zondag 12 februari DtíO - LENS aanveng 14.00 uur.:. :

Carnaval 1989, is voor de, helaas welnige deelncroers, ecn, gezelllg feesEMen had vaak veel werk van de kostuuts f,enaakt.Do eerste priJa irlervoor gtàg geheel veidÍend naar I,IeJ.Arbouw, de Èweedevoor hae.r paËtner de llcer R..v.à.Hock el rlc <Ierde prtjÀ viel te beurt. aaaIlelaas- lzaren er ook enige dle het woord gekos tumelrd- nie c torr.r"r, oi-rijnaI verkleed?

geweegt.

prljs was
Hevr.Lamers .
ze alrij d

iiet gebrulk van confettl.hocfÈ da opruimploeg v{rcl cxtra werk bezorgd" ondanks hetverzoek niet net corrfettÍ ec gooien. 'ÉÀÀ uEavr.'qe I

jiy"1 l",ook dat op zocn gezellige avond elrljal r.recr Íets vernield moer worden./'o-n scnaíePoat van enige-honderden guLdens Eoct ult de clubkas betaald ríordeD endle noeten wij wecr met zrn altcn vui1cr..
Aan alldl dlc- gÈÍrecat zlJn, mljn dank voor het In rnii gcsteldè vcrtrouÍrent

LEN' 4 -csc ? 
anja'

Na zorn 
-rl uur speelttJd hoeft hct vrÍndentean zfln draal in de res,rrvc re klasse ge-vondr:n' Dat dtt nlot te reallseren was zonder eeí aontare ornnczwaal tigi roo,' de hand,voor een groot doel kan dit op het conto van technisch circc.cur .roop-fiirr"." geschre-vefl rrordea. Joop WÍIIeras, de s*.n dle ,,u uori 3_i-rr"dorlaag tf: rueW lp Jrrrook va.reservc-aanvoerdcr 1lenk Hoppenbrouwers orde op zaken kwarl st;llèn.
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llloe gaat dlt nur,in ziJn werk?rt zult U zlch ongetwÍjfeld afvrelen.
wernu, rulltr voor aaEvang van de. eredstr{d (het vrLnde[team heeft. de nare ger{oonte on
neer dan 3 kwertier van tevoren tc verzeoeLe.ir) ruaakt de heer W111ens nct àlke speter
afzonderlÍjk een praaÈje. redereen wordt voorzÍen van El.ps Eet opmèrktngen zoali:
"Aadrloop je DieÈ Èeveel et.de bel?"rrvlerllng, Jij gaat keepenlt,t'Jongen, schrljf JiJ Jouw moeder nog weL regeluatig cen brJ.ef?,'trDe GÍgot, ecoien of je gaet met vaiantlelrr
Vervolgene ríordt dc grocp nog eens toegesprokcn cn worden de Funtjes op de I gezoc.
KorËou' na dczc voorberelding sulst IrlJ elke spelcr de adreuaLine door de aderen.
Groot lraa dan ooli de verbazlng toen de ÈeÈenstander van afgelopen zondag alndellJk
gevonden wes, Dcze had zÍch vooÍ het gcralk naar vsrstopt ful de meest veiafgeregei
kLcedkaner oP LE'NS. Eennael dlchterbij gekomen onÈdèkterr w1j dat itlt elftai uli tien
m4n be§tond en dat hèt hler ging om cen ÍolxÍure van veEeranÈn en een handJevol
A-Junloren. . r 

,
Daar stonden ve dan opgepept en wel,
AflJn U -Degrijpt wel, het wachteir waa op een doelpunt of wat.
Dat vier dan waÈ tegcn; het werd uiÈeÍndclijk na zotn 20 - 30 zeer doelrlJpe kansen
4-1 voor het vrlnd(intceo na eelr EugÈEtand van 3-0, -

De uitsnijtcr van d'ë wedstrtjd was een oprnerklng van de viJanilelljke vlaggenist; dle
het besloud'te bewercn daË GSC uet hun couplete veteranente4B hec ],EHs-vrindenteaE
opgerold zou hebLen.
Reet nog een bedankje aan §,lcardo TètÈer:o (oooi doelpunt) en Fred schuuroana (noole
bencn) dle zo'vrÍendellJk warcn ou het vrl.ndentcae ta coEplÈterÉrr.
rk weet nleÈ of het u nog enÍgszlns lrtereasecrt uaar hct volgende versrag over hec
wcl en wee ven hec vrLndenteao zal geproduceerd worden door oLaf -rluig, de nan dle "
soBS nog 6ne11er geschorst wordt dan zljn schaduw.

.l'la met zrn.allen ongoschonden uÍt et carnavalsgenoel gekomen te zijn èn nàdat cr '
1a \woensdogs een trainlng zonder ballen lras, (Fred ziek, j aoser) glngen ue er weer,., .

zoal-s elkc zondag tegenaan,
MÈt goed spel en coublnercn, (tlkken) kweEen Íre na tien Einuten toch EeÈ 0-I achtei.
Mear onze condiElé was dusdanÍg goed t'na dre baLloze trainíngr" daE ue rÈ.Eet onaallen er toch nog gocd af braehÈen.tn schltcercnd doelpu[t ,van ,Jack. bracht ona op gelllke hoogte en glngen we Eet een
tevreden gevoel aan de thee.
De overwinnÍtrgsroes was sterk. Dc twecdc helft begonnen we bÍjzorider sÈerk en na'1cen schÍtÈerende passeerbewegÍng van A.ed ecoorde trij 2-1. .
Het kon nlet Eeer stuk, dlt nochten we nÍet neer u1È handen geven;
Nusmer 3 blee-f ,Í.liet. lang utt,, tn rrep v:rn achter brachE Raym;nd ln de ecorepuslÈie,
alLeen voor de keeper gaf .P.ay cen tÈ gave lob, 3-l dus, rral een feesÈl
rn- de - leaËsÈ.e. 5 mlnutun nog ècn solo van Joop" die ondanks Reyn vrilstond, hetzelf ,

t l}dc maken,4:.I eLndstand,
KJ-asee,oudJeoJ Volgcndc w,:ck Bls Bis Bis.

,n gàele re6ervc;

p.s Ton'
Íèutukkrg" o,ru rctfic sc, houfde geen penalty rc nemen, en kon heu dus ulet niseen.

LENS 10 - BTC.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZCI'IDAG S
sssssssssssSssssssssss

PROG1(A}&4A ZONDAG I 2-2-1989
14 .00 uur DI,IO

11.00 uur Lens 2
13.00 uur Lons 3

Aad SchiJ f.

scheLdsr. wedstrl,Í dàr.
C.W.va:1 Ríj
i{ 

" 
Éocroan

RÍetkerk . 
.

1ve1d

- Lens 1'
- de iÍusgchen
- Den Eoorn '

1

1

1032
l09B
Lt44
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11 .00
11 .00
14.00
12.00
r 2.00
12.00

uur
uu!
uur
uur
uur
uur

3044
3080
3078
307?
3I88
3281.

Lens 4 - Vredenburch 4
Lens 5 -VVP3
TrÍpouph4-Lens6
-llil$ 5 - Lens 7

S.V.S r70 2- Lens 9
VeLo l8 - Lcns l0

L. K.Sleuriuk
N.W.!1. Elsackers
F.C.M.PÍek
l,Í.1,Ío o loan
N.N.
N"N.

?
3

LIGGING TER,REINENs

DW0

TrÍouph
EBS

svs s 70
Velo

OPSTELLINGENc

EvcnÈue1É wijzLgingen of opmer

- Wegterpark ZoetermeeË telt 079-517i199
- Zuiderpark 2e gcduelre rel: 887429
- DaaL en Sergselaen tela .686454
- Oostersportpark v.tsrienenlaan Hassenaar tels .246655
- iÍoordweg Wateringen tcls OLl4Z.-Z7lg

Leirs I C/B 4 worden door de trainers bekend genaakÈ.
Leng 5 t/n 10 aLs bekend.

ltingen bcrreffende de eIftallen,
Lens 4:IÍ"v. d.Meulcn
Lcns 5:Q v.lÍoort
Lene 6:H, Koulrenhoven

AISCIiRIJVEN I

rÉ1: 02522-30939
rè1: 451510
teT291247 4

I-0
afgekeurd
4-r
s-4

- Lens I
- Lens 2

-vcs3
- RT"AW 6

-vcs4

Leus 7: E.Trommelen tel: 867934
tcns 9: c.Duljvestcín te1: 01891-17943
Lens 10:E.de Boer rel: 079-5I2580j.

KunÈ U rechtstreeks biJ Uw aanvoerder doen" Llefsc zo vroeg mogelÍJk.
Aonvocrders. kunnen biJ protlenea kontakE opnenen met, de wcdstrÍJdsekretarÍs 'r
Luc Verkijk, tÈLl O7O-l+54972.

UITSLAGEN s

DEC 2
Delft 2
Lens 4
Lens 5

- Iens 2
- Lens 3
-GSC2
-svE2

Iens 6 - Triooph 4
Lens 7 -HBS 5
Concordla6 - Icire 9
Lens I0 - BTC 7

4-2
3-l '

nlet bekend
4-l

PROGRATÍTIA VOT.GENDE WEEK :

14 .00
r0,30
11.00
i1.00
11.00

SCHADI'WPROGRA},ÍI{A' BIJ ÀLGEHELE AI'KEURIN G3

10,00 uur Blauw Zwart 4 - Lens 6
12.00 uur Kra.nenburg 4 - Lens 7

10.45 uur Vogel 3 : :: lqnq 9
13.00 uur Lcns l0 - VCS 9

Sp.park t'de Groenc I,IÍj dtè"PÍJ nacker 01736-2141

uur
uur
uur
uur
uur

Den Hoorn I
llilhelnus 2
L.rns 3
LèÉ6 4
Lcns 5

r2.00
12.00
14. 00
12 .00
12.00
r0. 00
r0. 00

- Lens 5
- Lens 4
- Lens 6
- Lcns 3
- Lens 7

- Lens 9
- Lene l0

uur DSO B
uur DSO 5.
uuï.DS0 6 .'.
uur 011vdo' 3

uur 01íveo 6
uut 0llveo 9
uur 011veo 15

Burg.v. Tuylsp "park Zoetermcer 079-315591
|l 0t It It

l, ll tl

tl
ll

It
n

ll

r
lt

zzzzzzzzzzT,zzzzzz
Z ZAALVOETBAL Z
zzzzzzzzzzzT,zzzzz

. '1.
PRocRAItÍi4A r3l2 Ëltr. L7 l21 1989 .

Dlnsdas l4l2 zaal
Bultenhof

scheLdsr. kla.ssenr"

5

19.45 uur Concordia 2 - Lens 3 O. TJ on 954



Woensdag I5l2.
22.10 uur FV Snoekle 7

vrTTdee 17 12"

20.30 uur Lens 2

UITSU\GENs

; Lens 4

- RKAW 3

Transvaal N. N.

OranJeplein J. Hoenen

963

94t

Lens I
Silva Boyo 3
Lcns 3

- Exhes
- Lens 2

-vcs3

3-1
6-I
3-9

zzzzzzzzzzzzzzzzLzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z I.ANGS DE SEORTEN VAN DE Z.IiÍ.LADDEiT Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

UITSLAGEN ZATERDÀC 4 TEBRUARI 1989.

D.v. J. Blzorr
Lens 2 vriJ
Lyxa L2
Takdler Boys 5

- Lens

- Lens. 3
- Lens 4

0-3

5-l
3-1

PROGaAI,IMÀ ZATERDAC I I FEBRUARI 1989.

Lens I vrlJ
II.30 uur HS Texas DHB 2
10.30 uur Lens 3
12.30 uur Lens 4

olzlo40
0231144
026lLs7

door de trelner bekend gonaekt. Eventuelo af-
uur bij 1í.v"Spronsen Ècls 525013, zaak 5O2L55,

i(e tel! 643860.

- Lens 2

- Ec-so 6
-Jac9

D.De
N. N.
N.N.

nÍe

LIGCING TERREINE§ s

H.S.Texas DIIB : Dulnlaen 190" Deo Baag . tel: 68636O

VERZÀYELTI.JDEN;

L€tr,s 2
Lena 3
Lcna 4

I0.15 uur
9.45 uur

11 .45 uur

SCHADIJWPB,OGRA],EIA ZATER])AG I I TEBRUAA.I 1989.

14.30 uur Verburch - Lens
12.00 uur PoetaLÍa 2 - Lens 2

Verburch: Arkelweg 20 Poeldijk Èe1s 0t749-46136
Postalia: Grocnendaal ll Wassenaar teLz OLTSL-243424.

rnforrnatle over eventuere afkeuringen van de afdeling e s-Gravenhage Íedeie zaterdag
vanaf 9'.00 uur auÈonatischc tclefoonbeanÈwoorder onder telcfoonrr.i 295701. ,

Blj algehele afkaur lns Eralnen on 12.00 uur.
De opstelling voor LetrB 1 en 2 ',lotschrijvÍngon voor vrlJ dage.vond 19.
blJ H.Gabel tels 646554 of btj G.S

OPSTELLING LE"iiIS 3 s

dr
00
ln

s.v.d.Togt- M"verboou- H.v.Kooten- i,l.v.Hcrsbergen- L.sinke- J.Mlddelburg- B.wezenaar-
M.Spa-A.v.W1Jngaarden-J.Kouwenhor'err-tr{.Raphae1aAscarío-N.N.'
Lelder: E.v.d.Nouland tel: 948158.
Afbellea voor vrljdagirvond 19.00 uur biJ W.v.Hersbergen tel: 21.3360
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OPSTELLÏNG LENS 4s

R. Pl1on",'tÍ. tr'ris- G.Kulper- M.0sman- L.Mantel- A.Bruin- Il"Kouwenhovcn- G.sarorea-
C 

" 
típnan * aanwl11ng Lens 3.

AfbeLlen voor vrÍJdagavond 19"00 uur bij i,I.trris r.e1a 991356.

PROGNA}'IMA ZATERDAG 1B FEDP.UARI 19i39.

14.30 uur Lerrs
12.00 uur Lens 2
10 " 30 uu'i Lcns 3
12"30 uur trene 4

" P. Vls
akhi

D,V.J.EÍzon I - l,ens I

- 0rnas
- Ta.kdicr lBoys 2

-Pzrt3
:-. Dorr' 5

. 002/o20
0L2lC74
c23lL63
026 /tBL

B,L
N.N
I{ "N

HÈt vooraf. trtet angst tegemoct geziene. trÈffen van Len6 Èegen D.V.J.Bizon was achteiaf
gcz j.eq. Èiet ,nodÍg geweest. Het wc,s gezlen heE eerste treffen tuoóeo deze twee reamS
(4-3 voor Lens) nlet onlogisch deze angsi, I.cn's begon ,lÈ wedstrljd voorzlchËig, uet
gczlen heL aantal vervanEÍngcn terecht !re.o. i{e een half uur spelen r.ras het
Peter Krol die goed doorriep op een àiepte faco en 0-I irantekànde. Eicrna nan
D"V.J.Bleon heÈ inltÍ4ÈÍcf in handcn en het lras aan kecper FEcd Constan5e te danken(sublÍere reddingen) dat de 6tand toÈ de rusr gehentlhaaÍil bleef.
De tweede=helfË wes twee Elnuten oud tce:n Ereil Lancel van afstend dc rredstrljd
besJ,lst'e 0-2" Peter Erol oaakte er na 15 ElnuÈen 0-3 van en l,cno speekle dc rr'ailstrÍjalpllchtnattg uit.. Gezien de srand op de raagLijst en nog vicr wedsrrijden rc gaan Ís
het orrgeqeen span,end in dc 2e klessè (de drie concurient(rn speelalcn- geltj k) .
Daarom moet ook heË ecrste van de zatcïdog dc Etcun van Lens Èrijgcn in dezc be-
sllssende faee, De concurrentie trÈft erks"er nog in een onderlJ.ngi strijd cn Lenskrijgt.oP papÍer nog EcgcnsEanders van minder kwalttelt" De Zonilig Seko wcnsÈ daaroutralner llannie van Spronsen en dr: spelersgroep vcel succes ln deze opanncndc wéken.,
en.-nlsschlen kan hct vcrloren gogenè nlveau (hoofdkla.soe) na een Jaar ríeer rcrug
gcrronnen r,rorderr.

. . r L.v.

JJJ JJ JJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ
J VAN HET JEUGDFROTIT J
JJJJJJ JJJJJJJJ JJJJJ J JJJJ

AJ,gemeen kontaktpàrsoon: Paul v,d.Steen, Chopinstraat I03,
Telefoon: 97015^ (b.B.g, 97L674 perer perreyn).

WedstrÍldpro8rauta A-B-C junloren.

Zatexd,ap, 1I -2-1989 veld schr:ldsr.

2551 SV Den llaag. '

l(ontaktp.crsqon s Paul v.d.steen, tel,B 970154 (b.g.g. 97!674 peter perreyn). Afbelren voor
de ríedstrljden bij Paul v.d.stcen voor vrijdagavond 19,00 uur. rn uiterstc nood nog op
zeterdagEoïAen op Lr:ns bij leraand van da Jeugdkotrnlosle tel: 661314. Voor avondwedÀ t.tg aor,relr 9 70154.

gancnkolns È Lens
307
336
vr.
393
vr -'
42l
456
466

14. 30
14.0Ó
t2.45
14.30
10.00
12.30
12 .30
9.30

t3,4s
12.4s
11.15
r3. t5
9.00

11 .45
11"30

B .30

uirr ltens 'A reg.
uuf l,llppolder AI
uur Grav.z.B rcg.
uur RKSVI4 82
uur RVC Cl
Éur Lons C2
uur SchcveningenC3 -
uur Dic Haghe C2

Alptri:nse' .Boys l. H. iloltkanp-78-
Lens AI Oude Laan/De1fc F.Kesselo-25o-
Lens BI Goa"Sp.park ??
Lens 92 Sp.prk.Polanca ??
Lens Cl ep.prk,Irone ??
DlÍO C2 I J.ïtecuskerk- I82-
Lcns C3 lioutrust ??
Lcns C4 Ockenburgh ??

uur
uur
uur
uur -

uur:
uur
uur
uur

lÍaandas 13-2-1989

20.00.'uur Lcns B2
lB.;30 uur ï.ens C4

- HBS I]2
- Gonrr CZ

2
2

19.30 uur
18.00 uur

vr.
vr.
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Woensdag 15-2-1989.

vr,
vr.

19.30 uur ï,èns AI
18.00 uur Lens Bl

- I.lyuond IIan
- Wymond Han

(Eng. )
(Eng. )

v2
v2

19.00 uur
17.00 uur

BÏJZO.!ïDERIIEDEN

- opstellÍn6ea a1e bekend: Lens. Lens
Len6

- zle kopy hÍeronder en ook de
- denk aan de beÈa1tn6en van de

S CtiADUtrrPRocPét'BrA À-3-C-JEUGD.

81 Í0cÈ R..Tur zonder R.Jansen . .j...,
B2 zonder R.Tur
C4 uet G. Schluter

algeuene Jeugdkopy schÈerln d.eze Lensrevue.
kontrÍbutle eu voor het sportkanp.

BiJ elgehele ofkeurÍng ven het kompetltlevoetbal hop
kunnen verkeu. BÈ1 even nsar LENS tt.t* OOtSt+) Utj-
hedcn welk progrs,nma er gespeeld r.rordt.
Voor de elftalien !{aer nog 6een schadu}n.led8trlj den v
beren 

yre 
zaterdegmorgea aog wedsÈrijdeu te ,ogËIon.

en uro onderotaand progieuoa af Ee
tr,rlJ f elachtige ryeersoEs tandlg;

oor staao maar we1 Eralnen.pÍo-
sao.koust Lcn6

.r4.00
14.30
14.30

.12.30
12. 00

uuË
uur
uur
uur
uur

- Lens
- Lens
- LeDE

- Lcns

A. reg.
AI
UI
c2

12.45
13. 00
13.00
t r.00
It.30

uur
uur
uui '
uur I

uur

VUC AI
l,íSV '71 Al
l.Ísv r7t Bl
HSV r71 CI
Leno 82, CI, C3 en C4 tralnen o.l.v.

| Ë Kleine Loo
MaaesluÍé
l.laasoluÍe
Maassluls

de leiders.

Dc volgende epelërs àul1en snel hun kóntributie over dÍt oeÍzoetr uoeten gaen begaleii:A.Baldjoe (BZ), B.Giiclti (A1), G.Haserh (cl), B,Runahlewant trril-."-i.vi"k (c4).Slnnenkort koEt er een lljst 1n de Lensrevue te staaD ÍaeË spÍllers Bet ecn kontrLbutie-achcerstsnd oïcr dÍÈ serzocn._sta Je hler blj lttan nag je echt niet reer speren. Er Ísnu ecirt genoÈg gÈwaorschuwd. ona aàviea Ís dàn ookr f,elaar a.s.zaterdag kontant op
Lens .

KONTRIBUTIE§

STFAE.

SURV IVAK(Al4P S!IAÏ,I/,EN

LENS 82 '- GDA 82 (2-r

van èèn wedstrÍjd,ondaÈ h1l afgelopen
Een onsportÍeve houCing ÈegenoveE Je

RoberÈo JansEn van Lens Bl krijgt een echorsing
zaterdag ln de ru6t ztn elfte.I ln de sÈeek l1el.
ploeggcnoten. Dlt lcan natuurluk niet.
AIGEÍNi.IE JEUGD;(OPY :

Ï'ees-de algi:raene Jeugdkopy achterÍn deze Lensrcvue (voor rle ulteJ,gen) ook goed door.HÍerin stÉaë nleuws over het KNVB voetbalkanp, ile.Bingo op g a.prii r:n een tc3tÍlrtcn nkLic in maarÈ.

zoal-s Jul11e weten gaat het survlvalkarop tc swalnen nÍet door. Elcr voor ia de plantogoha jullle naar !ret. sportka,p te,Börculo ook.v,i' rö rln zz 1uri. Naast """tior- i""--dus wcl) .wordt er volgerrs de organlsaÈ1e ook sandacht bcsteËd aatr het bóuwen v,rn envaren [et vlotten cn een Gurvlva].tochc sÈeat ook op het pEogrems.vie Edwin habben '"ru begrepen det redaréën die zicÀ voor'swà1ncu opgegcven heeft ook
89.ë. ga:rt Ílgsr'.Borculo. lnle vragen jutrie oo de í:erste ter.iJn van r.5ol-- over Èe makenop BiËo 33674 t.t.v .pÈnnÍngnèes ter Lcns mèt verneldlng gorËuló. . . 

-_. -,-*-
De.tocaLe prÍjs voor dit kanp id f. 150,--.'

Trlng 
" ^ 

trlagJdsar gaat do telefoon. Marco Tljsen belt af (zo hoorÈ hec ook).;*,Lens 32 za' zoíLdeÍ.keeper; rat nouJ rn de klóedkaner Írerd er naar een oploesrnggezocht, Toen ae1 cr ienand,'dan ga.ar Dou ioeh keepcn cn Jawel toor, oon'li"g-i.Ë"p",i.HiJ kecpÈÈ el-1een de le hei.f t. rn tle twecde herft nam Rob hcr ,or, öoo orr"..
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Na het geIÍjkapel verleden week tegeu v1o6 moesten wc van GDÀ wÍnner:. 0p zich aI dacht
LENS weer"rrdaÈ wordt een makkler'. DaE no€t Je natuurlijk nlet. te vaak dànken.'
I,le konen Eerug bÍJ tle vedstrlJd en zien det dÍt liJkt op tafcltanqie geknitiit net
tafel'vocËbaI" De bal werd et groËe afstanden van achÈeren naar voren-geschot.en. Toèn
er eeu bal aenkwam biJ Brlan en dle een Eooie actie ntakËe en de kecpci verraste net
een koLhard schotrstond het l.-0. vljf Dlnuten rater kwan GcA op gerltJke hoogte
door een klein foutJe in de verdcdÍging (dÍt Eëg natuurluk ntet biJ Laekkwàrtiar .

gebeuren). 'lie kregen ook hcel veel kansen die we niet afÍàaekten . zoaLs alle twee kee!
dat JÍmry voor de keeper kwelr Èe staan'en ook nÍct scoorrle. Jalóer Jlnrvolgendu week
ccoor jc weel wc1 (iroop lk dan).
Na de rust kwaraerr cÍ elf beestan op het vard (zal weL aan de thee líggcn). Er det weo
te acrkcn ocko wat gingen wc cr hard tegenaen. Haar nog steeds BeÉn góa1s tot .dat at-
ercer dle BrJ.en uen colo oaakte cn r eer scoorde (2-1).
In zra geheel spaclden wc beat goerlroaar we Eooten (vecl,) mccr ovi:rapclen.
O Je, er kwam ook nog ecn strafschoi e:r die werd gemisc (oorry boys, foutJe)
Anier (warmeer kon je war:r) .:n i4arcó de groetln en vrljdag atlcnaal kcnen Eralnen,
crr zaterrierg uí.t tegerr RKSVM.
A1s we nct de zelfdc feLheid eu hard.held spelcn els Ín dc 2e halfÈ rworden wc best
kanpíocn.
De stand ls le" Leàg 82 16-23

2e. Laakkwartler 15-27
3e. CÍIP L6-26

Kontaktper6ooa: Paul v.d.stesÍr ÈeL: 970154 (b,g"g" 971674 peter pereyn). Afbellen voor dc
vedstrijden btJ Paul v,d,stèeD voor vrLjdagavolti 19.00 uu1. ï.n uiËerate noorl nog-op
zaterdagmorgen op Lens blJ Íemand van c1à jóugdkorwrlssie teli 661314. Voor àvondieditri5 dno
Èels 970154.

WcdsrrÍjdprogranua D-E-E Junlorcn.

zarerdas I I-2-i939

Een speler.

veld semcnkonst Len6

I 9.00
I 10.15

J.v.Beersstr. 9,30
Nljkerklaan 10"45

2 10.30
2 11.30

Eoge Bonen/Nldwljk 11.00
2 9.30

Ockcr.burgh 9.00
ep.prk.Strijphorot 8,00
ZuLderpark 10.00
Gcm,Sportprk. 8"00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur';

10.45 uur

7502
vr.
'1538

7580
7588
7645
76s6
vr.
76A9
7708
772t
7723

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

9. 30 LenB Dl
Lens D2
Leakkr.rartler DZ

Qulck Steps E2
Lens E2
Lens E3
WestlandÍa E4
Lens Il
Dle Haghc I'1
I{onselcrsdljk F3
ADO T3
GravenzandeSV F4

SEV Dl
Wtlhelsrus D2
Lens D3
Leos El
Blauw Zwart E2
}IDV E I.

Lens E4
I'lÍlhelmus Fl
L;:ne F2
Lens F3
Lcas F4
Lcn6 F5

10.45
10..30
11 .45
11 .00
12 .00
12.00
10.00
r0 .00

9 .00
1I .00

9 .00

- opsÈellÍngen als bekend.
- deni('aeÍL de Ëdtullngen van de kontzlbuËle en voor irt:t 

-àpor-tke,rp.

Zotdas 72-Z-L939.

11"00 uur Leas Fl t/n F5 onderllng voetbp,l op Leno

, BIJZONDER.EEDEN s : :

SCHÀDII}TPROGRA]'IMÀ D-E-F-JEUGD.

BÍJ algehele afkeurlng van bovcrrstsandc wÈdstrtJden gea:r uril toch ríat met lul1ie àoon.
Je uag bLJ tríijfetachtig Í.rëer cven naar LENS toe bellen (661314) ríet Je gaat docn.
Dus nlet 'zoaaer thulobllJvcn. AIs jultÍe ballen ze.:ggen wil welk progrima ju11ie
afwerken of bovenetaandc wcdstrÍjdeu of onderstaand programua.
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11.00 uur Lens Dl, D2,
10,00 uur Í,ens E1, E2,

treinen
en E4 tralnen

saoenkonst LeD§
sanonkonst Leàa

D3
E3

10.30 uur
9"30 uur

Tralnen ilcen vtl els het enlgszins kaE buÍEen. lle gaen nflar heÈ zuiilcrpark,
hct strend. Ià het érg slecht dan kunnen we altljd nog de zaal 1n.
Tot zatcrdag dus,

de Rade of

KERSTVIERINGa I'CTO BESTELLEN.

Op 2l decenbcr eerd tÍJdens dc l(crstvierlng door het Binncnhcf een foto gcnaakt tlle
op 23 decembcr 1n de krant stonal. Veel nencen wllden.cleze fotc hebben. Dó j r:ugrlkomniosie
beloofde hLer achÈeraan te gaen, Baar vÉr6et dit. GeJ-ukkig rd.s sen uoe<!r:r zeli cJ- op
onderzoek uitgegaan Èn rrlst. ons tt: neldcn dat ledereen dezr: (uooÍe) foto kan besterren
<ioor f. 12r-- over tc makÈÍr per glro near dhr. K.verkerk Èe Dcn HÉ:ag, zljn gÍronumrer
Is 3650546. Zet cr .,.rel- even bij dar hÈÈ ou de kerstvlcrJ.ng ven 23lli gfng bi5 ae ;

v.v.Lcn6" D.: foÈo krÍJgt U dan thuÍs 6Èst-uurd.

HOENSDÉ.SI,{IDDAGTRAINING T-I(LASSEES "

De laatstc weken ziJn cr neestal zoon 25 F-spclàrs op rle
ÍreeÍ. EJÈ zijn neesÈaI dezelfdo dJ.e er zlla. Toch hebbcn
DlE bctekenË dat er zo'n 20 nooit (of blJne ncolÈ) komcn

- viaCcn rrij" Trcin€n hoort er ook bÍl en daaïdoor Leer Je
KoroÍop, ouders, ertlmuleer de kinderen. Aenvang 13.30 uur.

ZONDÀGTNAINING T-ruASSERS.

Afgelopen uonda8 stond llltlLcn Blogr Eet sIi:chËs vicr E-ki.assers " Tot nu toe wgren er
stecds zoen 15 Jongens. llatuurllJkrde Í:rsinlng is nlct verpllchi,Eaar het ts Ëoch
lekker ora cven te voeÈbaLlen. In overLcg oèt lllllen Blou 1s b(.isIoÈen hct nog é6n kecr
tc proberen" A"s. zondag zijn alle ï-kiaGccro van Fl t/m F5 van hartr wolko;r op Lens.
We verz:rmelen oa 10.45 uur en gflan dan r:ell uurtje lekkcr voetballeo. Koncn jullle ook.??

LENS E4 - -dESTLANDIA 
U4 . 

,'

Na dc overulnnrug van vorige wcck, speeldcn zè íu $reor ccn hele 6oerle wedsÈriJd co
wonnen Íu Èct 1-0" Aytel scoorde vanaf 12 rÈetcr 1n rle ulterste hoek. (keeper.wa,s.
kanslooo);. fiohaumed kroeg wcer een paar goed;.: ksnscn, jarmer vo]-gende kcci betcr,.
i{et overspclen n4ar elkaar gaat stec.fti meer voóruÍt. volgunde week rreer winoeri,
j ongcns "

tre.laÍng ondcnks het ncola .

Ile r:cn kl-0íne 45 Í'-klassers.
treÍnen. Te gek eÍgenllj k
srrellcr het voctballcn.

cen tevrcdcn lelder.

IENS F4 - ADO r'3 I0-0.
tr'4 voetbalde tegen ADo .+3.
In de eersto halft wcrd ADO volleriig wog8e8pce1d, 5-0 rust.
In de twceCc hc].t-t voetbaldc ADo net I0 spelcrs, oaar ook clat bleek_ nÍeÈ gcnoeg.
5:r Raymond, 3x Nuno, 1:: Jury en l:r S.:bastlaan (zen eerste),
Klassc Jongcnet, lcuk gcvoctbald.

de leldcr.

JEUGDKOPY AIGEMEEN JEUGDKOPZ ATGEI.ÍEEi{ JEUGDKOPY rIIGB{EEN.

Ne. het succes van vcorgai:.nde iaren (met o.a.nedcwerklng van de voLtarlige selectles
van !'eljeuoord r:n F.c.Dcn daeg) orga:r!.euerÈ de Í.NVB afdeJ,Íng r s-Gravenhigc ook Ín
1939 vreer een Jeugdvoctbalkanp eir weJ- in dcr perlodc van maanclag 28 augusius t/m ,

vrll dag I oeptt:.mlrer "Als accorcrodatie 1s Eekozcn dc prachtlg gercgen Jeugdherberg trockenburgh, aan de
l{onsÈersereg ln Den Eaag.

K.II.V.3. AEDELING t 
s -GRAV EI{IIAGE

JEUGD VOETBAIKA],ÍP 1939,

10



rnschrljving 1s nogelljk voor jongena èn melsjes van voetbalverenigingen, dle geboren
zLln na I" auguetus 1973 en v6ór I auguotus 1977. l
Ook aan het voeÈbaLkanP 1989 zal wcer nedewerking worden verl,eend dóor bekende spelers
en ttaÍnero uLÈ het betaalde voetbal. Bij de lndellog der g,roÈpen wordt rekening
gehouden aet wensen vermeld op het lnschrlj ffornruller,
Ook bij de kauerinileling (8 spelers /epeels iers pcr kaner wordt uitgËgaan van het
principe el,feal-. cn/of clu',rgenoÈen (voor zcvcr gerrenot) btj clkaar..Kosten8 f. 285,--,
p.p. (a1l-1n). lien lnf orn:tief ol-der kaa vtijblljvend worrlen a.sngevrae.Èd bÍj de KrTt/B
afdellng ! s-Gravenhage telz 070-295701 (tuascn 13.00 en 17.00 uur) of wordr:n opgehaalí
bÍj hët bondsbureau a.an de llzerwexl.. .

BII.IC,O OP LENS .

Afgelopcn,week echrevcn uil ei déÈ .lr op zaterd.ig B apríI weer cën blr6o op LENS gc:-
.houden gaaË wotden tcn bate v.ln onee I eugdafCelllrg. IIe schreven ook dat all..)en per-
sonenven IB Jcar en ouder toeïílng hadden. Dit laatste werd ons nirlt Íil dank algenomen
en beslotcn Ís da:r ook ctÍ] dit laatcte teru6 tc dre.aicn" iilgeniijiL hr:bben zll ook groot
ge1ÍJk. Blnnen ar.,n vereniging soeE cud err jong gced net clkaer om kunnen gaan. De
or8anisaiie zal cr voor ooefca zorgÉn det heÈ nlet te druk wordÈ zoels vorÍ-g Jaar.
Iedereerr moet goed kunncn zltÈen. Vocrloplg zlja we nog bezig ËeÈ de voorbereidÍngen.
Binnenkort gaan de bingoboekjes in Ce vcorvcrkoop. De sponscra dlo ecn of aeerdore.
prljzen bescl'rÍkbaar willcn stellen kunnen zj.ch nelCen blj I"Íw,Vcrhey tel: 255673 of'
blJ Renó v.ri.Steen eu AnJa Veraar op LENS,

SPORTCLUB SPA.A.R.A(T IE.
Vanaf I'naart,-t/Itr 15 rneÍ kunnen de ouclers va.n onzc jeugdJ,crlcn uaar ook de senlorèn vaii
Luns vegl- doen voor onàe JeigdafdÉl1ng. Vée1 Bceite kost hct nlet cens.
In deze període zltten op dc w;,.snÍddclcn Àriel vlorlbaar 1,5 l1tcr, Dash 3 2 kg. en'
Dteft 2 kg" gelc sportflguuïtj cs.
Eín zoen figuurtje ls voor èen sprotveroniging f. 2,-- waard. Zaak Ls het dus on
zoveel nogelljk ven dezc gÈ1o sportflguurtjcs tè varzamclen. Een kleiac nceitc nlet
!íaar. tÍeer nieuws volgt elnd februarl.

UITSLAGEN JEUGD 3

Lens AI
Lcns tsI
LenE 82
Lens Cl
Lens" C2
Leus C3
Lens C4
Lens DI
Àdo D3
Lens D3

Postdulven Al
ADO 81
GDA B2
Devj o CI
DflC C2
Rava C2
Monster C2

Qulck D2
Lr:ns D2
GDA D2

,i
1-1
0-t
2-L
1-0
I-5
4-2
o-2
6-0
2-3
t-5

4-4
3-0
t-4
l-0
2-12
0-5
0-9'

10-0
2-LI

Lens EI
Lerrs E2
Devl o E6
Lcns E4
Voorburg !'1
Dulndr.rrp SV F2
Lens E3
Lens E4
Lcns E5

Qulck Steps E2
Sev E2
Lcns E3
lieGtlandÍa E4
Lene tr'l
Lens tr'2
Tonr:gido F3
Ado F3
Tedo tr'Z-

llat ean gekkcnhuis wa6 dat afgelopen z:lterdag op Lens. Er waren naer 11afst 15 Ehuisj
wedstriJden rran onze jcugdefdcllng. C,n een uurof half ncgen rías de hcle Jeugdk,rn-
mlssic aL ptÈsent gcsteund door Bert Per:rrLngs cn Gerard v"Reijaer. De eerstc wcd-
sÈrljdcn be6;onncn on 9.00 uur en dc laetste drir: waren om ongeveÈr 16.00 uur afge-:
lopen. Het was een gezellige drukÈe/waÍltblj ook dc bar op volle tooren droelde. Wat
wel bleek io,dat wc echÈ tc weinlg klecdruimten hebbeu en dat clo huidigc kleedlokalèn
eigenllJk nlet gced voldoeu. ilcL wÍrteï loopt zo de kleedlokalcn Ío Uai.rrloor hoË vaak
een mcddcrpcel wordÈ. l,lc hopen dat dc ge&centc híer ecns w3t éan gac! doen.
Over naer de prcstaties
Lens A-reg:
was vrij. Zlj Íoakcn zlch klaar voor hu4 Lélets.tc kans op dÈ trsecde plaats. A.s.zatcr-
drig noet BeÍronnen wordcn van Àlphense Boys, Jongens, hecl vecl aucces.
Lcns AlI
Eil-iGt wirnen op velci l. 'fegcn een niírÈ Í.,.1 te sÈcrk naar wel ::rg .hard spelend posÈ-
duLven l1eten Ju1l1c echq tè genakkclljk 6ón punt 1Íggen. Laat dc be1 sneller rontl gaan.
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Lens 81:
speelde eea echÈe nul
baar. Eclaas eeD onno
tlet wordÈ échÈ een sp
vertrourden lnrnaar Ju
lekker twàe keer vrlc
Lens 82:

-nul wedstrtjd, De spannlngen e.an beide zijde uoe d.uidelijk uork-
dl,ge strsfochop b.eellete de rvcdstr{jd in hÍrt voordeel van Ado.
anncnd 61ot voor lulIie. l{1j hebben er echter nog sÈeeds hcr volste
llie noeten het doen. B3.ijf vc1 posÍÈief tegcnover clkaar en nu
ndschappellJ k.

zeg cen versterkÈ GDA tcgenover.zlch. U1ÈeÍndelfi k werd ÍÀct 2-1 gcwonnÈn na nogal
wet kausen gÈDlst te hebben. Voor vr:rderè bljzondcrhuderr zí.e hct vërslag.'Ecn àanwl,-
Ilng daarop Ís heÈ felt dat de verslaggever ttee kcer aen pcne.1Èy nlsEÈ Eaar daÈ vas
hlJ zclf zókor vergc tcn.
Lens Cl:
EiFkomorentaar op het vorlgë stukje v4tr ona. floc koir Je nou van DevJo, dc koplopèr,
wi nen aLs je uit de l4atste 5 rsedstrijden I punÈ hebt 6ehaa1il, Zullen w1J er een beetje
verotand van hebben. Lens CI wotr v-:riliend net goed en agressleÍ voctbe.l' en zr: verdienden
de,flcsjeo echt (hé Leo). Gr. zo door.
Leug C2;
iEil-Jí-ae tweerle helft overklast rloor DIIC ei-gcnlÍJk tloor vle1a1 foutí€f te verdedigen.
:I'Iat wcl klaase was.'Cat julltc zonder oorr:cn Lenc Cl eo C3 aanvuldan. zc hoort her ook.
Bedankt. ' .' '.

Lcus C3I
isÏG gewcild öe zo lnat Èe spelcn. ZorseL Lono els Reve war3n vËrsÈerkt door Jongeho-uÍt hogere elÍtallen. Toch wae Lens lets beter cn won ueÈ 4-2.
Lens C4:
ËiGÏEíecn leuke potrrnear Erlsc nog ateeda eon afnaker. È{onsrer decil dÍt bétei cn
rror met 2;'0. Geoffrey Schiiiter opcclée zrn eersre wedsÈrÍJd. mee. Vecl plezler btj diÈ.
elftaI cu bLj Lens. Zaterdag naar Die.Eaghe. Zoxg voor eÍgen vervoer of ocen eca ..

Lens Dl:
ÉïE Ïdaa" neer een EskkLe. [arlpioen wordeu ls.slechts cen kweetÍe vea EiJd.
B11jf wel- scherp door fanattek te blijven tlaiaeu (kotr op tijd) en te voetballen.
]rensD2:
t-oest vooz de zoveelste kcer tcgen Ad.o. Weer blcek IenJ na 2x 30 ralnutln de stcrkste.
Het lras ecn Leuke tíedstÍ1ld en ock Lens D2 kan kanpiocn worden. Zaterdag een vriendschap-
pellJke wedstrlJd. !íaar cr naar ÍraÈ van.
Lens D3t
ffi:." t..*too" tegan GDA D2. Kon op 5 ongerrs./j ulll.e kunnen best betcr. Er wordt goc<l
getraind cn jullie zljn eigcnl{k bèst fan^tlck. A11cen. zaterdags wiL hcÈ vaak nLeÈ
lukken. rrie woet a.s. zaÈerdeg wcI. trrec1 gucce6. 

1

Lcna EI:
BaakÈe er lreer ocfl doelpuntrLjk feetiJn vrm. iíclaae wcrd er niet zo goed vcrdedÍgd.
zodat Lcns en Qulck Steps er precies vLer iraaktcn. Ook Ju111e duen nog uee om hot i
kenpiocrrschap" Hc1 veer wlnnen de volgende keren hoor.
Lcns E2:
fÀai eiËt goed voetballÉn dc 1ecÈsÈe Eljd" Blj rusÈ l-0 voor. Eindstanà 3-C nr, Ricardo
schoot bljne een corner in één keer crln. Ga zo door.
Lens E3a
nam novfn ale kecper nee eÍ dic aeàO trèt goed. Lens E3 eÍon uet 4-1 na een hcle leuke
wedstrljd. Tts.lner GiLbcrt glng ook kljker en dar vonden Ju1Ite heel leukrhoorclen wiJ.
l,eus Ë4:
GitÏA ssaek tc pakkcn. IIa de ovorwlnnÍng v3n vorigc wcck werd nu weer van Hestlanlia
BeÍronncD. Leee verder hct verolag van'de lcldcr
Leus Fl:
spcerde echt een wereidpar!1j.- rn het.begln nog tJat lasÈ van de kcu. voor-burg kon hei
toen nog wel bijbencn. Do entlcvrles gÍ.ng werken en Voorburg'werd fiekgiespeeld net
schlttereudc koublnttics cn doíilpunEen. Ultslag l2-2.
Lens l'2:
frn-ï-uru biJ Duindorp sv Eet 5-0. z;:ltc:td.?lg dan einccrijk wccr de konpctittc ln: ue.r
vecl gucceg j ongens.
Lens T3s
vcrloor wcer. ruLu mcE 9-0 van Tonogico. HcÈ prcblÈcm ln clt teau zlt hcn cchË tn de
krachÈ. Te veel klelnc oaar wef enthousiaste spel-crs dÍe rle kracht niet hèbben ou .le'.
bs1 ver weg te schlctcu of èr een elnd mee te gecn lopen. Zo af .,)n toe als het kan
zul-Ien wlj dit a1s extra eraan toe uoÈÈen voegsn.
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DE LEI.ISREWE
.TíEEruLAD 

VAi{ . DE VOETBAI.VERENIGI}IG LEI.IS
62ste jaargang nurmer 29" 16 Íebruart 1989.

oFFICIEEL I

l.Ieer opvoeren als lid
2521 V.1'.Westërhout, D.jun. 010777, Strausalaan l0B,

ADRESWIJZIcITTG I

255I NP. Den Haag.

2259 R.llouwaerd., zaa! o Turfmarkt 4O3 " Z5Ll Dli Den liaag.

BOETE, S;

Regis trat iekos ten Ie bookÍng f.
kegistïèÈlekosÈeu 2e boek_lng f.
Àdxoinlstratlekcsten straízaak f ,

25,--: J.Co1pa, P.PerreÍjn, D.de Jong, E.Spanlnxo.
25 r--r M.Brooshooft.

35,--: E.Spanlnxs, A.v. d.Iloek,
door ovemaklr.g op glrorekenlng 3367I1 of bankrekenlng

E.n.v. V.V.leao Èe i4onstcr onder venueldlng van flDoetei..
8eca1lng v6ór f-3-1989
L29924229 Rabobauk Den llaag,

OPZEGGUIGEN 3

2426
2368
2366

R.E
F.P
s.A

f:fa-f3era., ii.Acs_zoutL, B.BrunÍngs, J.F.Dlemel, A.EtËa1haou1, C;de Gier, J.D.-danÍgue,G.H.Haseth, J,C"iloerní.g, O.I'.tiuLs, K.H,Jansen, F.v.Kntjff, tt,U. f,etl endekker 
"H.W.Notten, C"J,odenkirchen, l,Í.A.v.oeveren, F.A,.pet"rol S.J.Roz"*a; D.Sa;à;;s",

G. S. Sarolea, A.T.Schljf , A.Turkoglu, M,È"v.Veen, R.Vooitnan, -r..f . Zà"tÀ"Jijt.'

.Batelaan, Sezo

" d.e Zwart ) NS
.Blank, Sezo

Het Bestuur.

HeË Bes tuuï,

ACHIERSTAND AA,r§ KOI{TRI BUTIE:

llelaas noeten wtj deze week de namen publlceren van leden die over dLE seiàoen .,og g"".,koutrÍbutÍe hebben betàald 3

Bove,staande leden mogen pas sToer voetballen ars zij de gehele kontributre hebbcnvoLdaan. Er kan nog kontant becaar.d worden l;ij uw aànvoeïàEïl-komni'sie of blJ het .-"beètuur. DÍÈ geldt varraf a.s. weekend 
"

3A?. *t+**ri BAR *ií:'r:l* BAR, 3AR ór! i'rÉÍl BA11

BAROPSTELLING s

Zaterdagmorgen
ZateïdagEiddag
Sluiten

; Zondagnorgen :
Zondagniddag :
SluÍten !

ilernan, Anja, Joke
Jos ,. I{elnz , E11en, -denk

Gerard en Annie.
Tlnus, Cor, Joop
Anja, lIarlan, René
An en Char1es.

BAR BAR BAR. :lrttÈrrr( BAT, tt**ÍÍiJ BAR

OUDERAVOiIDEN.

De bedoellng Ío weer de cyclus ouderavond.en te hervaE.ten.
nat LaÈÈr dan aanvankeLijk gepland was"

t

Door a11erleÍ omotandlgheden



Allereerst begÍnnen rre met dc ouders van onze c-jeugd en v91 op Eaarrdag 27 febtuarla.6. aanvarlg 20"30 uur. BeÈreffende ouders ontvangen d'aarvoor riog een ulcnodlging.:i
De data voor de oudcravonden voor de B en de A jeàgd volgcn zo spoedig nóeeHjk.-

ilet Bestuur "
TRAINERS VOOR. VOLGEND SEIZOEN.

iiet traitrersplaatje voor de seniorcu seLektles voor het volgend sei,zoeÍL is rond.
zoals u cnkele weken geleden heeft kuan+n lazen is plm l.trcstgeest aangesterd aIq,. ..
opvolger van Plet v.d.Valk voor de Zondag A-selekcte.
voor de zate'Edar selektie 16 het kontrakt uct Eannir.: van spronsen met ecn deÍzoen
verlengd" Leno ZatordaE draalL ecn uÍtstekend sclzor:n" ic nog volop iir «le race voor
hct kanpj-oenschap un kÉnt een uÍEstekende trainingsopk-oust. ., -,..lllj wenoen i{aanj.c van spronsen i:n ziJn selektie ocr. prlna slot van dezc compctiËie
an verwachten voor volgend seleoer! ecri zelfdc enthouslaste L[etel1íng. ;.
voor de zondag D-ocrektle Íe ccn uieuwe tralner eangetrokken, oaar irrmiddels, geen.
onbckende. Thec Hoafnagcl, nog volop 1n dÈ 6Èrijd oE hÈt 3e voor alegrailatlo te
behoaden, zal worden opgevolgd door Lcx Glaudemaus, .:

itiJ hceft ar àr-rkele weken voór de 8-sclektLc gcsËaan, Ëoen Theo.dooE ëen operatie
noodgeduongcn even moesÈ afhaken "
DaE kllkte prÍna, waardoor heË Be6Èuur na overleg Ect dc T.C. becloten heeft,
Lcx Glaudenans voor volgend selzoen aarl. te treh.ken.
',{lj wensen ïheo en zÍjn selektle een positief 61ot van dezo moeÍzame coopetltle ed'
voor Lex Glaudemang otraks een zonnÍBc sËarÈ.

HeÈ Beatuur.

Leo Ë.iemen ook voJ,gend scizoen verzorger bÍl Lens.
HeÈ BeEtuur ls Eèt LÈo Rlernen overeengekoucn dat hij
glÍtg van de selektÍes Ín handen heefr. Ue Ë1jn b1ij,
diènstcn ook volgend seízoerr gebruik kunnen ni,aken.

ook volgend seÍzoen <lc verzor-
dat we vaÍr zlln vakliundi§e :'

Iiet Bestuur.'

LENS-LEI{TE-LOOP TENS-LENTE-TOOP -r,Ei{S-LENTE-t00P

NoteeE Eaar vasÈ ln Uw agcnda.
Vrijdagavond 12 mei 1s het Ííecr dé avond van de L.L.I. Wcl1swaar dt: vrÍJdag voor
?inkstcren" Dasr ecn beterè dag was door de. organlsatie niet tc prikkenl
i.{a dë 6uccc6sen van de afgelopcn jaren, zel het ook dlt-jaar-cen enorme happcnlng.-
worden.'De loperegtoep 'ran o.e.. Peter trleret sa1 ook benaderd wordcn on blj Len6 te
laEcn zlen, wst er gclÈerd 1s dc laaÈstc wekcn..
ulteraaril za]- er't:i.t. weer éen bjióap gedaan worden op o"., gioot aancai vrtjwtl-.
l1gers. illl houden U op de hoogÈè van dc, konende ontr^rikkellngcn ronil dr: !.L.L.

. Frans v.DiJk.
ilcnk Hoppenbrouwers.

LENS LENTE LOOP LENS LEN?E LOOP LENS LENTE LOOP

Tot oijn verbazÍng zljn er.nog aLÈljd 6e1ekt1e-ope.1ers, met. een be_hoorlijku kontrLbutie-
achtarstànd. i'Idnsen, dat.kàn echt niet" Het kont ci srtaks op neer, dat de trainerè
geen bcroep uÈer op jullle nogen docn. rk kÉ.n ne nÍÈt voorsterrcn, dat Jultie zoíetslaat gebeuren. 3etaa1 dic achtersinnd due sne1. Het zou bljzondcr jarmei z1Jn, a1shet Bcstuur aoet ov.]rgaarr de tiaiuèrs te ueldun, aat eir on-dLe reaËn nrot'tispoura
mag worden.

Frans v. DLJ k.
-z



Op zaterda Eg pril ríecr BINGo ! !

Door het gÍote succíts Van
op:LENS te organlsereE.j Dè
wordt als vorig Jaar. De I
start begln neart op LENS..
\{ordcn. Ook de zijzaal zal
altplaats te geven. Voàr h
van de pÍUzen" Sponsors (
tcl: 255673 of -irÍJ René v.
dos te nÍnder hocvèn vc tc
afdellng" Ëer. vaa de hoofd
aL blnncn " i,lo hopÈn da.t cr

,i.
vorig jaar 1c besloten on oók dit jaar weer een blngo-avond
bedoellng dtt keerls hee dat het niet ao gi[antiscË diuk

otcn_ziJn alrlcen ln de voorvr.rrkoop varkrljgbaar. De vcrkoop
0p de avoird zelf kunncn-ï!ïGJfleen boàL3 es biJ.gckochr
diÈ kecr gebruikt wordcn" Dit alles om i,:dàroen een goede

et.zover ls houden lrlj ons eÈrst bczÍg net het Ínzauclen"gtld of goedercn) kunnen zích, mcJ-dcn bij írw. Verhcy
d.Stecr of Anja Vr:ràar oB Lcns. Iloe meei prljzen rÍ5 krÍ3gen
kopen un dcs tc meer geld komt er binlen voor onze jeugd-

prlizer. ;r:n k1r.;j-r.bee1d kleurcn TV [lÉjt afsteBdsbedlcning is
nog Rccr vol8t 

"

De fer:o Èkounlsale. - ,'
' oRakelt{ec -..'

'- Trlng. . . . . . Trlng. . . . , , Trtng. . . ".,: t-l

- Goedemorgr:n, U spreekÈ nct Hans Kooyenga. Leidcr LEI,IS 2 (20),
- Goejonoggr: hc'er Kooyenga, u sprcekt ,let de Lijder fan de v"v. De i,Íussen (wouter l

Frantzen, red);

- U. "1k beI U effe oo, te zr::ggè dat wij voor dc wedsÈru.l van vcn orh"r, teq".,
Leno 2 (zo), nlcr bcschíkkcn ovor een co,Eplcct r:lftal, ,Íi ,is".o n.í. íín-uan t
Hebbcn ju1l1e blj Lons nicÈ een wlsaelspeler over voor ons? zodat we EefiBinotc e1f-
tcgen elf kunnen spelenrr,

- li.K. 'r TsJa, Tsja, 6h, óh,6h, det zal een bearju Eociluk'zun! daar wij ook nict
zo ruí.m 1n, dc speLers zÍtÈen, naa; kunt U ovcr er:n hatf uurtjc even terig t,.rfiui,
dan kunuen we 4lss,chLen..wat regelent ! !

- Ttrut-----Tuut------Tuut----- Tuut.

- De $redstrLjd Lens 2 (ZA) - Quintus is vorlge week woensdag l.v"m., vroegtljdlg aan zrn e.1nde.: gckomen

- Deze r,redsÈrijd wordt 22-2 e.s. tn zljn geheel overgespdèld.
- Onze fellcltaties gaan naar Ne1ls KoegleÍ (narcrical man) Leris I (ZA) (tevens ilc;.

zwager. van ll"Gebcl Sr.), dte ztn 53sËe verlaardag vlerde afgelopen zaterdag. ..

- De ocfenwedstrijd PostaLla (zo)- Lens I (zA) 1s afgclopcn dlnsilag g,:cindlgd Ín her
. ' voordeel van,Lens, elnduÍtslíig: 0-2.'
- Ilelaas., helaas, na 678 mÍn. compe Eitlevoetbal. (7 wedsErijdcn en 48 oin.) ls een' .,

tÈgenstander crln geslaagd ons t,Zi:euwg meisJc,t te verslaan. i
- Helaas, hclaas !

- Tcich ccn.knappe prestatie hèE zolang vol te houden. r 
l

- Vrtjdag 24-Z-i Bg 19,00 uur LENS l0 - TEDO!

- Zatexdag t8-2-t8g 14.30 uur LEIIS - Orr-ras t

- Van een echte i,ens supporter gehoorda

- Lens Zondeg mist de xxotivatÍc van I,ens Zetcrdag.

- Er ls wat Ella Dret de rne telitcÍt l! !

- Gaan wc zo d.e kompetitLa afmaken? r :

- We zijn Ëoch lcuk be6onnen! !

- Afgelopen week ls Charles BordlJwijk geslaagtl voor het staatÀexamen Rl-j -lnstrukÈeur,
onze íclicitatia I

- We hr:bben cr over gedacht erjn kado agn te bieden door Anncmerlc CoÍèt ale leerllngÍn te schrljvírn, rËrer de pcrnÍnFreester vonil d.1t cen Èe hechcrljke onderneEing.

de opkomende nisÈ

3
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- Annenatie nog gefel-lciteerd uet Je veïJaardig! "
- 30 Eaart' A:reg. .- Hea. paroes' Elfta1, alnvbng 19.30 uur 

'Èe Z;l§t. ieWf Sp.Cona.,r*".

.- 28 februerL,- I,ÉÍls Èot, 2i 5aar - Sparta LÍrndeiijk, (revanche op verzock van:spartà)
';"':.,,

IINICORI\. UNlCOP.N UNICORI( I'NICOzu.I

D.!t. o. - LEt{s, ?--L; -

iicn Snuldcrs was afgeLopen zondag genegen de punten vbor de "UNICORII voetbalLcr '

van het Jaar crofee gc gevr)n, vaarlijk gecn genr,kkeliJ ke taak.
Onze hartelLjke dank. hlervoor.

I]NiCORN l]NICORN I'NlCOPJ.I MiICORN

IENS4=Vr+denburgh4.
En toen Írarelr er nog rtraer zevc , : ., -, i

Zcs "vrÍndcn" op skl-vakantie (of wandeltochten?), Maar daar ls hlj wrjer. onze T.D,
good old Joop Iu'i11cnos " DÍè zotgt dan evÈq voor vervenglng.
De volgende heren vds h4rte bèdankt l
- Aad Henze (klesse gekecpÈ)
- Rlcardo Tettero (nooie beweglngen) '1

- Danny BÍllemn . (eerr biJtertlc)
- Fr'cd Schuur:lans (indcrdaad, :nooÍe benen, maar waaron scheer je ze?). i
Over de wed8Èrljd kunnen we kort zijn. De lc helft gcnocg kansen, maar araarschljuujk
gcen rÍ11 tot scoren. (Aad S, Gerard C- wat is e:r aan de lrand? moeillJkheden ttruis?),
Dc 2e hel,ft, rare tegengoal 0-1.
Vlak dearna cco opmerkelljk feits Pcter PeÍreyn krljgt zoeraar voor hct eerst ln zijn
42 jqrÍg<r 1oopbaan aLs voctballer eerr bceking. (Vr:rbazlng alon, PeEeÍ Perreyn nornàal
zo zacht als boter, pas verledonlaar geEtopt als misdicnaar' gaaÈ er e.Is een Man ln,
en zolets r{ordt nacuurLtjk geltJk bestraft). -

DrÍe 'ninuten voor Eljtl is .ondeïgeÈck€ndd het.zaÈ. Reir naar voren (nou ja, ren), vrlJc
schop Danny Bij lema en olleroachtlg, lk kop hem erlu. (1-l).. I
Zelfverzekerd, mct ecn breric glfuulach loop 1k tèrug naar dc eLgen speelhei-ft (althanso
dat was ik van plan) echter rlr: aanvoÈrdcr van Viedenburch, dte letrcat gefrusteerd
rorrd llep, schopt keiharrl tegen m'n knÍc" Onze eigen fiihrer (heer Mukke ) vraàgt naar
de bedoelftrgen vau "E1 Frustrolr, waarop Vrr:dcnburch'a Ie uon ogenblÍkkelijk de Rcg1l1o
Tuur houdlng sanuecmÈ. r.'
Dc schcidsrechter, dlc hierop opnerhzaam serd geoeakt, staakÈe hÍ.erop dc wcdstrljd
tn dc BTste ulauut (de nan flooÈ opzich goed, maar dÍt soort gedrag kan nÍgnand aarr).
Dus de u1J Èoegemeten rcputaÈie, (snell.:r geschorsc deu ztn schaduw) ben Ík nlet
nagekomen. Stoad zelfs kalm en verbaasd toe te kijken na So "ddodschop" (zo zie Je
naat, Aad S, zwakke partil Erouwcns).
Volgende weèk het vcrsLcg door dc man dlc de geoÍddólde lëefttjd besl,lst nlÈÈ drukÈ,
rnaar wel ee:r dlJk van een back is: Ton)r i'Íacaroni.

Een tevreden E!:ns'
. 01af Huis.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN 'ZONDA.G S

SSS S S S S S S S S S S S S S S SS S S S

PR.OGRAMUA ZONDAG 19-2-1989. , sche!-dsr. wedgcr. nr.
14 "'00 uti Deri lioorn
10"30 uur HilheLmus
11 .00, uur Lens 3 veld I

I
2

I
z

A.l'I.v.d.Spek'
J. G. P. ZuÍdwÍJk
V.de Graaf

- Lens
- Len6: vcs 3

4

1032
r097
1140



1i"00
r1.00
10.00
12.00
r0"45
13 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

veLd 2
veld 3

Lens 4
Lens 5
Bl "Zwart 4
Kranenburg 4
Vogel 3
Lens 10

-R(AW6
-vcs4
- Lens 6
- Lens 7

- Lene 9
-vcs9

eber

lsackers

veld 1

K.ll
N.N
I.I . N

R.E
N..ï
N.N

scheldsr. \redstr. nr.

jr.

3069
3138
3L37
3126
3206
3349

015-6t4973
366595
or75L*É7A7
685964
679619

LIGGING TERT,EINEN 3

Den Iïoorn
I{ilheInus
Blauw Zwart
Kranenburg
Vogel

OPSTELLINGEN.

- Woudseweg 66-68 Den Hoorn
- ï{estvlietiíeg, Leldsche:rdan
* Dr,I,Íansveldkade , ,ilaosenaar
.- ÈÍachiel VriJ enhoeklaan
- GeneEruldensÈraat

teL e

teL:
Èels
te13
tel,I

Lens I t/n 3 vorden door de traíners bekend gemaakt.
Lens 4 t/n l0 als bekend.

Eventuele wi 72,lglngen of opmerkingan beÈreffende de elftallen,
- Lens 10 net r Gezgin (gaarne z.s.m. paefoto r.nleveren blj sEKo r.verklJktelz O70-454972.

AFSCIL\.IJVEN S

Kunt U rechtstreeks blj Uw aanvoerder doen. Llefst zo vroeg nogeliJk"
Aanvoerders kunnea blj proble,ren kontakÈ opne.en met de weàs trll dsékretarts

UITSLAGENs

DWO 1

Lens 2
Lenc 3
Lens 4
Lens 5

- Lens I
- de Musschen 2
- Den Hoorn 2
- Vredenburch 4

-vvP3

?-7
1-0
1-1
1-I
0-1

2.-3
1-5
3-l
0-3

Trionph 4
H-ïis 5
svs. r70 2

Velo 18

- Lens 6
- Lens.7
- Lens 9

- Lens I0

PROGRAMI{A VOLGENDE I,'EEK:

14.00. uur: Llens I',
11 .00 uur Lens 2
13"00 uur Velo 3
I I.30 uur Oraujepleln 2
12,00 uur ODB 4 l

11,00 uur Lens 6 - Toofan
13"00 uur Lens 7 - Archipe
11.00 uur Lens 9 - Aichípe
10.00 uur Posrduiven 5- Lens lO

-VCSI
- ' Overuaa§
- Lens 3
- Lens 4
- Lens 5

?
13
I5

Í.v.m. kontrÍbutle achtersËand mogen de voJ,gende spelers vanaf a.s. zondag nletmeer spelen.
0. IíuÍs (4), r.v.KnlJff (7), C.Odenkirchen (4), A,Schtjf (4), R.peters (7),
S.Rozcmu (9), H" Not.ten.
U heeft a.s. vrljda8avond. nog rle rnogeLilkheÍd dlt recht te Ërekken, telefonisch
EeE Mw" I.v,d.Berg (reL3 2g7g7B).

VARIAI

SCIIADT]WPROGRA}II4A BIJ AIGEITELE ÀFKEURING:

r 2,00
r2.00
14 .00
r2.00
12.00
10, 00
10. 00

Burg.v"Tuylsp.park ZoeÈermeer 079-3 f 55g ltl It
i?mU

Sp"park rtd,e Groene Wijdte" ptlnacker 0L736^ZL4L
llt9 rr
r, lt
lltr rr

uur)
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DSO B
DSO 5
DSo 6
01,Íveo 3
OlÍveo 6
O1lveo 9
Ollveo 15

- Lens 5
- Lens 4
- Lens 6
- Lens 3
- Lens 7

- Lens 9

- ï.ens l0

5
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Zaalvoecbal ro arma 20 tln 24 tebruarl !.989.

maanda
raanda

g 2012
e 20l2

zzz:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z IANGS DE SPOETEN. VA}I DE Z.I{.LADDEI{ Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Lens I - Iiaagsche lfetaal'1
Lens 2 - The Bornbers 2

(20.45 uur)
(22.00 uur)

Overbosch
0ranjepleln.

UITSLAGEN ZATEI,DAG 1I PEBRUAP. r 1989.
Lene I
Lene 2
i.ene 3
Lene 4

- vriJ
- vrij
- Ec-co 6
- Jec.9

l)-,

1-I
PROGN.A}ÍI,ÍA ZATERDAG I8 FEBRUARI i909.
14.30 uur Leís - - 0rnas
12.00 uur Lensl 2 -, Takdler Boys"'2
10.30 uur Lens 3 - pZli 3
12.30 uur Lens 4 - Dorr 5

(t)
(i)
(3)
(3)

P.VÍa
B. Lakh I
N. N.
N.N.

002/020
0r21074
0231163
026lLBt

VERZAMELT IJDEN 3

Lens I
Lens 2

13.00 uur
11 .00 uur

Leno 3
Lens 4

uur
uur

9.
11.

54
45

SCHADIJWPROGRAi'fi.A ZATERDAG IB FEBRUARI 1989. 
.

12.00 uur PostalLa 2 - Lens z

Verburch: Arkelweg 20 poeldijk, te]l' Ot7 4g-46L36Postalla: Groeneodaal ll l{aoÀenaar tel; OLTSL_243424.

rnfornatie over eventuele afkeurÍngen van de afde.Llng r s-Gravenhage iedere zaterilagvanaf 9.00 uur auto,a.Ísche telefoËnb"u"t*oorà.i onder telefoonnr: 29570r.
Blj algehele qfkeuring treÍnen on_12.00 uur.' 

''. 
..,

De opsËelllng voor Lens r èn z wordt iloor dè trar.ner bekend geaaakt. sventu;le ai-schr-iJvingen voor vrijdagavo{ 19:00 uur bij r{.v.spronsen t"ï, iiióisl'J;ïï;rï;;,bÍJ H.Gabel tel: 646554 of biJ G.Sinke te1:'64i8O0

OPSTELLING trEI'IS 3:

f.iÍèzenaài 
"

S.v"d.Togt,'M.Verbàoó, E.v.Kooteirr I[. v,i,Íersbergen, L.Slnke, J.Mldde1burg,l{.Spa, A,v.I{ljÍrgaardën, j.Kouwenhoven, U.napnaËte Aocarío, N.N. rLeÍder: B "v. d.t'toulanrt; rel;94gL5B.
Afbellen voor, vrÍjdagavond I9.00 uur btJ I{.v.Uersbsrgen iel: 2f3360.

OPSTELTING LENS 4:
D.de RuÍter, D.v..Essen" y.lrtu, G.Kulper, l,t.oouan, L.!Íente1, J.v.d.Sree, H. Stulfbergen,
l:-8.y1", H"Kouvenhoven, G.Saroleo, C.LÍpnan, i.pffon.Afbellen voor vrijdagavond 19.00 uur bfj ».à" n"i,t", ceJ,z ghg4?2.
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PROGRA}IHA ZATERDAG 25 FEBR,UARI 1989

14.30 uur BSC'q 6B
I2.30 uur Semper A1tÍus
11 .00 uur PDK 4
12.45 uur Quick SÈeps 2

- Lens
- Lens 2

- Lens 3
- Lens 4

. Eupel

.VeLderr
0021014
olzl067
023 / 160
c26lt7B

A.v
J.v
t{ "N
I{. N

VÀN HET JEUGDFRONT.

Scheveningen - Lens C3,

Èen wolk van heÈ Lene firnament? Ja zeker en nog wel een Eet een zllveren rand.
Ik hcb genoten wat daar op het veld tussen de lljnen gebeurde, mear.de orogevlng 1s
er niet fraaier op geworden, of ze daar een PonÈon neer gekwakt hebben voor éórumal
hardlopen. i{e gaaa verder en begl,nnerr b! de achterhoede o.l.v. de aanvocrder Andre
NÍeuwenhgÍg dÍe 1n de ecrste herfÈ Eet de grond kennlsnaakËe, maar enkere aaitjcg
over de'betreffendc ptek, en het glng weer. En dan onze keeper, walter van DÍeocn,
grorleus. I{aL heeft htj een prachtige safers genaakt. Laren we niet vergeteu larley
Alledin, die de lí'np goed brandendc Íreèt te houden, want rraÈ heb JiJ staan te rulmen,
en Jouw passeren, geen denken aan en nog goed wcten te plaaEsen ookt.
Toen dacht Ík lueens aan het C I elfÈal ongeveer 19 jaar geleden, dat speelde ook. op
dle Lrijze, maar jultie zÍJn gaver tn de afwerking.
Ea dan zag 1k een DanLel Tempe}nan eu Danny Blkkle d1e appelleerde ondat h{ op zo9n
onheuse wijze van de ba1 was gezet. Maar de scheÍdsrechter was van goede wtlre naar
llet zich nieÈ vangen op al dat uisbaar eu ging gewoon verder zoals het hen ult kwam.
i'ÍcÈ dat alr rl-I1 Ík de voorhoede nlet overslaan $rant dat r aE me lrac onder aanvoering
van Rlchard llanique ueÈ steun van ziJn beÍde vLeugels o.a. Itichel BiJerebergeo en
Labi Abounarsa tot kort voor he! eLnde de tríeede treffer voor zlJn rekenlng kon
nemen, en de zege vellig kon steIlen. Naar Lk goed geinformeerd ben staan jul1ie op
de bovenste.plaata" naàr dat is dit elftal wel gegund, van rdat i\ zag.
Er wps ook nog een konlsche nooÈ in het geheel n,1. dat Schcvenlngen eeu heel Lange
jongen ln het veld had gebtacht, r;.aÍ ze haddea toch noeÈen teten dat je nÍeÈ al]een
Illet lange hengels de grootste vissen kunt vangen! ! -tlet gaat erom, waL voor een I.rurÍtr
doc je aan de heak! ! Ik kan zo weI doorgaan maar Eljn rulote 1o vol die lk ter beschik-
king heb gekregen'' Tot kljk' 

E.Flunans.

JJJJJJ JJJJJJJJJJJ JJJJJJJ
J VAI{ UET JEUGDFRONT J
JJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJJJ

ÀIgeueen kontektpersoon: Paul v.d.Steen, Chopinstraar 103, 2551 SV Den liaag.
Telefoon: 970f54 (b.g.g. 97L674 Peter Perreyn).
WedsErÍ idDrosrama À-B-C luniorcn.
Kontaktpersoon: ?aul v.d.Steen" tels 970154 (b.g.g. 971674 Petex Perreyn). Afbe1len voor
de wedstïljdon blj Paul v.d.Steen voor vrÍjdagavond 19.00 uur, In uiterate nood nog op
zaÈerdagÍnorgeo op Lens bíj lenand van de I eugdkomÍssle tel! 661314" Voor avondwedsËrÍJ den
relr 9 70154 "

Zaterdae l9:2-1989 veld scheÍdsr. saE.ko6st Lens

316
362
394
449
475
490
530
546

14 .30
14 .00
L2.30
14.30
12.00
12. 00
12.30
r1.00

13 .00
L2.45
11.00
14 .00
10. 30
r0.45
11 .30
9.30

uur
uur
uux
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

DSO

vtIC A2
I'laaldwll kB1-
Lens 82
Bi.. ZÍrart C1-
RAVA CI
RVC C3
ConcordiaC2-

Lens A. reg.
Lcns A1
Lens 81
Quick 84
Lens Cl
Lens C2
Lens C3
Lens C4

v"Tuyll Sp.prk J. de Kok-264-!t klc.lne Loo F, Lacrotx-634-
Eoge Bomen T. SniÈs-438-
Lls ??

Mansveltkade W.Noteboor-345-
Zuiderpark J. Heenskerk-l B2-
Sp.prk.Pr.Irene ??
Bragserskade/Delf t ??

7



veL
yel

" :i'L hleine Lóo
l,!aagsLule

; "i Maassliiis
I Maassluis

o.1.v. de le|dero,

scheldsr.

1l.IÍu11ekena
A.-Cardon __. ."

san.komst Leng

19,30 uur
1B.00,uur

veldÀÍaandag 2C-2-L989 
"

(vr) 20"00 uur Lens 82.
(vr) 1B.3ti uur Lens C4

, -. IIBS 82
. - Gona C2

d.2
d2

BiJZO}{DERUEDEN B

- opstellingen als bekend:. Lcn6 C3 net D"V1jn"
Leno C4 rnet G.§chluterD S.l{o1 en J.P.v.i,lletop

- gaarne o.uders oet vervoer voor:..Lens A"reg. Al' 81, CI en C4.'

STIHADUíIPR0GRAI,ÍI4A A-B-C-JEUGD.

BlJ algehele afkeurlng van het kompetltlevoetbal hop_en we ondersEaatd progrerm'? af te
'kunnen werkel. 3è1 ever naar Lene 661314 bij twlj felachtige. 

. 
a,scrsonstandtghederi welk

prograrma eï gespeeJ-d wordt.. : , .. .

Voor,de e1fÈa1len lraar nog geen schaduw-wed6trij den voor ataan rnaar wel ÈralÍleo.-pro-,
beren we zaterdagmorgen nog.-wedstrÍJ detr te regelen. ., ., .',. -i
14.
14.
72.
12.
t2.

00
30
30
30
00

uur VijC A1
uur ísv' 7l IAI
uur l,ÍSV u 7I BI
uur-tríSVY71 CI I'
,rui'Luris B2'; CI,

- Lens A.reg.'
- Lens'AI' '
- Lens Bl
- Lens''C2 ' '

C3 en C4 trainen

L2.45
r3.00
1r .00
1r .00

uur
uur
uur
uur

,1
Jutst afbè11e r een, lclelire noelte."'

-r.,,

Afg.elopen zag.gËdag kvaneo er weer enlsele spelers niet op. Afbellen was er weer.nlet. -

- btj gÍ.Í{erd,op eeu onduÍde1Í.Jke aanier,,.via, vla gedaan. Afbellen hoort op vrijdag-
ayond te gebeuren voor 19.00 uur blJ PauI, v.d.SÈeen en nlet.blj de leíde.rs of -vLa';

- een vriendje ,of op zateïdagoorgen of Lena. We hopen dat jullÍe.het nu begrepen hepbe,n
Mauripe Noo?t,, Harco TtJ sen, , ÈÍartljÍt 1íJsen en Vil,"ash Goblnd" ,-... r .. . .j.

, KOI{TRIBUTIE S .

0ndauke alle aannanÍngen vla de Lensrevue hebben we van de volgende opelere op diÈ'
oonenÈ íoB nleta orrÈvangén: G.ilaectlr (Cl), S.Vink (C4) en B. Lumahlewang (Al).
WIl Je z€terdag spelen dan zaT Je echt geld nee moeten neBen.

VERVOER UITWEDSTRIJDEN.

Er ziJn nog eteeds jeugdspelers die denken dat de J eugdkomLssLe voor het vervoer zorgt.
I{ls hcor,'dst doen Juuie zelf', Is heÈ'dlchÈbiJ dan in prlncipe op'de flets. Ls het'
vcr Íreg dan E'eÈ openbaar veruoer wa€-rbLs jull1e zelf voor de otrlppeukaart noeten
zorgen oÍ nr:È de autors van jul11e ouders en niet EeE dle vao dé jeugdkomlsole..
fie hopen daÈ de oudcts van 82, C3 en C4 eena vrillen rlJden als huí zoon ver ríeg moeÈ

spelcn. zaterdag EocÈ C4 naar Delft. Benieriwd welke ouders cr btj zijn. Neeo voor dc
. z;kerhelit' de stitpperikaÍrrt mee jongensll ' '

SPORTKAMP BOB.CIÍIO.

.Ëet glronumer van Lans'ls 336711. Dit,etond vorlge week vericeerd in de Lensrevue.
l,Ii.11en'à11e deeLnedrers en lelderg de eèrete tenntJn van f. 50,-- overÍnaken oP-dIÈ "
uurÍiloer t.n.v. peneiàgueastez Leils. tÈ MonsÈer ueE verneLding Borculo, '

*,. ,:;

I,Iedstrll dpÍo,{Íauaa D-E-F i unloren.

KoEtakEper6ooni paut v.d.steen teti 97015/+ (b.e.g. 971674 Petèx Pereyn).' AfbelLen voàr dc
wedeÈrlJden blJ-PauI v"C.St€en voor vrlJdagavond 19;00 uur. In ulterste hood nog-op "

zciterdagnorgen op Lens blJ ienend van de jeugdkomnissle te1: 661314. Voor avondwedstriJde
rel! 970I54.

I

:.!



Zater 1B-2-1989 veld
Kerkpolder

2

I{adesteljn
HozarÈ1aàn
Brasserskade /DeLft
Zuidcrpark

Sport laan/MezenpleLn
2

Roodelaan/rJoor'uurg

2

saE. koE5t Lens
7501
7 533
7557
7 621
7632
77 L2

77 47
LTBB
L8L?
7330
7834

r 0.00
12.00
10. 00
10. 00
9. 00

10.00
r 0.00
12.00
11 .00
10 "00
11.00
10. 00

uur
uur
uur
uuÍ
uur
uur
uur
uuÍ
uur
uur
uut
uur

9 .00
11.30
9.00
9 .00
8"00
9.0c
9"30

i1.00
10. 30
9. 00

r0. 30
9. 30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
ullr
uur
uur
uur
uur

Delft Dl -
Lens D2
GDA D2
DeLfia El
Concordia E2
EDV El
Lens E4
Dulndorp SV Fl-
Ler,s 12
Tonegldo E4
-t eno F4
Lens F5

l,eng DI
Vltesoe Delf t,D2
Lene D3
Lcrrs El
Lens E2
Lens E3
Westlandlí1 E3
Lenc Fl
Die Haghe Fi
Lens F3
Gravenz.ni:da ï3
vcs If3

(vr) 18.15 uur Ta Werve Fl
BIJZONDERREDENs

Maandas zO-?-LgBg 
"

- Lens 13 Vrcdenburchweg 17.30 uur

- opsEelllngen als bekend" Lens
l,ens

noeÈ P.v 
" 
P.lj n

meÈ D.Verhey, V.Westerhout en A.Turkoglu
mec D. Verhey.

SCi{ADI,IÍPR0GRAWIA D-E-I'-JEUGD

1,1j algehele afkeuring van bovenstaand€ ucdstrijden gaan wij toch wat met Ju11te doen.
Je mag bij tnÍj felachÈÍB wÈer even naar I,ENS toe bè11en (661314) war Jc gaat doen.
Dus niet. zomaar thulsblljvcn. Als lulIio bellcn zeggcn vrÍj welk programraa julllc
afwerken of bovenstaandè r{edstrljden of ondcrstaand progràmna" -

12.00 uur ),enc DI, D2, D3 tralnen samenkomst Lens lI.3-0 uur
11.00 uur Lèns El, E2, E3 en E4 rralnen sanenkonsE Lens 10"30 uur
10,00 uur Lens ï1, F2, tr'3, F4 err E5 tralnen sa enkomst Lens 9.30 uur
Tralncn doen we els hat enigszins kan bultcn. tr{e gaan naar het zuÍdc:rpark, de Rade ofhet srranil. Is het crg sLecht dan kunner. lre altÍJal nog de zaal in"
Tot zatardag dus.

RechÈstreeks of nlot.

Weeb1l-lvÉrs.

ZondagtraÍelil E i,eas 1'l t/m 15"

nsLe

DI
D2
D3

IIet kan voorkomen dat Je rechtstreeks naer een ultwedsErÍJd g4at., Bel rlit alan alvast
op vrtJdagevond door aan Paul v.d.str':en en nÍet op zaEeralagncrgcil op l,ens. Bedenk
we1 dat alo Je reehtstreeks uet de aui:o gaaÈ dat de rcst Ín de-probiemen kan ko6en me!
het vervoer" 31j de Jongstí.i jeugd gaau we imncrs zoveel rnogelijir trèt ds auto naar de
uÍtuedstrUden toe. D§.aiou vragen vrÍj iedereen om zoveel mógefi3t op Lens te verzauelen
cn natuurlÍjk op tij d.

Afgelopen, zaterdag .hebben rrtj Ronny chery, (Dl), Aslan Turkoglu (D2), R.aymond v.Lint(D3),
Rlcardo Alphenaar (E3) en ÀnleI Rcmhler' (F3) nict gezier, vàor zover wij weten is er
T Íet afgbbcld bÍl Paul- v.d.Stedn. Voor zover nr nog goon kontakt geÍr{)esi Ís vrergen wÍJ
de ouders om èven te bollen teI: g70154"

De anÍao LIJ de spcLcrs/oudr?rs vi',n Lens El t/u E5 voot deze traÍrrÍng is zecr gartng,
Besloten ls da-Í ook oia hÍermee te atopperr.

Ecit varslag,
0p dlnsdag 7 februatL rraïcn een kLeine I50 cpciertjcs afgekoroen op het vier tcgen viervoetbaltoernool op Lens. i{aast etg veal Lensjcugd toch oók ,*o. ,àro 25 jongens vsnbuitcr: Lr:ns. Da bedoeling i{as: tealls forseren en dan zovccl ,ogoirSk eileo onaertingregelcn. :
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Bij de ouderen gÍ g alÍt best maar ile nllerklelnstcn haalden af ea toa we.è hulp no<l1g.
Hèt forrneren.'va de tean6 nam even er?.t tijd 1n beslag. Toen tllt cchter gedaen was werdener heerliJke wedstÍljden gespeeld. De ultolagen waren nÍet zo belangrÍjf...i,.ruk rjaó hoe
on te zieÍl dat de jongens er,.neestaj. met zrn aIlcu goed ultkw:"_nen,
De aanvocrdero regelden ook heel wat. Zo hoort hat àok. I{o her:,vtàr tegcn vler riog wat
sÍxes gedaan op halve velden. Ook dlt glag bcst .leuk. voor do'e11erklein"tn" 

"ud 
Ëni 

-

uisschlcn IícL lets te veel Eear Eoc worden Ís ocht nlet crg hoor. Oo dric uur glng iederec(ten ulnste blJne) tevreden naar huls" De Jongens hcddcn nlct te eten gehad, ei wiren
gcen prij zen .uÍtgerèlkï. Danr cr was wai de heLe dag hecrlijk gevoetbalà.

sportkaEp Zelst.
Ondauks veel vcri:ocken hebben nog leng Íiet allc .lc.rhienrers +n luid.ers de ccrote. ,i.

!. 50,-: overgemeakÈ oP 8Í.ro 3367i1 t.n.v. pÈflningnècatcr Lens ÈÈ l4onsteE met vernelding
ZelsË. Gaame spoed.

Gevondcn.

Afgelopcr^ dinsdag vondcn w1j
BeL: 970154.

een rood/grÍJs Nlke traÍnÍrrgsJcek" Wie is hea kwiJt??

Díe Eaehe Fl - Lens I2 4-t.
l,le speelden uÍË, tegen eea wel heel_ erg groot uttgevallcn Díe i{aghe.
Het dÈ ru6t stond her nog l-1, door ecn gchittcrend boogbÉlletje van t4ichaer.
In de tweedc heLft noectcn wo het afleggcn tegcn deze giote sti-:rke Jongcno. ...,..ultslag 4-1.' Goeil gewerkt jongens. volgendc week dczel,fde Èegcnotandei naar alan
thule.Met,DerryIerweerbÍj'moeÈeÏmeerinz1Eten

p.s. AruoJ.d, gefellciteerd oet Je goede keepcrswerk.

-UITSLAGEN JEI'GD:

Lens A-reg.'
I.Ilppolder Al
Gravenzande SV
TKSVM 82
RVC Cl
Lens C2
SchevenÍngen C3
Die Haghe C2.
L{rns DI '

Lcns D2 '

Lens A, rea"

- Alphcnse Boys
- Ltins Al
- Lens Bl
- Lens 82
- Lens C1

- DWO C2

- Lcns C3

- Lens C4'- sEv Dt
- i{l Lhe lu'rus D2

M.iÍ t fui.

Laakkwartler D2

Quick Stops EZ
Lens E2
I,ens E3
trlestlandle E/r

- Lens D3

- Lens El ,'
- Bl.Zwarc E2
- I{DV El
- L:aa E4

2-r
3-0
t-0
L-l
5-r
3-0
o-7.
2-L
4-0'
7-t

Lcns FI - ï,lÍ].he1uusFl
Die Heghc Fl . - Lens F2
Honselercdljk E3 .- Lons F3
Ado F3 Lens F4 i

Gravenzande SV tr'4- Lens F5

6-5
1-5
4-L
1-10
3-0

1-9

4-i
4-r
lj6
t-2

'r{eer cen iroll:tllg prograrma :rfgewerkt. vorgens ons speelÈ iedcr J eugillid dÍt seiioen
ceu rccoïd Írantal wèdserljden. De -liomp{jÈltlcs 

worden vollcdÍg uitgespeeJ,<t, nldsciríen
rlog gevol8c coor vrÍeirdschapperlj ke lreccErljden als we voor 29 ap;1l kl,aar zijn ...__en daarna de Loeroooien uog.
Het sclzocn blJ Lcnà duurt dlt Jar.r tot 19 junl. I{a overreg nct d,c gcmeenEe mogen
we naneliJk veid 3 zo lang gebrulken, Dat dàen we dan natuirriJk ooi.. Meer níeuwsvo1gt. . . 

,:

decd r+rat het Éocat doen en won met 2-l van Alphanse Boys. l{u zelf bi-iJven wlnnen ._
en hopen dat Aiphense. Bolzs nog wat. pu Èen verspeeJ.il. oh Ja, op_ rlonder-rlag 30 raart
spelen Ju1l1e ía Zcist regen het Ncderlands Elftal (Dames). 

_'

Lens Al:
EïTïE niet bolwerken isgon ccn ïer oteikcr l{ippoliler. Maurice was nÍet gekouen
zodat wÍssqLeÍr nLct Dogelljk wao. Ect r,ras geon prcttlge wcdsËrljd. ZaEetdag naai.
vtJC. Succes "
Lcns BII
speelde vrl;ndechapprluk tÉgcn Grovcnaande. Na een leuke parrij werd ,reÈ 0-l ver-loren. zaterdag een helc belangrijke pot tëgen Naaldwijk ,at zaierdag rreer won cngevaarllJk naderbll kont.

IO



De stand onderop is : Lyra ig-13
Quick Sceps I7_12
Lerts El l7-ll

. Vios l7-II
NaatdwÍjk I7_ I0

Er degraderen L of 2 of _3 
(zeer onwaarachij nliJ k) clubs. D1t ligt aÉn are pror'otÍe-dcgradatle van cn naar de reglonaar. Jougens, àoe 3e best en knok er ,"t'"io-"ii""voor. 'Succes.

Lens 82:
ov-er de rícdsËrijd kunnen we kort zljn. i{et er na de ríedstrlld gebeurde ie echti tegek. De daders zullen voor de kosten op EoaËen draaion,
Lens CI:
E[o-e-lde-.r ïrlendschappelÍj k Èegen cèn fycl.:k veel sterker RVC en v;rloor met 5-l,vooraf werd Edwftr nog gedold over de EenistÈ strafschop vcn Ronard Koàman. Na afroopvan de aredstriJd werd hlcrover niiE moer geeproken. Strafochop gauisÈ zeker???
Lens C2:
ras het berÍcht van Leo err Robert en begrr:pcn dit zekcr. De lnhoud was ook duideltjk
cn rlj sÈaan ilaar ook achtcE. Je zLcE dat heE vaar is ook. r{et veel inzet en goed
voeÈbal werd DWO (nr.3) verslagcn. Zaterdeí] weer 30.
Lens C3:
ffi[ïog-ar gehavenrl na.ar scrrevcnlngin Èoc. Gcr-acht Érord totdflt c4 EÉrug vras . Er
wcrden 3 spclers gelecnd en meË hen werd seheveningen vËrsragen. Eat biecf we1 lang
opannend ' Pas 1'de laatste secondc besrÍsle warEer dc wedsÈ;íjd echt (2-0).
Lcrrs C4 :
h;a- J.an Paul weer ln de gcrederen na zen polobrcuk. ,.locr een spa,nnendo wearstrijd
maar helaao telde dè gelilknaicer niet. Buitcnspel. Zaterdag naar Concordiaa stri.ppenkaartof auto?s??
Lcqc Dl:
won wcer Eet 4-0" Daarnaest nam het. defiuitief afscheid van Rufat Gecr,an. Dit lsninder leuk naar hiJ SaaE verhuÍzen naar Aruba. Te ver om iedere week over te komen.Vcel, succes daar Rufat en we hoperr det Je het feestle Leuk vond.
Lens D2:
ii6EfEE-roct l{ilhelÀus ríat toch enkele Dl spclcrs neegeno,en had waarondcr de zoonvan I'IaarËe, Rog. Dlt. a1les veranderdc nÍets aarr het Àp,.rrbeeld r,rant Dz spcelÈ deleaÈste ÈÍJd heel 1euk. Doorgaan zo.
Lens D3:
speelde een doel'puntrijke wcdstrljd bij LaakklrarÈÍ.er. repl scoorde Daar rrefst vÍernaar, naar Laakkwartler kon er ook wat van. De uitsrog wàs 6-5. Net verLoren.
Lens El:
ààïfrïï"r" week weI aan de verdediging" quick steps werd nu rn eigen huls nct 5-rverslagen. JuJ-lie ziJn nog goen kampioen naar kunncn het !rc1 wordàn. Blijven wÍnnen
dus .
Lens E2:
ilààktE-., \reer een hele leuke wedsÈrrjd ve,', De eers.te helft drie doetpunÉen. Narust wer cr niet neer gescoord. volgende kcilr gewoon doorgean ,et ""o.in. wÍe maaktniet uit.
Lèos E3:
noest tegen de rr:uzcn van HDV. Zullen dar nu echt E-kla.ssers zlJn. De r0-l nederlaag
was nlet ta voorkonen. zaterè,ag wce: iiDV. Doe Je best" HoperlJk-is Rícarilo er danweer biJ .
Lens E4:
ffiffier vernoeld aan ven il,J Lange ÍJandel naar i,Iestlanrlla Èoe " i,la de laats cc we,l-strljden gewonnen te hebbcn werd cr nu met 3-0 verloren. zatetd.ag thuis weer regcnWestlandia,
Lens Fl:
speclde weer Éien knappe hrcdstrijd. roch ríecr eíln sneLLe 2-0 achÈerstand. De spttswerd daarna goed afgedekt err Fr nam een voorsprong. uiteindelijk werd het 4-4 naarLens had zeker kunnen wÍnnen als cr beÈer oveigespeel<L." ,ooi het doel van wilhelEus.I{aar dat Ís wel heel erg rnoeilÍJk.
t ens F2:
vurloot van Die Haghe wat veel grotet cn s.orkcr was. Lees het verolag r,,zar eensvan Martln v.d.Douck- volgende week Dle Haghc rhuÍe. Extre vroeg near-bed en wlcwcet.

1I



Lene T3;
glng nel Deruris en Nawlel vroeg op pad. Ze waren uitgeBlapen en wonnen net 6-I.
BiJ een 6-0 etand vond Jacky het we1 erg zlel1g voor ilonoelersdljk en zlj paeseerde
haar eÍgen keeper, nadat ze cerst bÍJ Ëonsaleredijk g.siooid had.
Lcn6 F4:
sË"iE een onplezlcrlgc wcdstrljd blj.ADo. NèÈ als Vorigé rreèk liepen daar.wcer
heel wat oudere j-n het veld. Dlt karr naÈuurl,ljk nÍet. Gariw vcrgeten. Toch Í[et
2-l gewonnea.
i.ens E5 :
scoorde er hrecr luchtlg op Los. Graveuzande vrerd ect 9-l versl.agen, Bijna, werd dus
de l0 gehaald. Wle weeË zaterdag aIs VC$ op bezoek kont.

12
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DË LENSBEWE
I,IEEKBLAD VAN DE VOETBA],VERENIGING IENS
628te jaargang numter 30, 23 februarl 1989.
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0FFICIEEL i

Nleuwe ledet.
2617 F.A.v 

" 
Leeuraartie, F.jun. 2409B1! Toccanlnictr. 10, z55I Lx -Den Eaag, reL: 2514g5.

2618 A.i,leljborg Sezo, 020659 " v.S$lndenscr" 86, 2362 RN. Den.ilaag" trtl À5OO0B.

ADRESWI.iZIGIIÏGT]N.

l5t1 A.B. Enze, Sezo, AnsÈeLhof 22, 2262 EM, Lei<ischendara.
2912 G.Slnke, Seza, Volendamlaan 9461 2547 Clí Den Haag. te1: 682787 per I-3-189.

H(CUSES.

Vorlge week- Btond J.J.ZoutendÍjk blJ cle leden die achterstand hebben aan de kontributÍe.
Gelukkig heeft Jaa geen achteroÈand, hÍJ heefE zelfs zijn gehele kontrLbutie voorult

Jan' onze excuses! 
Het Be6tuur. l

BAR BAR BAR **:t** BAR nrrr!* È 3AR ,?** *zt

BAROPSTELTING:

Zaterdaguorgen
ZaterdagmÍddag
Sluiten I

Zondagnorgea
Zondagnlddag
Slulteu

AnJa, Joke en Jan.
Jos, Lonneke, l,Íarlanne en Henk.
MarcèI en Rene (?).
Tlnus, Joop en Cor.
Laura, Aad, André i:n Jo'sé"
.Rlek en Ple E ,

tsAR 3ÀR BAR BAR BAR

BELANCR,I.r(:

BÍJ algehele afkeuring slult de kantine on l7.00.uurr

In l{emorlam.

In de Lenerevue nuErrcr 28 wordt op bladzÍJde 2 een en ander Vef,teld over de begÍÍrtÍJd
vail onze verenÍgíng, waarbij ook namen worden genoerod van een aantal leden dle hun
steentje bljdroegÈn voor de opbouw van de c1ub.
Het le een goede gedachte gewéest varr onze redacËie dlt artlkel u1t Lensrevue 1923
te plaatsen. ZíJ hebben het verdlend aet vele anderen nleË vergeEen te torden.
In dlÈ kadeÍ 1s het passend te vermeLden, dat op 3 JanuarÍ 1989 ts overleden de
i het artlkel genoemde Johannes Josephue Adolf Marla ilauburger ln de leeftlJd van
87 Jaar, over wLe vermel-d staat, dat hen leËterltjk nl.ets te veel was. HÍj leefde
a1 ueÈ de gedachEe dat LeDs een J eugilafdellng moest opbouwen. Zoa1o geschied.
Ik heb 1Írtussen zljn vrour,I en verdere famllÍe onze déelnenlng betutgd.
tslj ruote ln vrede !

. P.J.

1



LENS-LENTE-TOO?.

Dit Jaar, zcars u aL heeft kunnen vernemen, wederom een L.L.L. vr1Jdag 12 nei a.s.
En het wordt eea zéér blJzondere, "...1!Het aantal deelnemers za! de voorgaande edlËÍes ver oveïtreffen. Dat 6taat nu al .

vast. Daarom ook heeft de organlsatÍe gezocht naar mogelijkheden oÉ vooraf Ín te,
kunnen laten ochrlJven. zoaLe dat ook gebeurt bij anilere groÈe evenementen.
(C. P. C. o.a.).
i{et grootste warenhuls Ín NederLand era6 graag bereÍd als voorverkoop-ad,res te
fungeren, Vanaf 15 apr11 kan dat bÍJ V&D Leyweg en V&D Centrun
Over bekandheid van de L.L.L. gesproken, Dat zit wel goed.
I{e zullen dlÈ jaar tevens cen nog groEere 1oÈerU .r"rilnd"n gekoppeld aan de sËarÈ-
nurmers. Duà hééI LÈns !'oct straks lfl het bezlt Éooron ,.n ,.ïr, =ià.tr.rrrur.i,open of nLeÈ. KunÈ U nu alvasÈ rekenlng mee houden. (f, 5r--)
I.llj houden U op de hoogte.

Fran6 van DÍjk.
Henk Hoppenbrourders.

oRakel-tJ es B

- rn navolgLng van PÍeÈ de vlsser (I{illen rr) zar ook Marcel Jansetr, de chef rlrequlpe
van LENS I (20).

- een leverrelang 'ttontrakt worden aangebodeu.

- Hij heeft aI te kennen gegeven,

- dit aanbod te acceptercn, nits.
- hij van elke rENssuppoxter een fltnke fÍnanclële tegeuoetkomÍ.ng zal ontvangen.
- Ook weer zo Íenand nct een ccht LËNShaEt!!!??

- om de veteranen van LENS (en een handJevor bestuursleden) sravonds weer veÍlÍg
thuis te krÍjgen, 

, :

- heeft Eetr besloÈen om in de kanÈl,ne,

- alcohoJ-vrij bÍer, genaamd BUCKLEP., te gaair verkopen voor de prijs van tqree gu1den
per flesJ e.

- Hlk, Proost, Gezondheid ! !

- Ondanks het verlles tegen DWo uoeten wi;l , als cchte LENssupportexs, ons vlaggeschí.p
bllJven s Eeunen.

- DiÈ kunt U doen, door zondag om 14.00 uur aanwezig te zljn bÍj de ereilsÈrijd
LEÏ{S - VCS.

I W3nÈ 99n.. echte LENSeT geeft coch nooLt op ??!!
- Het terras van LENS is bljna klaar,

:-,9! noq een aantal "ToPLESS" serveersters, dau.......".
- dan hecft nÍemand oeer oog voor het gebeuren op de LENSvelden!

- IIad nen dat dan???

- 0ver serveersters gesproken,.....
- Achter de bar ls nog steeds sprakc van onderbÈzeEÈing.

- h?iIÈ U voorkomeir dat de bar.c.q, kantlne vroegtijdl.g sluÍt.,
- rreldt U dan aan blJ RenS v,d.Steen vdror een kantinebeurÈll
- 0f voor een bardietrstt !l
- UltpelÉrkt s

- De hoofdprÍjs van de Ee houden BINGO op B april a.s. za1 zljn:

2



- een roodvlucht met eÈn BoEING 747 boven heÈ sportcomplex LENS.

- cn a1B poedelprij s:

- een klelrrbeeLd kleuren T.V.

Een penalt
Jaren gelcden werd op ons terrein aen ons ccrsiËl er-ftar door de arbi.er een penar_ty
toegewÈzen 

"Zzzzzjijítttl ging de bal".... een halve uÈÈer over dc Iat!ra de daarop volgende Lensrcvuc schrcef i.k tor:n een ertlkcltJ(. on aan te gevenhoc hoog en hoe breed een doel r{as, en nog Ís. RuiÍitc genoeg voor eerr liwonc ta1!Enlge d-agen larer speeldr? Ík net cen veÈeiancnelftal urI5n llatsre ""àuiii5à. 
---:

Ook nu kreeg ons elftal èen strafschop të aenen.
Veu aIle kantcn werd nÍJn uaan gescandeerd. Earr penalËyt Een penalEy!
I'Íct van aenuwarr knÍkkende knieön plaatsÈe Ík mc achtcr de bal. zou ik voor aebtjl gaan?
ZzzziJJt'ttt l ging de ball Tussen tle pelcn en onder ile 1at! En mijn handgebaar: eendooie bal l
Xn ln dezelfdc wedstrijd decd onze l{uug Houkcs op zlJn nanlcr hetzelfde.Dat werd 2-0.

cn Droons

- Ik kwam op LEI.IS eÍL zag,
werd gewÍsocld.

P.J

tot mljn vorbaztng, dat hëE ,'barpersoneelr Ledere 2 uur

- ook- trsluÍters" geen probleen" daar zat ongevcer 4 tot 6 weken tussr.:n eer je aandc beurt was.

- AanueLdÍ.nger! genoeg, dus ais je baïdienst voorbil was, duurd.e dlt, zeker 6 totI weken voor je weer aan de bàurt iras.
- BiJsprlngero hopcn we irr 1990 Èe kunnon plaatsen.
- 00k zljn we met het "barpetsoneel' eo dagJe weggewecst. Het -rras reuzc gezelligi:n.lk ben vrÍjwÍlllgers tegengekonen dÍc-ik hel;naal niet kende.-----Zo'n dagje uít werd betaarà vàn de foolen, die <te barmodewerkers ontvangcn.
- En toen llep de wekker af en wat zag ik...
-- De WerkelLI khcid:
- dic is andcrs,

- A1s et \re. meer akÈ1viÈerteD rond heÈ barpersoneel georganlsccrd aou worden,dan zou da band ondcrlíng ook wat hcchter worden, hetgeen ,o,, .u"rltnaun in cenbeterc oaroenwerking

- de kans is dan ook groot dat hct 'barpr.rsoneelr dan wat aanvullÍng zar kriJgen.
- mlsschLen srordt de droos dau werkcltjkheld.

(ecn dromer),

S S S S S SS SS S SS SSS S SS S S S S
S SENIOREN ZOi{DAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

DÍnsdag 28 februari 1989.

19.30 uur Lvns c/ro 21 - SparÈa LandclÍjk"
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PRoGRAIíi'IA zoi{DAc 26 FEBRUÀRI 1989. VELD SCITEIDSRECITTER WEDSTRIJD NO.
14.00
11.00
13.00
1r.30
12.00
II.OO
13 .00
Il.00
10.00

uur
uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur

213
3

1031
1098-
Lr42
3057
3124
3t 20
3110
3206
3344

Lans I - VCS t
Lrrns 2 - Overnaas 2
Velo 3 - Lcrrs 3
Orcaj epleln 2 J Lens'4
ODB 4 - Lens 5
ï,ens 6 - Toofan 2
Lens 7 - Àrchipel 3
Lene 9 - Archipel 5
PosÈduiven 5 - Lens 10

"C.J.Alarbooa
. C.iïeins
eÈ

. l.Í. F. irrinkelloen

.1I.v"d.trÍeer

.Elswllk.'

.N.

.N"

.N.

tclz Ol7 42-2779
teli nteÈ bckend
Èc].x 236952
Ëe1:979018-

I,r

J
P
P
C

C

N

N

I
1

LIGGING TERREINEN 3

Velo
0ranJcpleÍn
ODB

Postdulven

Evcutuele w

- Noordweg Waceringen
- Groenendaal Noord 'rlasscnasr
- Albardasrraat .

- Nw.i'Iadesteln. Looedulnen

Lens I t/n 3 r+orden door de traÍners bekentl gcoaakt.
Lens 4 t/n l0 als bekenil. ,

il zlginsen oÍ opaerklngen betreffende de cIftallàn.
9: net A,MciJborg.

Ios mcr r.Gezgin TzOto).
4: net J.Odenklrschen en T. ss-Gravendllk.

AI.SCHRIJVEN 3

UITSLAGEN 3

Kuut. U rechtstreeks bÍJ Uw aanvoerder dóen.
Aanvoerders kunnen bij. pro'olencn kontakt op
Luc Verkijk, te1z 070-454972.

Llefst zo vroeg uàge1ljk.
ncmeÍr meÈ de wedsÈrÍl dsekrecaris

Lcns
Lcns
Lens

Blauw Zwart 4
Kranenbur.g .4

- Lens 6

'- Leus 7
0-0
l-l

PROGRAIiMA VOLGENDE ritiiEK:

14. 00
11 .00
I1 .00
11 .00
13 .00

- RKDEO I
- Papendracht 2'

- Lens 3
- Lens 4
- Lens J

11.00 uur Lens 6
13.00 uut Lens 7,
11 .00 uur Lens 9
10.00 uur S0A 6

uur
uur
uuï
uur
uur

tens I
Lens 2
ODB 2
Vel-o 6
Velo 9

- Toncgido
- Tonegldo
- vrce8S 3
-, Lcns 10

7

5

Aanvoerders opgelet; I'iaandag 6 Eaart aenvoerdersbi5 ecnkàmat, lanvang 20.30 uur.
SC'IIADIIWPROGRA}ÍI{A E I J ATGEIiELE ATKEURING:

12 .00
r2.00
14 .00
12.00
I2.00
l0 .00
10.00

DSO B

DSO 5
DSO 6
Oliveo 3
011veo 6
Ollveo g

OLlveo 15

- Lena 5
- Lcns 4
- Lene 6
- Lens 3
- Lens 7

- Lens 9
- Lcns 10

uuf
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Burg "v. Tuylsp. park Zoetermeer 079-3r5591rl ttl.r
lllr

park rrde Groene HlJdtett piJnacker 01736-2141Sp.
tl ll

ll
r lr

,t

4

VA.R,IA:
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Z ZAAI,VOETBAL Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAffi'{A 2717 tla 31311989 .

Maa:*d,ae 27 / ?. ,

22.30 uur Lens 4 - Rava I0
Dlnsdag 2Bl2

22"30 uur Lens 3 - ConcordÍa 2

UTTSI.AGEN

Zaal Scheidsr.

0ranjepJ.cln C. ilerËgrLng

Zuldhaghe r'I.N

. Eopel

. Velden

Lens I
Paraat 2
Lens 3
Lens 4
Gynnova 7

- svd
- i.ens 2

- Eombets 5
- Tauras 4
- Lens 5

1-i
6-6
4-2
J-O
2-0

a02l0L4
0t21067
0231160
026/t78

klassenr.

963

9s4

079-3r3467
906074
685829
6350s0

zzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPORTEN VAJ{ DE Z.DT. LA-DDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Zatetdag IB februart 1989 geen uitslagen 1.v.rn. algehcle afkeurlng.

Prograrma Zaterd 25 februari 1989.

14.30 uur BSC 68
12.30 uur Seuper Ai.tius
II.00 uur PDK 4
12.45 uur QuÍck Steps 2

LIGGING TERREINEN:

BSC?60 ,

Scnp.Altlu6
PDK

Qulck Steps

VERZAMELTUDEN 
'

- Leno
- Luns 2

- Lens 3
- Lens 4

3- SporÈpark tt0ns Erfrr SporÈlaanF Benthulzen
: "Hoornparkrr Jan ThlJsseníeg, RijswiJk
s Sportpark t'Bohenon,' DuÍnlaan Sportlaan
: Nljkerklaar

A.v
J.v
N.N
N.N

t(:l:
tel, s

te1;
tel!

Lèns
6cnL

I
2

12"30 uur
11. 15 uur

Lens 3
Lens 4

10.00 uur
12.00 uur

SCHADIIWPROGRAMMA ZATERDAG 25 I'EBRUARI 1989.

14.30 uur, Verburch - Lens ,

12.00 uur,Posialla 2 - Lens 2

Verlurchc -: Arkelweg 20 ?oe1dljk
Postallas' Groencndaal 11 Irasscnaar

Blj algeheLe afkeurlng tralnen om 12.00 uur.

tela 01749-46I36
te]-x OL7 5 t-243424

rrrfornatla over eventucle a.fkeuringen 'ran de afdellng g s-Graveohage iederc.zsÈerdag
vanaf 9.00 uur auto.atlsche telefoonbeantwoordcr ondèr telefoonnr; 29570r.

De opsteLLiag voor Lens I en 2 worrlÈ door dc trainer bekend genaakÈ. Evencuele af-schrijvtlgeq voor _vriJd.agavond 19.00 uur blj H.v.spronsen tel: 525013, "iii-ióziis,bÍJ H.Gabcl qr:1: 646554 of biJ G.sÍnke reI: 643860"

OPSIELLING LENS 3:
s.v.d.Togt, M.verboom, iI.v.Kooten, w,v. Mírrobergen, L.sinke, J.Mtdilelburg, B.r,rezenaar,
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M.Spa, A.v.llljngaarden, J.Kouwenhoven, M.Raphaela Ascarto, N.N.
Lelder B B.v.d.Nouland. tels 948158.
Afbellen voor vrijdagavond 19.00 uur bÍJ I.I.v. Merobergen rc1: 213360"

OPSIELLING LENS 4s

D,v.Essen, l'1.Fr1s, H.i(ouwcnhoven, G.Kuiper, C.Lipnan, L.l,talrteL, M"Osnan, D.de Ruitcr,
J.v.d.Stee, i,l.Stuifbcrgen, A.Bruin" c.Sarolca.
AÍbe1l-en voor vrljdagavond 19.00 uur bll D.de Rulrer te!2 94842.2.

PROGRAMMA ZATERDAG 4 MAART T989.

Lens 1 vril
Leta 2 vrÍJ
1I,00 uur Devjo B - Lens 3
11.00 uur 'dS Texae DliB 3 - Lerrs 4

STAND TYSIO CU? 20 FEBRUARI 1989

N. N.
N.N.

o23l L6Z
026/ r30

il. Capelleveen
F.CorstanJe
B.Dr{esseu
C.v.d.Drift
lÍ. Fortnan
R.Haagnans
?.Kro1
F.Lancel
L.Meeuwlsse
D. Sandere
E. Schouten
R.v.d.Toorn
S.Goedhart

genlddeld aantal puntcn !,redstrU den

5.75
6,15
6.22
7 .27
6.08
6.60
7.22
6,25
7 .09
6. O0

7.6t
6 .55
5"88

tse Idlr I
DHC A1 2
Blduw Zwart 81 1

Rava 83 213
Lens Cl WesÈvlÍetweg
RVC C2 3.
Quick Steps C5 3
LaakkwartierC3 I

I6
I5

9
I_§

t3
l6
16

7

t6
9

t5
10
9

7.oa1s U uit het bovÈnstaande kunt opuerken Ls onze ouwe Ed GerreÈa Schouten nog
steeds Èrotse koploper, op geringc afstand wordÈ hU gevolgd {oor, Cor v.d.Drlft
cn ?otcr Krol. .

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAN HET JEUGDI'RONT J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Algeneca konEaktpersoon: Paul v.d.SËeenr Chopinstraat 103, 255L SV:Den llaag.
Telefoone 970154 (b.g.g. 971674 Peter Perreyn).
l,íqlqËIij dprogr4uua À-B-C junioren.
Kontaktpersoon: Paul v.d.Steen, tels 970154 (b.g.e. 971674 Peter Perreyn). AfbeLlen voor
dc rredstrijden blj Poul v.d.Steen voor vrÍJ<Iagavond 19.00 uur. In uÍterstc nood nog op
zaterdagoorgen op Lens bij lenand van de I eugdkonmLssie cels 661314. Voor avondwedstrljde
Ecl: 970154, r

3t4
35?
387
439
464
479
523
538

i4 .30
I2 .30
L2.30
14.30
13.00
12 .30
1r .00
1l .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lens A-reg.
Lens AI
Lens BI
Lens 82
Hllheluus Cl
Lens C2
Lens C3
Lens C4

??. :

W.Vogelaar-417-
A.Armerlaan-l-
adsplrant
F.Markus-306-

77

72
,!?

13.45
12.00
1I .30

'- t4.oo
11 .45
Lt.45
10.30
10 .30

,uut
uur
uur
tur
uur
9uE
uur
uur
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MAANDAG 27-2.1989 §amenkonEt Lens.
18.30 uur Leno.C3 - ADO C3 veld 2 tr'.Uarkus
20.30.uur Ouderavoud op Lens voor de ouders varr de spelers'.: van, Lens Cl " CZ, C3 en C4,

DINSDAG 2O-2-1989

19.30 uur Lens t/n 2! laat - sparta LanrielÍlk veLd 2 liJ.pieters ,1g.30 uur,

BIJZONDËRïiEDENs

Opstelllngen a1s bekend;
Lens C2 mét D.Terupelnan (ook C3).
denken G.iiaoeth (cr) en s,vi,k (c4) aan de konÈrlbutie. Kontant beËalen!!!
Lees de algeuene Jeugdkopy achterin deze Lensrevue goed d.oor.

SCIIADIII,ÍPROGRAMMA A-B.C.JEUGD

BIJ argehere afkeurirrg van heÈ kompetltlevoe Èbal hopen we onderstaand prograruna
af te kuanen werken" Bel even naar Lers (6613i4) biJ twtJfelachtlge weàrsonstanalÍg-
heden weLk prograrma er gespeeld wordt.
voor de e1ftalle-n waar nog gee[ schaduruwedsËrij den voor gta.an maar wel t.raLnen
proberen we uaÈërdagmorgen nog r edstrÍjden te regelen,

18"00 uur

12,45 uur
13.00 uur
1l .00 'uur

, 1l "00 uur

14.00 uur W-C Al - Lens A-reg. et kleine Loo
14.30 uur MSVr7l AI - Lens AI MaassluLs
12.30 uur I,ISV'71 Bl - Lens Bl Maassluls
12.30 uur MSVÓ71 CI - Lens C2 Maassluis
12.00 uur Lens 82, CI, C3 en C4 traÍnen oil.v. de 1eiders.

OIIDERAVOND VOOR LENS Cl , ..C2, C3 en C4,

ti .

I.]AAR WAREi{ ???

Wat later dan ín eerste lnsÈantÍe de bedoeling was wordt nu de ouderavond gehouden
Ygol g]lg ouders van wie de kinderen spelen in Lens C.Lt CZ, C3'of C4. 0p aaand.ag
27 februari verwachten wij U aIlenaal om 20.30 uur ln ons clubgebouw.
De koffle staat ki-aar en het Bestuur en de jeugdkormrissle zijn natuurlÍjk ook
aanwezÍg oD het. een en ander te,vertellen over ï,ens naar ook om vragen van d.e
ouders te beantlroorden. Laat d,eze kaas olet voorbij gaan en komt al-ien,
AIs het goed is heeft ledereen eeD persoonlijke uitnodigLng ontvangen. iuet. gehatl?
Gewoon komen hobrl Molc de traíaers en leldàrs verwachien-wÍj natuurlijk.
Deze avond 1o on ongeveer 23,00 uur afgelopen. u zlet het rÍij raken er Éeel wat
weÏk van', 

de Jeugdkormlssle.

vorLge week woenodagmiddag (15 íebruari) 13.00 uur 1aB verd 2 er oabespeerbaar bij.
Ïoch zouden"er sravonds t\r-ee wedstrijden gespeeld moeien worCen tegen Èngelse teans
door Lens Al en Bl,
Gerukklg wll-de AAd vau de gemeenr.e gaan prÍkken en Joop lleynen hielp hern hierblJ.
Geholpen door een trekker waar normaal de kleedlokalen mee schoongeiaakt worilen
en de harde ?,r'lnd eÍsteu ze hèt veld on i5,00 uur ,rdroog te kriJgàn.
De wedstrÍjden konden doorgaan en Plet sinoen werd gebeld voor hÀt kaLken.
HeLaas,.wwer een bul en ook plet begon spontaan te piikk"n eu meE zand te strooien.
De vredstrliden konden gewoon doorgaan" Cck het clubgebouw lras open. I.Iat een sauenwerklngln deze uurtjes. Jamer was het caÈ blJ Lens A1 zouaar 5 spelerl wegbleverr.
FÍaurice Noorte APPIe ouledbelkacen, fetèr v.il.Lubbe, Dasrl Giiclii en lllchel parroredJo
waar weren jullJ.e ?? Even beIlen of het tloorgaat of mlsschien lÈtg beter ale Lensrevue
lezcn is toch niet aI te vecl gevraagd. Tegenover Je nedespelerc, de leltlers maar
zeker tegeaover de mensen dÍe deze wedstrijden ,ogàttik ,naàkt"n door te prlkke'
9.9. 1" d1t erg onsportlef. Gelukktg vielen enkelà 

"enÍor"r, sponraan ln;
ook hlervoor onze dank.
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Wedstrl l dprograEinà "E-E-F junÍoren.
KonÈaktpers«ron: Peur v.d.sÈeen rel; 970154 (b.e.e. 97L674 ?eiex pereyn). Afbell-en voor de
wedst.rljden bfi Paul v"d.Sleen voor vrijdagavond 19.00.uur; .In uÍÈerEte nob{ nog op
zaterdagnorgen op Lens bij leuand van de jeugdkorrml§sie teI3 651314, Voor avondwe<l"tr15 d"o
rels 970154.

ZATERDAG 25-Z-L949 veld aamenkoms ! Lens .

.1
Píjnacker/Groene rrliJdte

3

"2
Plj nacker/Groene.. 'dÍl dt'e

2.

Zoeterneer /v. TuylJ.sp. prk
2

0o6teinde /voorburg
?

Zoetermeer/ap. prk.WesÈ
Viedenburchweg

l,rAANDAc 27 -2-t989 .

7501 9

7538 9
7559 I
7621 10
7631 9
7114 tO
7730 10
7749 tt
7792 9
7815 1r
7834 9
7336 9

9 .00
B. 30
9 .00
9 .30
B. OQ

.9.30
9 .00

10.30
8.00

10.30
8.00
8.15

.30

.45

.30

.00

.15

.00

.00

.00

.00

.00

.00
:ó0

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uut
uur

Lens DI
DSW D2
Lens D3
ï,ens El
Ollveo El
Lc.ns F3
DSO EI4
Lens FI
Devlo Fl
Lans F3
DfiO T3
Tedo ?2

,- Den Hoorn Dl
- Lens D2
- RKDEO D3

- BAVA EI
- Lens E2

- DevJo E6

- Lene E4

- Duindorp SV i'l
- Lens F2
- HonoelersdlJk F3
- Lens F4

- Lens F5 rr

uur
yur
uÉt .

uur'
uur
uur
ullr '

uur
uur
urir "
uur "

uur

18.00 uur qulck SÈeps FI
'' 

L

tsIJZONDEilIIEDEfl J ,'

- Lcns Fl NtJkerklaan

* opstelllngen als bekend:
- Lens Dl meÈ P"v"Rijn
- Lens D2 met D.Verhey en V.líesÈerhout (pasfoto inleveren) .

- Lens F3 net lÍ.Poetema.
- A.Turkoglu denk aan de kontrlbutlebetalÍng, s.v.p. zàgerdag -kontaoc

17,30 uur

SCHÀDWrPRocRAl'Íl,iA D-E-F-JEUGD

BiJ al-gehele afkeurlng van bovcnstaande wedstrljden gaan $rU'toch. wat de't lu111e
doen. Je I[ag blj twij felachÈlg weer even naaÍ Lena toe be1len (661314) wat 5e gaat
doen. Du6 nÍet zomaar thuLsbliJven. Als Jullle bellen zeggen wij welk prograrma
j ulI1e 

, 
afwerkea. 0f. bovenstaanàe weilstrr.jden of ondersraàid pto!ra*1.-

12.00 uur Land Dl, D2, D3 traÍnen . samenkonsE Len6 ll.30 uur
11.00 uur Lens El,82, E3 en E4 trainèn. sanenkonsE Lens 10.30 uur
11.00 uur Leoc'El, F2, F3, F4 c:n F5 tralnen samenkorosE Lens 10.30 uur

Daar we rrlet Eeer ile beschikkLng hebbeu over de zaal aan d" E*ío"t"out zullen we
de alternatÍevcn dus buiten moeÈen zoekea. Gedscht noet worden aan het ZuÍderpark,
of de Rade vzaÍ zeet goed bespeelbare veldjes l1ggen. Daarnaast Ís ook het srrand
een mogelijkheld.
Elj erg slecht weerl regen dus, lrordt het a]lemaal waÈ lastiger. ons"advlcs'is dan
ook: Even Lens belIen en je wcet xrcer.

GEEN ZAAI I{EEP..

Zoals lullie hÍerboven al hebben kunnen lezen ls de zaal aan dc ExLoatràat niet
meer beschlkbaar. .We ge.an dus op'zoek naar een andere zaa1. Tot daD. zullen wc voor
de trainÍngeo dus.ook de alternatÍcven bulten moetcn zoeken. BÍj redeliJk'woer Eaar
<inbéspeéLbare Lensvelden gaan we. nqar h€;t grasveld oan de Rade ioe..
BETERSCHÀP.

zlJn arm.
Toch :hopen

op Lens.

Afgelopen zat€rdag brak Abid e1 Haddioui blj de zaalrraining
Dat wordt een Ëljdjè gips erom cn voorloplg niet voetballen.
r.rekclljks biJ de wedstrJ.Jden van D2 Ee siÈn. Abld.
VecI sterkte en wÍc weèË hoè snel'het gips er Íreer af me,g.

B

we Je'



GEDRAG IN KLEEDLOI(,AI,EN.

uii'ïei'r'àrén are wtj horen van spelers, ouders en l..iders Í.s,het duldelijk dac er

dr

in de kleed!.okaLen vaak rare dlngen gei;euren, He vragen de trainers on leiderg dflnook om zolang er spelerB itr her kleedlokaal ziJn cr bij te blÍJven" Heus her Lsccht nodlg. Denk niet dat het bij jouw groep fliet voorkomt. Karr jc er zelf nietbÍJ bllJven oÍu wat voor redcn dan ook vraag dan of een vader dat wÍI.doen, DtÈ gelzowel voor en na de wedstïiJden als de {:relnlneen.
Een kleine noe 1Èe dechtcn vrÍj en het bcspaarE ons een hoop clleade.
TELETOONI{IJZIGING

Regeluatig wordeu wlJ verrast alo
krijgcn we dan en wer bltjkr?? He
We vragen de ouders om dlt nicu.?e
Paul v,d.Steen reIs 970154.

JEUGDKOPY AIGEIGE}I

_0J
wè onz(i jeugdleden br:llen. Die rare pieptoon

n ander Èelefoonnuomer 
"numn(:r uoortaan dlrekr evén door to bellen nàar

JEUGDTOPY AIGEI,TEEN

SPAIiEN BIJ DE WAS IS GEÏ,D VOOR ONZE KAs.

JEUGDKOPY AIGB.{EEN.

Met de grote sportclub spa,rraktle van bekendo nerkcn wasmÍddelg:n kunnen wcz0n olleD snel veel geld verdlanen voor de verenlglngskas, per vèrpakklnÈwe maar- llefst f. 2,-- sparcn, I.laasen noeÈen we aUeiaal en zeker;ír;i"mcnsen hebben vaak cxtra wasgoed.

uet
kunnen
sport-

ilelaas werd afgcL0pen zatcrdeg her Èotar{,' íuet'àLprogramrua afgekeurd. Door hetsrechte weer glngen ook de scÀaduwwedstrÍj den nici dóor. r, oío.rut ,"; dír traÍner'cn leiders wcrd besloten dat de A en c*kiassers ook nlet gtngen tlatnen rn- de regen,Eon verstandige besllssing' Lens B1 glng nae.r ile zaal van lict st.Janócolrege en"de D-E- en F-'xlassers die-or waren glngÈn voor dc-]aatste kr:ér de zaal aan deExlosEraaË 1'. ilu dc F-k]-assers wai,:n-er 
"io"ta" 5 sperertres van dc 45. waar ÍrÍlsdc rect? BÍr de D en E-klassers waren dlt "; ;;;r raaar roch ook daar tè veer wcg-blljvers. spreckt d'e zaar niet aan?? rut tortïu., goed uit. vanaf deze week zoekenwe de alternatievcn dan ook bulten. Koraen ju1lle dan weI??

9

:')

0p de aktievcrpakkinge. van dÉ rdasrriddelcn ArÍ.è1 vr.ocÍbaar I,5 títcr, Dash 3 2 kg.en Drefr 2 kg bevÍnden zlch in dc periode uaarr r,/n ,"i igas';p;;;i; ;;i. ;p;.;:'flguurÈjes. Dle nroeten we_ulcknippàn" ![j aLo v.erenÍging krijgi:n hle,roor Í. z,--per figuurtle aLs we renminstc 5ó-van deie flguïrtj"! riroroiËn" uui-.og"o o. n"=tuurlijk ook veel rneer zljn, lrant het ma:llmun-ís 5000 fÍguurtJes.Dat betckent dët rrc Èussen de f. 100,__ orr f. tó.000,__ kunnen sparèn. en dat gieldkunnen weo zoalc U weet, prina gebruih+n.
Vraag Uw famllÍeleilcn, vricnden en kEnnlssen ou rneu te sparen.
Lever de fÍguurtJco 1n voor 15 mei l9g9 biJ 

"de Jeugdkonníssiè 
"

A.FGEKEURD



GEBED VAN EET{ JEUGDSPELEH..

onderstaand a!È1ke1 lc overgenooen uit het clubblad van zaalvoètb
Lees hct nraar een6 door. Herkenuing ??í. .' : alvereulglng SnoekÍe.

O, llevc hecr
trat gaan zlJ weer tckeer. I .

Iloor lk op de trÍbune een gegll, ..
Eaat lk ben nog pae een pupÍ1.
Konden ze frE''ax even BtLl zÍJn, - r

ríanÈ dan voetbal ik pao flln.
O, lleve heer
Lk ren sÈaeds hecn en ríeer.
lioet aanva1lcn cn lreer Èerug,
saar Ík ben nog nist. zo v1ug.
Soms Ís de coach op ntJ erg kwaad :

cn zegt dat het zo nÍct langeÍ gaaÈ.
VergecÈ dan eous heÈ EauenBpel
oaar heus....dat leer 1k wel.
O, lievc heer
wac Ik riu a1lemaa1 leer:
rrsËoppen" draaien, kapp-enl1
ëií- ötik uog rrnÍet lnotappen'r
l,loet het speil gaan I'Dakctr'r,
ttdiepgaaq" en ltbewakentt 

-

O1 lLeve heer
naaÍ er 1,5 vc-el neer.
Van "over de hele breedÈet' en t'ga maar dÍept',
'reen J.ange haell" en wat hlj allauaal nog fÍep,
Ik krljg Eet,de, coach va6t nog problèoen,
ríant 1k'vczgeet stèeds weer zijn sy6teEen.
O, lleve heer
Daar hoor 1k het r,reer

"Sufferd, kÍJk u1t Je ogen't, '
ÍraDt dli of dat had nÍet geEogen.
Nou, dat hcb lk roeo geweteÍri
kreeg van oru xooeder lleef gecn cten.
O, llcve heer
nu gaat m'gn Pa ook nog tekeer.
Loopt Eteeds Íreet 1n het rond
en houdt goen ogenbllk zfn mond.
Weet U wai ik gioag z<iu w11leu
dat alle roeirsen liet neer zo gillènr
FiJÍ epeleri dat la Eljn wcn8
cn netuuilllk heÈ le1fBt bÍl Lcns. A!ÍEN.
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DE LENSREVIJE ,, :
I,TEEKBLAD VAN DU VOETBAI,VERENIGING LENS
62ste Jaargang nurlruer 31, 2 maart 1989,

oTFiCiEEL.

Nieuw Lid"' Jr. i.

2619 t{.P.ï.larie, I J un.
2620 M.v.Druten, zaal,

i,TIJZIGIIIGEN LIDHAATSCIIAP s

16038I, DedemavaarÈwe g 764, 2545 Alt Den ïlaàg, tei.t 29ZBt2.
241067, Lineaus'straat Z4Z, ZSZ2 GZ.Den l{aag"

a,4.t

24s
9 A.v
2 R.T

. d.LuIJ tEaardeu

. lÍitteman

N5

-r{s

Sezol zaaL

OPZEGGCING 3 ,.

2159 ï.Lina,
BOETE:

RegÍstraÈ lekosten 1e'boeking f. 10,-- r p"pronk
AdninLstrati.ekosten strafzaak f " 35r--a M.Keuo
Betallng v66r, 13-3- I939
129924229 Ra'uobank Den ilaag,

door overnakirrg. op gi.rorbkenÍrig 336711 of bónkrekeniri!',t.n.v. V.V.Leno te Monster, onder venneLdlng van .',Boete .

IldÈ BesÉuur'.

^ TAR **'*'*rt BAR :t.ï*rtrr BAii BAR

BAR

,.t11*** BAR

3AR

i.*iiír*

,ir.'rsrerÍ

Zaterdagmorgen B openeu, tlerEan Lentlng, Nans
Zaterdagtrlddag i Uarry, Eelns" Gerard In a.-rnf"Slulten a Reué en t[arlan.

: Tlnug en Joop l
,' Aad, Frarrs (welkon) Laura, Jose en Andre en diverse bfispf,ingers.3 An en Charles.

BAROPSTELLING:

Zondagnorgen
Zondagrnlddag
SLulten

BAR **r'.?t:t DAR

,8. 
H. TRAINERS ATTENTIE ! I

BAIi ,r:: r,i íï..i,1àqrtrtÍ{

Een oproep, àlq'eer, voor nr.-óuwe barredewerkers, A,Ja kan op zaterdagnoïgen, geen ;r.bardienst meer doen. Voor haar moet dus ,"rr".rilng kor"rr.ir{lsoclrlen zLja ei ouders van jeugdspeJ,ers, die"tot'nu toe elke zaterdag op Eljd,'een kopJe koffÍe ktegen, bereid ón àok eens cen keer bardienst te do;;:Ook op zondagnorgen ls er geirrek aan uensen o"tt"r a" Ir.;.- 
--- -- --:t'..

IsernÍemandbereidomoPzateÍda81etste""d;;;";;"-;;n.,oorz1ultj,ïa"u,.
Eot een bepaalde Èijd dichË zal. zIjn, ,: .-..
Tcvens verzoek ik de drouer van vorige week kontakt net Elj op te nemen. rk àta,a1t'ljd open voor nÍeuwe tdeeën. 'Het is alr-ee* zà aoeiuJk te praten Eet ienand diezÍjn naan nlet bekend maakt j -J^- ev r'ÈeLsrr q.r
René v.d.Steen t;elz 455434

Dat de kwallteLt van onzo veldeu nict gewcldig Ís, is genoegzaau bekeud.Dat tn. dlr jaargerijde dcze velden nog kwer"tàrraór ".Ia"" ï"-""r.-àïii"iu t.!Íaar, helaas ko'r her herhaaldc malen voor, arr "r-"f-""ia' i-r"L"ï"iïiru..

I
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Sons op het he1è veld" sous op trr hoek of een sÈrook van het ve!-d.
ilet door de regerrval a1 zacht geworden teEreÍn kÍtjgt dan weer een' opduvel. "
Nu kunt u naEuurlijk denken dat dlt uw zaak nlet is, naar het ltgt iàch even'andèis.
Wlnlcer de dag nE dÈ traÍoLng nedewerkerg van do dienst Groenvooizlcning en Mllieu-
educatÍe (D.G..M.) komcn en zien dat er op zo?n veld geÈralnd ls itan gaai cr ver-,
l. 9?n verenlBlng krÍJgt (weer) een brief var' deze Dicnst rraarin Íríj 

"eranÈwoor-. 
....

deJ.ljk worden gestèId voor alle cchade aan tlÍt veId.
2. Ilerstel c"q..reparatÍc van dlt '/eld vLndt, I'nle! directí pLaaÈs..,.
3. De coireul heèft zÍjn bedenkingen ovsr dÍt vcLd en keurt ireÈ af.
4. -rlÈt tea!À dat op rlli veld 2íju wudstrÍjd dabhÈ Ee spclen, ton ioc wel schudden

en gaat wecr hulsr-aarts. .. 
-

On deze lrrÍtaties te voorkoneu. dus heÈ volgende:
Ei{ I.IORDÏ NIET I'ÍEER GETidII{D OP EET 3DE VITLD.

zo kunnen we ook daadwErkellj k J.augcr gebrurk maken vaa dtË veltl, uede gezlen de 
"gunstÍge verandering dic tac barr:lkt hebben Ín de reparatle oc.hema voor àit seizoen;

wij kunnen naoelÍjk dit veld toÈ 19 Jur.í gebruiken.

IleÈ Bestuur.

oRakeltJ ee:

- N..r.r, de..publlclteit oEt.rent de Ayatollah Khonelny en e€jn nu wel zeer
- ( ook de .reilakrLe doót-mcé aan dit irnodr:verschilnscl2)'

- \::Ít onze '7Ayato1lah Corer.rt zÍch nog nièt uttgesproken over de Ínhoud
Írages vaÍL deze LENSrevue ! ! I

-,_En..wiJ zoudcn LENS nlet z1Jn""-- -

bekend bock,

c. q. per6o-

- wanneer et.rilet necrdere_ r'Ayatollah!s'i op LENS zo hu4 eÍgen.gedachte over somÍge
"LENScrs hebbenl " '

- Want volgens de L.I.D. (Leas Inllchtcn DÍensË) ataan er ook op
een.aantal LENSnedewerkers een prljst .

- Z.o -zlet U Eaar, ríat de waarde. van ecn goede LENSeT kan zun! I

: Írilt U vrlldagavond 10 maart vrljhouden?

-'Want. dan 1s ei op LENS lreer zoin gé2e11igè kaartavoird!f

de hoofden van

- Voor-de nognlcrÍctende. . . . ? ! ! * .. .-
- Ourl-LENS speler Marco van Delilen speclt -v-oorroptg !tet- rnÈer bií. F."c.urRncIIT r *
- Marco Ía n.1. uitgeleend aan I{ERACLES en hceft daàr in zl.jn eerste wealstrrJal:

(cegen llagcníngcn) blnnen 5 mlnuteir zÍjn 'rvlsitekaartj c " ifgeg.verr.t :--

- Nu we het toch ovcr heÈ t'prof .' gebcurenrr hirbben" . i,
- Leo van RlJn, oud:LEl{S solekiie-epelli (nou.jei, ourl?) heefc bÍj v.v.Í{ÍLhetuus

een kontrakt van I Jaar getukend om daar de E-sclektic tc gaan trainen.
- Wij weneen Leo vecl succeo! t Í "

- a.s.Zatertiag LEI,IS A. ie! -.ARC . aanvang r4.fó uri " .. ^. J' "' cinde 15.04 uur ?? . . '.

- a.s.Zondag LBNS - RKDEO. . aanvanB 14.0O urrr. ':i .,', {

Ook blj afkeurÍngen kunr U bij LENS tcrr:cht. - . ...,
Uat dacht U varr eeii kaartJe leggen, pr:aatjc naken og gcvroon otr Ëe gaan tralnen?..
LENS biedt echtr echt veel neerll! | '.

' i .--. I . 1. . 'r ..:
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BARDROOI4.

Sinds Ík olJ in Januari heb opgegeven voor de barilleast bÍJ LENS lees Ík de LEl'lsrevue
wat ninder vluchtlg doot dan voorheen, Íh noet toch op zrn rnlnsi !íeten r,ranneer Ík
op moet dravèn. rn het krantj e van afgelopen weeË vÍel ruijn oog op de "oRakertjesr.
Droncn van 'rtopleso serveersters c.q. barpersoneeltr. Wat óo, gàrerrt zeg, wat een
ongein cn sret een nivo. rk kan de humor er echt. niot van Ínzlca. Naar rnljn idee
Ican cen dergelljke o?eerking allcen raar averechts werkea.
En dan, 'oeste dromer' zal le droom eeuwlg bedrog briJvcn. rs nlsochien nmar bct.cr
ook. A1 heÈ vrlJwllllgerswerk blnnen een vereniglng is llefdewerk oud papÍoro of
ie nu bclrt:a pompÈ of eetr bÍertjc tapt. rk kon geon redcn verziunen Í{aaroE hct gcld
ult de fooÍeupou a1Leen voor het barpcrsoa;.:a1 gebruikt zou ltor:t,:o wordcn, Een dergeltJk
onderscheld lukt tru nict op arn pLaaÈs,
l[aarxe " drouen Ju111e maar lckkur verder, als 1k naarnÍet {n Jullte dromen voorkom.

Marianne Naa.

- Dio-kussie geslotent (red. )

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SEiIIOREN ZO}TDAG S

SsssssssssssSsssssssss

PROGRÀMMA ZONDAG 5 }IAART 1989. VELD SCHEIDSRECHTER I{EDSTF.IJDNO.

t4.

I1 .00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uux

Lene I
Lens 2
ODB Z
Velo 6
Vr:Io 9
Leno 6
Leu'a 7

Leus 9
soA 6

00
00
00
00
00
00
00

- RKDEO I
- Papendrecht 2
- Lens 3
- Lens 4

- Leus 5
- Tonegldo 7

- Tonegido 5
- vTc,B8 3
- Lens 10

1

I
W.v. Sprengen
M.L.Hcreur

Akker
ssels
Bleeker
Jaggan

1030
t097
t 14r
3063
3132
3r28
3lt7
3206
3346

11.
11.
11.
13.
t1.
I3,

2
213
J

v. d.
F. Ke
P. L.
li.8,
N. N.
r\.N.
N.N"

I.IGGING TERREII{EN!

- Albatdastraar 15

- l{oordÍreg , T,/aÈerlngen

- MachleL Vrlj enhoeklaan

ODB
rJelo
s0A

t;:1
tel
tel

236952
cL7 42-2779
2501l3

OPSTELLINGENs

Lcns I t/u 4 rvorden door de traLuers bekead genaakÈ.
Leno 5 t/n I0 als bekend.

EVEI,ITUELE WIJZIGINGEN OP OPI'IERKINGEI\ï BETREFFËIIDE DE ELFTALLEN "

Lens 9: net A"l{eyborg (2618)
Lene 10i net l.Gezgis (2616)
Lena 4: met J"Odenkirschen en T. I s-Gravendijk.
AFSCiIBIJVEN:

I(unÈ U rechÈstreeks bÍj Uw aanvoerder doerr. Liefst zo vroeg mogclÍJk.
Aanvoetders kunnen biJ próblenen kontakt opnèmen et. de wedstrlj dsekÍetarí.s
Luc VerkÍl'k, te1: 070-454972. 

.

PROGRÍ}A,ÍA VOLGENDE WEEK 
'

14.00 uur BTC I
1 I .30 uur 'rlestlandia 2
11 .00 uuq Lens 3
13.00 uur Lens 4
11"00 uur Lene 5

- Lens I
- Lcns 2
-vuc3
- RKSVI1 4 '
.- WesÈIendla 2

uur
uur
uur
uur

BTC 3
qulck Stepg
Tonegldo B.
Lens l0

Lene 6
Lens 7

Lcns 9
ms 1z

3

12 .30
r3.00
14 .00
l3:00

4



VARIAS

Aanvoerders op8eLet3 Haandag'6 uaart aadvoerdexsblJ eenkomo t , aanvang 20.30 uur.

SCiLADIJIi?ROGIiA-iU:iA BIJ ALGEISELE AI'i(EUB.I!'ics

14.
l')
L2.
L2.
14.
L2.
t2"
10"
10.

00
00
00
00
00
00
00
00
00

uur Vcorirurg
uur Voorburg
uur DSíJ B

uur 1i30 5
uur DSd 6
uur Ol"lvao 3
uur O1Ívr':o 5
uur 011veo 9
uur Oi,Ívt:o 15

- Ï,ens I
- Lens 2

- Lcus 5

- Le:rc 4
- Lenc 6
- Lens 3
- Ler:s 7

- Lenc 9
- Lr::'ts 10

Burg.v.?uylop. perk Zoc lènÀct:ï 079-3I559r
tr

t,

ll

II

II

rl

Sp"paik. "dc Groeno lIlJcice" ?llnackr:r 0I73$-214L

lr

ook biJ afkcurÍrrgcrr kuuË U trij LENS terecht.
rdat dachÈ U va* r:eu kaarÈje J.eggcn, praatje maken of getroon om te gaan tralnen?
-rEi,is iltÈdt t)cht , ccht vecl uccr i ! I

T.ZZZZZZZZZZZZZZZ"I
Z ZAALVAETàà"- Z
zzzzzzz,zzzzzzzz,zz

VOOR (Oi'íÈilDE IIEEK IS EE GEEN PROGFur1Í,íA 
"

zzzzzzzT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z IAI{GS DE.SPOB.ïEN VAN DE Z.I,I"TADDE8 Z
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

UITSLAG }/OENSDAG 22 EEEIIUARI.

Lcuu 2 - Qulncus 2-Z

UITSLAGEI,ï SATEiiDAG 25 EËBRUAT.I 1909.

ESC, 6O

Senpcr AJ-8lus
PDi( 4

- Quick Stepe 2

- l,ens
- l,+rrs 2
.- I,cns 3

- Leus 4

2-2
0-3
afgekeur<i
afgckeurd

?R,OGR,ÀIíI,ÍA ZA?EBDAG 4 ÈÍAART 1989.

14,30 uur i{aa1dw1j k 1

14"30 uur l{aaldwÍj k 3
11.00 uut Dcvjo 8
11.00 uur ES Tcxas DilS 3

. vrlendscha.ppeliJ k
vríondschappelÍj k

- Lens I
- Lene 2
- Lerrs 3
- Lens 4

l,t , i{ "
N.N.

o21l162
026/rB0

LIGGING TIiÍiTEINEN;

Ilaaldwljk: tiporÈcomplex t' dc itlogc Borur,r" Ga1geweg, lngang ZuidrrÈg, llaaldwlJk
*h 4L740-254t6

Devjo : oostr:índt: 293 te1s 87089Ír
ES Texae DEBa Duinlaan 190 tcLr 686360

LEi'15 2 uoat op 4 uaart (zaterdag) on 13.00 uur {ècrsË nog de resÈercnCe 10 uinuten
viru de geetaakte rredstrÍJd .tcgeri SEV 5 ulíepelen (stand 3-3) 

"Daarna wordt de vrièndschappr:IlJ ke nëdsÉrijd tegen NaaldwiJk gcspeeld.
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VERZAl,ÍELT IJDEI.I

Lens I
Lens 2 ..

SCHAD

13.30 uur
1l ,45 uur

Lens 3
),ens 4

10.00 uur
10.00 uur

ZÀTERDAG 4 }{aaRT 1989,

rnfornatla over eventuele afkeuringen van de af.eling , si-èravenhagà redere zateidagvanaf.910!: uur auto&atr'che tei.efoànbo.rtroordri ontrer telefoónnrr 29570I.

te1
teL

dtj aI ehc10 afkeur tïalncn on 12"00 uur.

OPSTELLII{G J LENS 3

PP.OGiUI,&IA ZATEE.LIAG 1I líÀAl-q.T i989.

-'{oE tÈ spelr:n roeds trÍ.jden3
I-.8!{.S tègcn lí'esscr:raar

. 07.ras
[schcl Bo]rs;

.14.30 uur Lc-nc - hrassenàar (1) D.Taat OO2lILs[2.00 uur. Lenc 2 - ]iassenaar Z (L) S.Isri .OtZtO67
1.0.30 uur icns'3 - Amar Deep + <:i N.ll.-- óiilteL
l'ons.4-- schÍp1u-riden 4 zar raargchijulljk gespeeld worrlen op 13 naart of 15 uaart.-rl-ccirrlinar geEtïaÍt. r,oor I competitf 

"iruaJtri3 
a ; R. ÍIokpoel.

- LE}TS

- LENS 2

Vr:rburc,h: Arkelweg 20 poelilij kPootallas Groenerrdaal Ll l,lasËenaar

Lli{L rcgr:ii Àrlston í B0 (2>:)
ilecircr 3:ys.

:-:-1e-tl'JJí B:.':r[alla .À-I]-C
-l unr.oren,

14.30 uur Verburch
12.00 rr,u r_ Postalia ,2

ot7 49-46t36
017 5r-243424

VELO tegen ArlstonrB0
Ec-so
de .Iagers

de Jagers tegen orrrag

De- opstallirrg voor Lens l en 2 wordt door r]u tralnets bek.?nd gÈEsakt" Eventucle af-schriJviflEPn voor vrijdagavol! 
!l,OO uur bÍJ tt..r. Spror"un reLs 525013, zaak 5021556bij lt.Gabet talz 645554 of b!.j G,Slnke t,.iz'dlii}t. ,.

S.v.d.ïog.e i,;.VirLoo:it, H.v.Kooten, r,I.v.llerebergen, J.tlld.elburg, .d.Wezenaar, M.Spa,A.v.I,lijngaardan, J.lièuw,rnhoven " M,§,aphae1u ascïrfo, N.N. .r.Leider: ts"v.d.Nouland t.els g4BI5B 
"/rfireLlen voor vril dagavond 19.00 uur blJ W.v.I{ersbergen tel-s,2.13360..

0PSTELLING Lpll0 A!

D.v.Esserr, l"i" IrÍis, E. i(cuwenhoveÍr, G,Kuiper, C.Llpruan, L.ÈÍantÈ1, I,l.Osuan,J,v.d_.Si:ee, H;S:uifbergen,"A;BrÈin, ó"Sàroion, C.f:spofa"i; 
-t.fii.il--":

^Íbeilea voor vríjriarga.vod 19.00 uur biJ o. ao'n"iiËr'i.i, -ö+àïii. "-:
D. de Rulter,

Ec-so .

BSC r 68
VeIo

JJJJJJ JJ J J JJJJJJJJ JJ J- JJJ
J VAN ItEÍ JEUGDF1TOIST J
JJJJJJJ JJJJJJJJJJJ JJJJ JJ
Algeneen kontakrpersoo"r l3Ïi_y.g.Stcen, ChopinsÈraat IO3, 255I SV Den Eaag.?r:lefoon: 970154 (b,g,g " 9l.1674 potrr pirr,,yni.

, Kontakrperooon: paul v.d.Èteeà, rcl: 970154 (b.e.e. .971674 ?ejtàr perreyn). Afbellen voor':.t'de wedsrrijden'blj Faul. v.il.Sdee" 
"oo, "ii5aàs;;;;'ís.óó'r.r.-i"';i;;í;;; ffiï; ;".

ï:i:r#§ï:ïïr. op Lens bij Ícnand van ae 5lugàronuiscle t"r: oor:rzr. voor avondwedlt.i3a.r,
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ZATERDAG 4-3-T989. veld scheidsr. san.ko[Ist Lerrs,

t4
r4
t2
L4
il
L2
t2
I1

321
303
l)J
406
4r6
462
vr.

uuÍ
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

.30

.00

.30

.30
"00
.30
.30
.00

uur
uur
uur
uur
uur
llur
uur
uur

Lens A reg.
Lens 41
Lens Bl
Lens B2
Lens CI
Ler's C2
i.tBs c4
-t ens C4

ARC I
l,íaasiltJk A1 3

QuÍck Bl I
Laakk'lartietB2 2
Blauw Zwar t CI 1

llllhefunus C2 3

??
'il 

. Jansen-225-
11. Hagebaert-53-

K.Wdber-30-
T.v.cl.Berg-33-'

13 .45
13 .30
1I .30
14. 00
10.15
1t .45
11 .30
10.30

17.00 uur
17.45 uur

5 uur
0 uur
0 uur

.00 uur
i

Lens C3 Daal- en Bergselaan ??

R[.AW C3 3 B..Iac]-é

t7 .4
18"2

I'IOEIISDAG 8.3.1939 (ZAÀIVOETBAL

0 - 18.20 uur FV Snoekle
C - 19.00 uur l'1I Snoekie

0PSTELLINGEN s

- ï,ens CI comb.
- -r,ens C3 corab.

].Íajubastraat
l.lajubastraaÈ

Lens Cla M.v.<I.Berg, R.IlleEè ' B.O1sÈhoorn, T.J-Levenstone, D.Lanere, W'H'Yeng,
P . Snoorenburg . Leider E. Coret.

Lens C3; D.Íeropelmaa, L.Abounarsa, It.ALlarllnr t'Í.BilJersbergen, R.Jagga" E'Lau en

D. V1Jn. Lelder R,v. d.Hoek"

BlJ atgehele afkeuring van het korpetltícvoetbal hopen we ondersÈaand progranma

af-te Éunnen werken. Bel even naar Leng (661314) bij tlrt3 felachtÍge weersouscan-

Voór de elitallen waar nog geen schadu§wed§Érlj den voor sEaan Eaar í,IeI tralnen
proberen !Íe zaterdagmorgen nog wedscriJden Èe regelen'

BIJZONDEREEI)Ei{:

- opstellÍngen als bekend.

SCEADUWPROGRA],IMA A-B-C-JEUGD.

Í4.00 uu; Wc Al - Lens A reg. ?t K1e1ne Loo

14.30 uur usvr7I A1 - l'ens Al Maaesruls
12.30 uur MSïs71 BI. - Lens Bl Maassluls
12.30 uur I1Svr71 CI - Lens Cl lfuassluig
12.00 uur''I,ens 82, CL, C3 eh C4 tralnen o.L"v. de leiders'

SPORTKAMP tsORCULO.

i,ledsErlidprcE rallae D-E-F lunÍoren.

Vau 1.6 t/n 22 luLí gaan ondcrstaande Jongerts naar het sPortkan0? te Botculo:
M.v.d,Berg, iÍ.àe Brito, I,l.v.Dlemcn, D.Tqugr8, T- J. Levenston:,--B "9!sES:o:n'
J,v.os, Jllronk, ["-P:ogt, T;scEtPPérs (zr)" p.trmermans, B"verhey, D'vljn'
ll.Vredeman en D " Zandstra
We vragen de oud.ers om nu de Eweede Ëernljfl van f. 5C,-- over te rcaken op glro
336711 È.n.v" penningmeester Lens Ce Monster net vermeldíng Borculo, In toteal moeÈ

dau í. 100,.-- à.r"rgoiaakt ziln. NatuurllJk uag ook het totale bedÍag van í' 150'--
inecns overgeEaakt worden. Wij vragÈn dat dan ook nu Ee doen'
De jongens II:eÈ twee sÈreePjes orrder hun naa-m. hebbcq toÈ nu toe 1log nlets betaald'
Wanieei 25 fiaarË nog nietà bloneD is vervalt de aanmeldlng auÈoEacicch oEdat wij
eÍnd naarÈ hÈt deflnltieve aantal deelneners door uoeten geven. llier worden de dan-

ook op afgerekend.

.4

.0

.0

L2
13
11
11

KonËaktpesEoonl Paul v.
wedstrudeli blj Paul v.
àaterdagoorgen op Lens
teL:970154.

d.Steen tcl: 970154 (b.g.g. 971674 Petet Pereyn). AfbelLen voor de
d.SEeen voor vríjdagavond 19.00 uur. In ultcrsÈe nood nog op
blJ ienand vén de JeugdkomissÍc tel: 661314" Voor avondwqdsÈrij den
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ZATER.DAG 4-3-1989. veld-
l{euvelwög
v,Tuyklsp.park

,3
2
2

Gen. sp. park

san.koueÈ Lens.

uur
uur
uur
uuÍ
uur
uur
uur
.u9r
uur
uu{
uur
uur

17.00 uur
17.30 uur

7503 10
7536 u
75s3 9
vr; '13
7614 Lt
7690 9
?704 t2

9.00
10. 00
9. 00

12.30

.00
"15
.30

7722 tO.00
7758 1r.00
7777 9 " 30
vr. '12"00
7795 10.00

SEV Dl
DSO D4
Lens D3
l,ens El
Lerts E2
Gravenzande
Lens E4
L'ens Fl
Lr:ns F2
Gravenzande
Lens I'4
iens f5

.l,ens D1
'Lcns D2
LeakkwarÈ1er D2
lti(Aw EI
Oliveo El
Lerrs E3
DSo E14
Ilaaldwll k Fl
Gona FI
Leus F3
RKAW I'2
Gravenzandc F3

.00

.00

.30

.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuI
uur

E4-

E2-

10. 30
B. 30SV

SV Park

2
2
2

. sPorE
2
2

emE

i1.30
9. 30

1.0 
" 30

8. 30
11.30
9. 30

I,ÍAÀ\DAG 6-3-1989 (zaalvoetbal)

13.00 - 19.00 uur FV Snoekie * Lcns F. conb. I.ÍajubasÈraat 17.15 uur
OPSTEtrLING3 A.Oosterveer, N.Akkobi, S.EulÈerhek, D.dc Eaes, A,BloE, J.Iiop

. C"de Rooy" K,Ramdjanamslngh.

DINSDAG 7-3-1989 (zaalvoetbal )
L7.45 - 18.15 uur W Snoeklc E2 - Lens E-conb.
18.15 - 18.45 uur FV Srioekic.Íi1 - Lens E-coub.

OPSIEI,LINGENS

l,ene E-coinb. I J,BuÍs, A.v.d.Heuve1, A.Sen,
F"Kaupfraat en D. Obdarn.

E.Akar, n.ÈÍarten, R.v.d "Post
Y.. Yasar eir. R. Korfoaker.

Lens E;comb. 2

A.AkkabÍ, F.e1 Heddloul, R.EerrewiJn

,
, l'Í. Boerrnan, D.da Cruz, S.RanhieÈ,

t.

2 Majuba-",traat
I l,lajubasEraat

BUZoNDERHEDEN I

- opstcllÍngen als bekend.
- Lens FI met F.v.Leoulraarde
- Lens F3 uet I'Í"Postcma
- Lens F4 Ect V.v.d.GÈcst '

- Lens I'5 mÍjt l,l.lÍarie (s.v.p. één pasfoto lnLeveren).

SCHADIJSIPROGPSMT,A D-E-F.JEUGD.

BiJ algelele afkÉurlng van bovenstaande lredstrijden gaan wlJ toch arat mèt-Jul}le
dopn: Je mag bij Er*'Íj f elachtÍg wcer even naar LENS toe beLlen (6613t4) wat Je gaat
doen. Dus nlet uomaar thulsblijveu. Als jullle beJ-len zeggen !Í1J vrelk programua
juL1ie afwerkqn" 0f bovenstaande wedscrljden of onderstaand prograÍma.

12.00 uur Leno Dl, D2, D3 Èralnen Eramenkomst Lens [I.30 uur
11.00 uur Lers 81" E2, E3 en E4 tralnen samenkoosE Letrs 10.30 uur, .
11,Ó0 uur Lens Fl, F2, tr'3! F4 en tr'5 treÍnen sanenkomst lens 10.30 uur

I

Daar r.re nlet ueÈr de beschlkking hebben over de zaaL aan de.Exlostraat zu11en we
dc altrrrnatieven dus bui.ten moeten zoeken. Gedacht ooèt rrrordeh aan het ZuiderÉark
of dc Rade waar zeer goed bespcelb:r.re veldJec lÍggen. Daarnaast Is ook het otrand
een mogelljkheid.
BÍj org slecht weer, ïegen dus, wordt het alIemaal r/at lastlger" Ons advles ls dan
ooict Even Lcrrs bellcn cn jc ríect meer.

SPORTKA}ÍP ZEIST "
0nderstaande spel-ers cn leidcrs gaall van 24 Eln 29 Ju1l naar het spórÈkamp L\ Zeí.sr-i

D-lclassers: R.v.d.Berg, R.orto (+ vriend F,Mlnnena), P.v.RIlnD J.Sandifort
v.d.SÈeeu en V ^Wcsterhout.

p
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E-klassers: P..A1phenaar" M.de Boer, M.Boerman, M.Botlendal, J.Buis, V.du Chatlnier,
I. ?"g_rgo" R. v. d.Heij den " R.Helrewlj n, A.ï.d-. Heuvel o Í.Kanp f raar,
R.Korfmaker, il.de Lange, A"Nolten, L.!eek, Slnàmnfet, p.Roos.

F-klasse.rsi v.de Boer, lÍ.v.d.Donck,' p.giirgrdo T.Jozee, R.Meeuwisse, D.v.d.sEeen,
i----

Letder§: D,de Jong, R.v.Scha1k, p.v.d.Steen, G.Steenwijk.

A1Le spélers geboren russen I-B-1977 en 3I-7-L9gl nogen roee.
opgeven bij Pauj. v,d.SËeen rel: 970154" De prljs is i. f+0,-- per per6oon.
we vragen de ouders om de tweede termÍJa àd.f..50"-- nu over ce makàn op gtro 336711
t.n.v.penningmeesÈer LenB te Monster rneÈ vermelding zelst. Hal,f maart noet of hethele bedrag of r". 100,-- (cwee ternijnerr) binnen zijn. Hebbeu we ap ?.5,n..c nogniets binnen daa vervalt de lncehriJvlng omdat wij elnd Eaart het àeflnicicve aantal
Eoeten doorgeven. Hler worden we ook op afgerekend.
De Jongerrs uet twee sÈreepjes onder hun',raam hebbeo tot nu Eoe nog nlets betaald.
Spoed dus.

JEUGDI(OPY AIGBEEI,I JEUGDKCPY AI,GMIEEN JEUGDKOPY AI.GEI,ÍEEN.

SPAREN BIJ DE I,IAS 
"

IS GELD VOOR ONZE .Ii(AS 
"

Met de groÈe sportclub spaaraktíe van bekende merken r.rasolddelen kunnen we met
zrn alLen snel veel geld verrllenen voor de verenlglngskas. per verpakklng kunnen
Íre Daar liefst f" 2,-- sparen. wassen Eoeten we aLlanaal en zeker_ ,i3 a1" 

"port-Eensen hebben vaak extra wasgoed.

op de aktleverpakkingen van de wasnidderen Ariel vloelvaar 1,5 liter, Dash 3 2.kg.
,en Drefe 2 kg. bevlnden zich in dè perlode maart t/m mel l9g9 specÍale gele spori- --figuurÈjes" Die moetcn rlre uiÈknippe;. uÍj als vereniging krlJgeir hÍervoàr f. z,--per flguurtJe al,s r,re tenninste 50 vsn deze flguurtJes inleveiàn. I{e! uogen er na-tuurlljk ook veel meer zljn, Írant het maxiaum is 5000 figuurEJcc.
DAt beteke,E dat ere tussen de f, I00,-- en f. r0.0c0,-- É.rr',.ru., sparen. En ilat gerd
kunncn we, zoal-s U rreet, prlnna gebrulken. :
Vraag Uw familileden, vrienden en kerrnissen on Eee te sparen.
Lever de figuurtjes in voor 15 mei l9B9 b1j de jaugdkommissle.

BARPERSONEEL GEV?SAGD.

.ïa, ja' oudero en A-klagsers jullie lezen het echt goed. ook de jeugdkounissle
gaat zich op .specíaar verzoek van de barkoamissle hlermee bczig Éouàen. En ÍraaromliJkt ons duldelljk zeker nu Anja veraar te.kcnnen heeft gegevàn op zaterdagmorgente gaaÍr werken, En zÍJ was her tot nu roe bijna a1tlJd dià àp ,rtoidagrorgen vroeg -

ons klubgebouw opeade zodat iedereen op tijr! zrn koffle had, Dezc 
""riÍ"" erir LENS

kunner. blljten bleden. Ií1j Eoeten er níet àan dcnken dat dadèlijk ons klubgebouwgesloten ls of dat er nÍeÈs Èc koperr Ís. Zovcr zal het nieÈ komÀn hoor lk veel uensen
denkerr. I,rÍs hoor hcI' geat echt die k+nt op. De vreag die nu gaaÈ ko,en ]-Íjkt mljduldelljk t.r,. ouDERs EN À-KLASSERS DRIÀr zo Í\tu EN DAll EENS EEN BARDTENST o? LENS,
rnceresse?? 3e1 dan naar René v.d.steen te]-z 455434 of rneld Je aan bij de Jeugd-konnlss ic 

"

BINGO

0p zaterdag 0 aprll een bLngo-avond op LEh-S,'Aanvang 20.00 uur.
redereen 1s Í,reLkom. De voorverkoop begin'c ln maarË. Meer nleuws hlerover vo1gt.
NÍeuws vi:n hÈÈ prljzenfronÈ ls ':rr wc1. De vriegrcls ls natuurlijk maar uLt de lucht
SegrePen door de rcdal(tie. itebben z!-J nlets beter Ëe doen dan zóveel onzÍn te schrljven??
De hoofdprlJs Ís nog steeds een kleÍnbeaLd kleuren T.v. nec afs tandsbedicnÍng, goed-
koop gekrrigeu vLa Ton obdam bij"Radio l,Íodern, DaarnaasÈ kregen -,re via ToE otte nog

ö



een geschenkeDbon ter waarde van f.50r-- oE eens lekker te gràr, 
"tu., 

bij La BoucherÍete Iloutsrijk. Tevens kwanen er nog enkele prijzen van diverge kanten blnnen. I,Íaqr
we kunnen nog spon'ors gebruiken. Gerd e, goederen kunnen op LENS worden afgegàven
biJ.Anja Veraar of Eené v.d.Sreen.
ook kan er kontakt opgenomen worden rnet Carla Verhey tels 255ó73. ',: 

.

En trteer.. " ". "

En

En

En

En

En

En

En

E;

En

weer 3

IíEET:

weer 3

Íteer:

weer:

I{eër 3

lreer 3

Iíeer.'

weer:

r{eer 3,

werd er afgelopen wocnsdag op een onbespeelbaar veld 2 gespeeld waardoor
het veld echt ougeploegd werd.
werd er op donderdagavond op veld drl-e getxatnd waardoor het veld echt
onbespeelbaar werd.
zag de gemeente de dagen erna de ravÍrge en dacht..daar doen rÍe (terecht)

ÏlÏii ËÏ;"r"vet<ten 2 en 3 afgeJ.open zaterdag ,o,r, b""t5" als enige in
Den Haag afgekeurd.
Has het dus onze elBer schuld. Hoewel ook wlj coegeven dat onse velden
nlet al te best zijn. MaaÍ Èoch.....
waren dus de lagere en jongEte Jeugdelftallen de dupe van dit onverstand.ige
.veldgebruÍk. i.
werd er zoudags geklaagd oveï heÈ slechÈe eerste veld en dat er te.veel
op wordt gcspeeld.
zulIen wlj dc komendc wiken veld 1 voL moeten plannen .net wedstrÍJden
ordàE ve1d 2 en 3 onbespeelbaar zijn o.a. door het oïrverstand.ige lebruÍk.
doen wÍj nogmaals een dringend beroep op iedercen: Gebruip- velà 2-cn 3
uet gezond verstand.
hopen wiJ dat alít de laatst,r keer ís dat wij hle.rovar ,ooeceï schriSr,en.:r
l,Íaar dat llgt nict aan ons.

De j eugdkommissle,

UITSLAGEN JEUGD s

. Lens A reg,
Lens Bl'lilLheLnus 

C1
Lens C2
Lens.C3
DSVP D2

. Lens, D3

Be Fair 2-0
Blauw ZÍràrt 4-5
Lens Cl 1-l
RVC C2 4-l
QuÍck StepsC5 9-2
Lens D2 6-0
RKDEO D3 I-2

011voo El
DSO EIA
Devjo [I
Honselersdij k
DWo 13
Tedo Fl

r'3 -

Lens E2
Lens E4
Lens F2
Lens F3
Lens F4
Leis F5

6-5
2-O
4-3
2-4
2-L
9-0

Ondanks de onbaspeelbaarheid van veLc 2 ea 3, Londen er toch nog redelijk wat thuÍs-
wedstrijden doorgaan ondat wc ulr nochten wljken naa)i dc velden van onzc goede
buur, Si{T. Hlervoor natuurtljk weer onze dank. Hocwcl het weer op het oomcnt vaD
schrijven niet best is hopen wc a.s. zatexdag Eoch weer een volledig prograEma
aí te kunnen werkcn. A1 dle teleurgesteldë gczichten als ze horen clÀt- hcÈ afgc-
kcurd 1s daar bal-en wij bchoorlljk van.
Lens A reg. éeed goede zaken. Zelf rÍoÍrnen ze me! 2-0 van Be Ealr en Alphcnse Boys

verloor van 01yrop1a. L€IIS staat nu op een gedeelde tweede plsats mcc
daalbij wel gerekend dc C-0 thuts tegeo ARC. Deze lredstËUd (resÈerende
34 Íninuten) Írordt zatcrdag gespeeld op ons veld. Iíet één punt j.s ARC '

kampioen. Ons lijkt hct voor ARC leuker orn thuis kampioen Ee r,rorden
en dan staat LENS één punt voor op Alphcnse Boys. ilet resterende prograrnEa
is: Lens: DWO, DSO en WSB uult, cn Ëhuis dus nog 34 minuten tegen ARC.
Alphense Boys: WSB thuis cn Dl,,lO en }lieuwkoop uit ,
0lyropla: VEP en Be Falr Ëiru16 en Bc Fair en DWO uÍE.

ARC
ï,ens A reg.
Alphense Boys
Olynpia

1

2
3

4

r9-34
19-27 (LÈns - AIIC a1s 0-0 in de sEand opgcnomen).
!9-27
L3-22

de s tand 3

9



0f de uiteÍndetrljke tweedc plek ook nog recht gèefc .op een besrissingsweds trlJ dis op dit Eornent.nog cwljfè1achtig. Degraddert er één'ktut ult district l,reet rrvanÍ1t de LandeliJke klasse (DSi7í, Ltsee, uairas of qriicr.l àa" touir-à. ,,ur 
".._2 

uÍt-de regionale klapee nergens oÉ te rekcnen. AiwaËhten'duè èn zcif trijv.n-rrnnen.
Lens Bl:
ffi6i- geheel onnodlg van Blauw zwarÈ met 5-4. Tdàgegeïen ze kwanen órle keer achtermaat even zoveel kecr kflap terug. Zelfs een 4-3 voorsprong zea mÍnutcn voor.-ÈiJd...
Helaas net a1e bij het derde doelpunt van Blauw zwart- zorlden..twee blundeïs achteËÍn
nog voor ee'.r oÍraangenarne verrassLng" GelukkÍg verroren de ouderst.e ceau,e ook. Dè
stand tot nu Èoe en hÈÈ resterende programtra zLjn,
9. Lyf, 19-13- Lens thuÍs en Vi,:d.eoburcir en Blauw Zlrarr ulÈ.9. QuÍek Steps 18-12 Blauw Zwart thui.s, DÍIo, VÍos en Westlanalla uÍt;lo.vios 17-11 qulck sËeps en NaardwiJk thuis en Dr.ro;Aro en Bl.Zwart uÍt.ll.Leno Bl 18-11 Qulck rhuÍs, en Scheveilngen, Lyra en Naaldwtjk uí.r.l2.NaaldwrJk 17-10 scheveningen, Lens en Qurót tturs en vlos en"Quick uit.
De nurmer 12 degraileert altijil. De numer 11. ook a:s de kàupioe:n nlct via ile pro-
notlersedBtrÍJ den promoveert naar reglonaal of aIs za wel prLnovÈre. &aar een Baagse
klub dr:6radeert ult dc regionaal (wc). pronovr:erÈ de karaptoea (Dï,10 of llestlandl;)
én degradeert eï geeí Haagsc ploeg uit de regionaal dan speelt de nurmer 11 volgend
seizocn lD de proEotÍeklas. De numer l0 kan ook nog degràderen rrdmelÍjk a1s ile
kaoplo.en nie! prooovèerr en er Één Eaagse proeg «legiadeàrt ,rtt de regiónale klaase.zo; dí-t even ondat er veel vraag naar was. Afwachten dus DEar en zelÍ bllJven probercn
er heÈ bèsÈe vén Èe nakcn. De noed verlÍeecn is het slechtstc wat Je ou kint dàen.spelers, leiders maar zeker ook de toeschouwers advÍseren wlJ zekei nu om poglÈiefte blljven. iongenó knok extra voor deza laatste vler wedstrijden. succes.
Lens Cl:
speeldc gelíJk blj WlLhetmus. Eerat eetr l-0 achterstàrrd uaài gelul.Jcig ochooE Robert
Pronk (zcker geleerd biJ FC utrechr) de toch wer vertliende g.tr3u"tËr er Ín. De
vterde plek aehter Devlo, westl-andia en HBS lijkt. de hoogst haai.bare " leÈ wel opVios. 0f zÍJn ju111e nog lrat van p1an, Wc zÍJn benieuw<I.
l,ens C2l
won weer. Nu net 4-I van RVC. Ja.met was hct daÈ RonaLd zandstra zich etcn lietgaan. volgende '.redsÈrijd maar even langs de kant blijven. voor ile reEÈ was het Ëest'
ecn leukc pot" zate'.dar [JllheLnus thuis. 0p papÍer eàn nakkle. De praktljk Le cchÈer
weleens andets. Niet onderschatten hoor. ' 1,

Lens C3:
H,et kanploÉnschap riJkt slechÈs eon kw;sÈie van tljd. Nu weer een zeer ruine 9-2'.
ovarwinnÍng op Quick stepo. Jamer was het dat Msrtijn TiJsen enkele keren de foutinging. zate'td'itg rDaar even toekiJken hoor. Ju11ie gaan dan naar iDS. 0p papler eenlastlgc ultwedstrljd. ilBS is de laatsre I $rEdstrijaen ongeslagen.
Lens D2:
Bing mct l0 spelers naar DSVP toc, NJ-et dat dÍt de reden lras voor de 6-0 nederlàag
uaar het ls be6t vcrvelend on inkoEprcet ie moeten spelen.'Ao1an Je blccf nlet voor
de eerste keer weg. zoals Je telefonisch ts meegedceld wordt je ul3 'een volgende ..
keer niet ueer opgasteld. Afbellen, kan Íedereen. Tot zaterdag. : .

l,cns D3 :
frïl--ii-l'tichel llelbergen een níeuwe cn tevens zeer goede keëper. Dit problcem ls daar-mse ook secr opgelost. HÍJ kon echter nÍet verhindercn aàe nxoso ;et tret cen2-I overwlnning ltaar huls ging.
Lens E2s
19.toch wa1 eeo raar tea*. vaak spele* ze é6n helft briljanÈ en 

'coren 
dan vrJf

lceer. De andere helfE lopen ze dea sogrs te slapenl Zo ooÉ afgelopen zaterdag.
5-1 vobr bÍj rust naar Èoch met 6*5 verriezen. DÍE Eoer kunniu op deze lcefÉt5d.
tJens ts4:
iEIi6 tomplcet naar DSO. Een harde wincl srond goed voerbar ln àe weg. Dso waslets beÈer en vion llet 2-0. Zaterdeg de revanchc a1. Nu op Lcns.
Lens F2:
6rloor nÍpt raet 4-3 van Devjo Ft, Ook daar een herde wlnd rrrat vooral voor de toe-
schouwers verveland Ls. De wedstr{jd vas gelukkÍg heel spannend. r',en gelijkspel
wag zonder meer verdlend.

10



DE LENSREWE
WEE-GLÀ) VAI.I DE VOETBALVERE'NIGING LENS . , J .

'r'*****tt**** 
****** !t*r! rt:t ** r(* tk ** it * * rrit rt rt* * * *..ï r!** r+* !È *!t * +.i r,i i.*'à rt È ***rtrr***r{ *r.*****rt**;f rd** rrrr;-r *i!t**

:TRIEST.

Afgelopen donderdagavoud gtug Bere pennings uiÈ o:rs clubgebouw huls-saarts en bÍJ .,zijn auÈo aangekoaen zag hlJ (weer) dat deze beschadigd vras. .)rk zeg.speclall ,"er o,dat het nu de derde keer is, aàt nrJ net schaile aan zÍJn
auto zlt bU LËI{S.
Deze-keer een porÈièr gedeukt en tn slersÈrip eraÍ. Sctrade ,ongeveer f. 1000,--.
van de dader geen spoor. De waarschljnl-ijk ouderweÈse be]-eefdheid. on een bri.efje
achter de ruitewlsser te doea waa aóhtemege gebleven. ,

Hoe\rer dlt trleot 14, viud ik heÈ nog teleurctellender det deze aghad.e aangebracht ..is door eea Leneer. Het kan ons allemaal gebeurerr daË we schaile aanrichten] rfiaar .' '

laten we zeker als een rechtgeaard Leneer hlervoor uiEkonen.
l'locht hÍJ of zrJ alsnog dat rrlens-gevoelrt kriJgen dan za1 ik hem oí.haar gaarne
tc woord 6taarl.

Ad CorecD voorzitter.

BAIT àt**'.ir* DAR **r.rt* BÀt **r.ri* BAR *itrl** BAR *É**rl

EAROPSTELLINGg

Zaterdagaorgen : Carlae Ingrld en ÈIarlecn,
Zaterdagnlddag s llarry, Jos, Ellen, fleÍnz en líilco.

_ SIUÍten. . .. : René en Marcel. . .,
Zondagmorgen ''
ZondagoÍdriag j
Sluiten

Tlnus, Joop.
Gerard, AnnÍe, Renó eri !Íarjan.
Aal a.

í

BAR ****.* BAR BAR ,rícir*È BAR *:tr.** BAR tl* *tr*

PRIJZEN KOIISI'I]8TIES.

Voor het eersÈ sedert: lange Èild zÍjn wij nede door de btljgeÀde inkoopprljzeà
helaeg genoodzaakt geweesÈ de prÍJs van een f1esJe bier rnei.,f . 0,I0 te- verhogen
ror. f..1,75.
Tevens io.ook.de prljs van een alcohol-arn fleoje blcr (BuékJ,er) defLnlÈieÍ va6t-
gesreld op f. I ,75.
De ovggige konguuptieprij zen blijven. vooralenog ongeiLJ zigd.

Het Bestuur.

Open Dag Sport MedÍsch Advies ccntrub (Si4A) t s-Gravenhage .
0p donderdag 16 uaart a.s. houdc heÈ SMA ean de l,IlJnilaelerduln .25 (sporehal li.
Ockenburgh).gen 9IEN DAc, waarblj iedere sportbeoefenaar, van. welk.niveau en leeft{d
ooko welkour 1o.
0p deze dag zal men laten zícn hoc ile verschillende sportmedlache onderzoeken vcr-
lopen, hoc nèn toË trainingsadviezcn koot, waaruit gàeàe tralning. bestaat etc...
op de dag za1 in het kadcr van heÈ thcraa "sport, een leven lang" specialc aandachL
worden geschonken. aan de leeftijdogroep 40-60 Jarigeu. voor meÀr infornatte
rcl:070-500192.
Van harte aaróevolen. '

I

llet Bestuur.

;.. r
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DAiTIKBEïllIcINc 
"

Voor Uw buitungewone belangetelling LLj heE
vrouw! ucÈ wj-e 1k rulm vijftig Jaar lief en
hartelljk dank.

Ook voor mijn klnderen en de zes kleinkÍnderen, waar l{oeder respektlevelijk ona,
zo trots op rra6, ls Uw nedèleven ()crr grote Eroost. gcworden.

Ilet de grciÈc sËeun van mÍln kinderen en hot fiJne sier krclnkindcren zar tÍocders
wens eZor§ voor Par zeker bewaarheid wordèn.

Nognaals heel hart.ellj k dank,

Frans (Opa) van Dijk.

ZieÈ U hot 66k 2o,.......!!??

af
Ie

schcid van blJu l1eve, zorgzaue
ed heb uogen deien, zag lk U heel

Tijdje geleden J6, daÈ U dezc..rubriek voor het laatst heeft kunnen 1ezen. ...;
I'leesal probeerde lk op ècn posltleve maaihlr het Lensiront voor aLlerlel aktuclc
zakcn te bewegen de handèn in een te slaan.
Dit allecn om Lens de ultstraling te g,)ven, die hct verdlent. i. ".vanwcge het dLrëkEÈ, uaar vooraL ook lnd:Lrekte komrèntaar hierop, dacht lk uraar.
bèter even te stopp(,n Eet deze oprecht poslticf bedoelde ,"orouàÍgiog.n en ver-
zoeken. Maar la, met de konst van de LenÈe bujkt. ook het gekrakeà1 vreer toe tc.
ncmen. Verschiftteti5t Jamer.
NatuurliJk da èntouràge wàs cr- afgcLopen zondag debei "rn. onmacht:.g voetbai, .,'

weinlg publlek e,n sfeer, en op de koop toe nog een nederlaag tegen àrrgradaËÍe- ..-
kandÍdaaÈ nunimèr óón. En wàÈ'kunnen we daai toch slecht Èèg;n. 1

, De zondebokken llggen weer voor heE oora.pen. De vergri.jsde koeien worden'ile sioot -.''
wecr uÍtgetrokken, (ÍJken elkaar weer verÍdjtend aan. Kortorn nlenand doet hoÈ' . ,

eÍgenlljk goed. Beste, allegiaal goed bedoelende Lens-ers, Lrat kopen r*e daar Ínr,'.-
, hemelsnaam nou rroor...2 zo is er gDen 1o1 meer aan. voor uil Ln ieder gcval nicÈ. i

Zeg aaar gerus!, dat de rrzlet U hct 66k zotr schriJver baalt als een.stckker.
A1s dit góarorrel en onoplosbaar gekrakeel zó doorgaaÈ ziet zelfs tri: fr"l niet *eJr ".
26..... !
Jamroer, JulsÈ nu Lens de .afgelopen 

jran' ou, opnerkelijke oplevÍ,g doogoaalt_. i-* -'.' Dat gaat dlct. zouaar. . ; : . ''De grote r,rinst van velc be]-angàloos z6ér hard werkendc uedewerkers-sèers .Daar -..'"'proflteerÈ 'de hele vereni§ing van!
Die mensen doan heel veel goeds voor Lens. Vèrgeet daE niet. .

Laten rde dÉdr nou eens naar kijken, ook a1 vÍudÈ u de foutJes LnÈÈressanter. Dle' :=

zljn dan ook eenvoudiger te slgnaleren" En dle worden.gemaakt. Zeker door de hoogstè
bomen. DlÈ bulgen b{ eea hoop wind ook. zo lekker door. En als lk dlt schrlJ f (hec. ',

is ccht mldden in dc nacht en nog rrlekker' met Leng bezlg) bÈgrlip lk Èr steeda
rninder van. I,laar zlJn, we nou mec aI dat Be-O-H eÍgenlijk op uiÈ. Zeg dat dan!
lJaaron kont eE nooit, naar dan oolc echt noolt lcmand ecnc vertellen bÍj mij of : 'btJ hct bcstuur, wat hern of haar drrars.zlt. I,laaron mocÈ er al1ss vla/r'ia gevènti-
lecrd wordan. I{at ls er dan nog van waar? lk heb daar de afgelopen Jaren aIs be-
stuursrid bchoorltjk van geloerd. voor kritiek ben lk nlet bang, mits het op èen-'
eerlijke nanLcr gebeurti Dar geroezemoes in de marge ben 1k conpleet zat. Gàed,
dat roest Èr cvën uit. Ik hoop, dat uen de weg naar ltrÍJ of nog ueel beter hèt
Bestuur weer gaaÈ besandelen en dat er echt ecn elnd komt aan deze voor Lens
absoluut regatÍevÈ onÈwÍkkelÍrrgen. Uiteindelljk wlllen we toch elgenlijk al-lemaal ,

he.tzelfde. Ecn prLna draaiend en goed geleÍde vereniglng. .uw Lensi Een weilerziJds ,
vcrtrouwen 1s dan ook een absolutè noodzaak"
Laten we daar nou eens, zonder Lc11jkc gezichEen, aan proberen te Í{cxken. Bet ls
naÈ ulj beÈreft écht vlj voor twaalf..Ik bedoel dat ook echt zo.."l
De conpeÈltle is voor drt seizoen voor Zondag I wc1 bekcken. Kinnea wri op een :

prëttlge, maar vooral enthouslaate nanier" afhandelen.
Een nedcrlaag mag daar gcen afbreuk a.an doen, zoals afgelopen Zondag. EeefÈ geen :'

enkele zLn. Iillenand 1s daar bllj ucc. HeE Ls ecn sinpele rckortkoóÍng. . ,

,,



. Gccn enkel verwtj t ie dan op zrn plaate.
Laten wg het -geze1IÍg houden, zeker onder het vaste LenskrubJe. I.Iie weeÈ brengt
dc- sÈrijd oa de H.C.Cup,weer nÍcuwe impulsen. KuDnen we het ialzoen nog nee gocd
aaken. Alleen zljn daar o66r aenscn voor nodÍg, dan die elf spelers, Oót U,...tt
Kunnen we allerrel spelrctjes voor bedenken. Byv; "wedden àaÈ , ,' oi goed geluk,r"|'hogerof1ager,l,doet1eÀet,ofiloatie.cniet'','lEÍnts',.
Ik houd het echtcr sinpeJ- op: I'Ziet U ir":t óók zo...ll??
Hct ls voor Lens we1 te hopen....
Nu rnaar lekker slapen en EeE een gezo[d Lens-harÈ vreer op.
DoeÈ U nce? ALleen naar on de Lens geledingen wccr sluítlnd t,: krijgen.
Dat r^r1lt U Èoch ook?

oRakeltj es s

- Gehoord:

- llarco Endllclrs Ik ho-ef nog mear vtlf doelpunten
- dan étaat ook'mijn'ncam Ín de krant !l!
- Hoezo viJ f? ?

. , .. l
- Met één hcb Je a1 moelte I !

- Een drineende oDroep 3

Frans van DlJk"

roaken,te

- Onze zeet geríacrdeerda terreÍÍrEèester zoekt zandl!!
- - Eij heeft diÈ zand nodÍg on de LENSvelden na eón vo"hiíge perr.ode weer wat be-spcelbaar te Eaken. :''ï 

"

:-:. D.at zcgt hiJ lqrurlnsrc! !?? .-

- i{lJ. denken,'eerrler 'àat hiJ zijn nreuwe zeef en zandvornp5Às wil uÍtprobereiil
- i'{ochÈ u L:m-rnd wcten dre Kees tsoglsch (en LEt{s!) rrat zand'kan 1everen....,.
- NeeE dan evon kontàkt op Íoet Kees of ueË het Bestuur! ! !

- Morgen, 10 maarÈ aanvang 20.30 uui I.AARTEN M ! !

- BiJ AnJa kan je varkenspootjes bestellen, ll.t2

- Daarom,kan.Anjn'zaterdagrs ook niet meer beschÍkbear zijn voor Èen
kantlneb. . , . " "dlensÈ!
Heeft U nu niete to doen op zat.éÍd ag?

neldt U dan aarr bÍj René v.d.Stcen voor een bardienst.
Ook S.H.L. uedewerkors zljn van hart.e welkon! ! ,

Onze buitenland-korresponde[t (Lfitrburg) hí]eft al ecn paar keer"
Patrlck. v 

" 
d-, Awan gezlén, op het statlon van Vcnloll! ' :'

- Zou hlJ lnt'crisse hebbcn Íri ilogradaÈÍc-voerbal bU V..V.V. of...
- wordt daar een_ vent vatr heu gemaakt???

- BINGO 3 april a .s. ! I !

- Vanaf hcaen tinr U blngoioekJes 6 f.
barl! !

- Zat eÍd.ag 1l maart

!

- LEI{S À ri:g.
- Hàsscnaar

- LENS

WSB
LENS

BTC

I0,-- p"sruk bestellen c.q. kopen aan de

aanvong 14.00 rrur t! !t
aanvang 14.30 uur
aanvang 14.00 uur.- Zond,ag L2 fraaxt

3



IJNICORI{ UNICORN I]NICORN

Í,ENS . - P«DEO 0-i.

9.. ::,.

'I'I.ÏICORN .

Zijn de kdnploenokanseri nu wegge
3l1fun lrjn gebrachr. »eàe qcàsr
LENS_ wilde weL aaar kon zÍln ovespeeltlJd verstreek rook RIOEO ddc scheneu Èe loggcn 

"
_In dc 75e nlnuut. iukte heË IiKDEO
DiÈ_Ea6 weet gcht zorn wedstrijd
bezig wae.

gooLd? Eelaas, kuil cn !Íe nu stel-Ien dat zctoÈe enriJd leck eeu ko ir: van l.ÍW-Feyerroord 
"

Piwlcht nler 1n doelprrnten oEgetten. Naarinace ër:e aogelljkheld,de LEtiS-vdrdedlgíng her vuur aan

d.sl.v. een kopbal, Sander v.d..Wa 'Eer tc passercn.waar LENS Ee slordlg nct dc doelrLJpe kaneen
Y,aar de kompetitle Ís oas afgelopen bij hct allerlaatsre fluÍtslguaal.volgende week mÉ:E z'n àucn io""'ric-oi "à"rï'iu*t 

giganren woei optlmcal, Èe sràuncn.En dan naar hopen dat lrc !&_Ë_wÈgl;.Ë.;;;J; worden!! ...-, 
..

Frans v.d.Berg, vënwege gczondhclds rcdencn geen lcirler LENS I ue.-,r, was bereidde vol1e verentwoordrno te ne,eu *"t t.ri:i.ii'àr' prnccnverd.rrng voor de ,,IJNrcoRNrrvoetballer van het 5aai trofee,, onder de LEtilS giganten. Frans bódo*Èl!
Met nog 7 wedGrri-iden rc.spelen zÍer dc rop 5 oE de ,,IINrGoRN,...b.;;;; rd;;ï.' 

-'
jaar Èrof ec,r er als volgt uÍt: . .,: , _ - .:, -

1. Sander v.d.Hater
2. Percy Bieloan
3. Jan BulÈelaar
4. Oscar v"d.Laar

r 5. PaÈrib.k v. tl.Zwan'

112 pnt.
105 pnt.
104, Ènr.
102 pnË.
99 pnr.I i .-., .í

' UNICOR}I

PROGRÀMMA

I'NICORN I'N ICORN I'NICORN I '

Ondanks de afkeuring van LEN$ 10, hccit Jack de Jong erl_ongens korrden voetballcn tegen V,.T.H"C..,, .- . ,,. _.We haddeu het tree.:r weI mee. Wetlilwaar vÉrfo.nn zÍj rneËDa lat--had_zoveer plezier, a.t-r,ii'a!-;àil;Ïl, zo vlugopen. Na flink moooeren .

rt"J',.1""i""; ;:i=;ïï"v;ï, i'lf; $ï;i":l,"jË: $:ïï:;;De Lat bleef lachen. í.i

.:
Ï"91 ï:'..9".,orgr1,,dat de .

dicht deed en te last weer
opèn. Ond'enks alles had

Iauw" naq_r daÈ l[oet,kunncn; I

Wllna l'Í.
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZO}IDAG S
ssssssssssss§sssssssss

ZONDAG T2 MÀART r óaó. - scheldsrechter lreds !r 1l d nb'..14.00
lr .30
11"00
l3,00
1r.00
12.30
13,00
14. 00
13 ,00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Brc I-tleatlandÍa, 2 -
Le-,ns 3
Lene 4
Lenc 5
BTC 3
Quick 'dteps 4 -
Tonegído B -
Lens 10 .. r i..-

l,ens I
Lónri 2
wc3
RXSVM
I,lcster
Lens 6
Lens 7
Lens 9
UBS 12.

'' ''r. ,

4
kwartler

,..."-.

=r4
I
I

2 zls

213

1031
1096
t 141
3067
3t3s'
3132
3121
3206.
3348

,.1
J.v.d.Wal _r.
G.P.v.Rooden
H.Taal .. i''
R.J.Stap .,
F.C"M.Piek
J,W.Jornd :,
H. L, Vcrheij en
N..lI. ,,:Í1,
N.Nr,, - ;- .

LIGGING TERREINEN 3

- A. (ortekaaspJ-antsoen Houtvrijk ÈeI: g7400g
BTC

4

t



!íestlandia
QuÍck Steps
TonegÍdo

- 'rEogebouenrr NaaldwÍj k
- NIJ kerklaan
- Rodelaan Voorburg

tc1: 01740-26638
re1:635050
relÍ 860896

AAIIVOEBDERSBIJEENKOMST A.S. MAAI.IDAG 13 MAABT OM 20.30 UUR.

OPSTELLINGET{:

ions I t/rr 3 worden door de ÈraÍncrs bekend gemaakt.
Lens 4 t/u l0 ai-s bekend,

Kunt U rccht_streeks blJ Uw aanvoerdez àoen" Liefst zo vroeg mogelÍjk.
fanvgerfll_s kunnan biJ problenen konÈakr opDencn mer de weàstrI3 dsókretartsLuc Verkljk, tèLz 010-454972.

LENS 1

ODB 2
Velo 6
Vclo 9

. RKDEO
.- Lens 3
- Leno 4
- Lerls 5

(2618)
(2616)

0-t
0-0
5-0
4-t

Eventur:lc w 1n en o rkÍn en bc
Lens 9 net A.l'ÍeÍjborg
Lcns l0 eÉE l.Gezgls

ATSCHRIJVENs

UITSIAGEI{:

treffenda d.., elf CaLlen.

11 .00 uur Lens 6
13.00 uur Lens 7
11.00 uur Lcns 9
12.00 uur Juv.VaIk. 9

PROGRAMMA VOLGEIDE I,IEEK S

14. 00
I1 .00
r1.00
10.00
1l .00

uur
uur
uur
uur
uur

Lens I
Lens 2
RAVA 2
RAVA 3
ESDO 2

S CHADI'IíPROGRAIEÍA

- Ollveo I
-IIVS2
- Lcns 3
- Lens 4
- Lens 5

- Robin ilood 2

-HW5
-Hvv7
- Lens l0 ,, I

VARIA.

- Afgelopen naandag zat de sEKo vo1 verwachtLng op alre aanvoerders van LENS4 tl,- Lo te krachten- Ilelaas geen enkele aanvJeràer krearu. Daa m:dar. een herkansinga.§. I4AANDAG 13 MAART ou 20.30 uur Ín de kantlne.
Bent U verhinderd be1 even of stuur een plaatsvervanger. . :

EIJ AIGEiTELE AI.(EURINGs

14 .00
12.00
12.00
12"00
14.00
12.00
12.00
r0,00
10.00

Lcns I
Lens 2
Lèns 5
Lens 4
Lens 6
LeÍrs 3
Lens 7
Lens 9
Lens I0

uur
uur
'uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Voorburg
Voorburg,
DSO B
DSO 5
DSO 6
Olivco 3
Cliveo 6
Oliveo 9
Ollveo 10

Burg, v. Tuylcp. park ZoeÈerneer
llll

It rt

park "de Groene Wij dtel.pÍj nackerrlÍ
Itll
ít tt

1l

079-3I5591

01736-2 r4 t
lt

lr

Sp.

tl

gok ltj efkeurlngen kunr U biJ LENS tcrechr. i .
llat dacht U van eeÍr kaartjc Iegg9n, praaÈje uaken of gclroon t<: gaen trainen?LENS biedt echre echt veet aei:ri! !

5



zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETBAI Z
zzzzzzzz?,zzzzzzzz

PP-OGRAHMA I3l3 I/u: t7 l3l:t989 ,

DINSDAG I4l3
19.40 uur LENS L

20.20 uur LENS 2

I\roEr,rsDAc 15/3

2I.40 uur Fv SHoEKIE - 
ï-:.r,

UITSLAGENS

-GDAI
- SHAKTI 2

ZA}.j,

ZUiDHACI{E

DUINLAAN

vcld I
veld I
ÍeId 3

P . 'r.líake lrnan

J.Kloostèrman

SCiTEIDSRECHTER ?.J,ASSENIfi!Í,tER

931

94r

TRA1iSVAÀI J. Ton 954

Lerrs
Lcn6
Leno
Leus
Lens

9-3
7-2
5-4
7-5
3-10

1- Eaeg3che !Íetaal
2 - RKAW
2 - The Boabers
3 - Concordia.
4 - Fï Sndekie n

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPORTEN VA}I DE Z.I.Í.LADDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Zatetdag 4 Eeart geen ulÈ§lagen i.v.n. algehele afkeurÍng.

PROGRÀI4MA ZA?ERDAG I.1 I,ÍAART I989 .

14.30 uur Lens
12.00 uur Lcns 2
l0 . 30 uull,ene 3

!íOENSDAG 15 MA.ART

19.30 uur tens 4 - SchipluÍden 4'' .'ve1d 2 N.N,

WRZA}ÍELTUDEN:

Lens I , 13.00 uur
Lens 2 , 1I.00 uur

- lrassenear
- l.lassenaor 2

- Am.lr Deep 1;

1989:

D. Teal
S. Isrl
N,N.

002llts
0L2l067
o23lt62

026lt80

' 9'.45 uur - '
18.45 uur, 15 xoaart.

SCI{ADIr$IPROGiiAMI'íA ZATEFOÀG I 1

s.v.d.Togt, l4.veróoon, il.v.Kooteni rí. v. Mersbergcn, J.r4lddelburg o B.wezenaar, M.spa,
A. v.Íí1j ngaarden, J.Kouwenhoven, M;Rcpheela AscarÍo, N.N.

MAÀRT 19iJ9.

14.30 uur Verburch
12.00 uur Postalla 2

Verburch: Aricelweg 2
PosÈalia: Groenendae

OPSTELLING I,ENS 33

oeldijk
l Wassenear

rel: 0I749-46136
teLt Ol7 5l-243424

- Lcns
- lcns 2

OP
11

:. "rnfoflqatle over eventuelc afkeuringen van de afdcLlng t s-Graveohage iedere
vanaf 9.c0 uur auto'etlsche" telefoonbeantr,roorder onder tel,ofoonr,ri 2.9570t.
BlJ aÍeehóla afkeurÍng Èraiiren oui 12.00 uur.

zaietdag

De opstcllÍng voor Lens I en 2 wordt door de trs.Lncr bekend gemaakE. Eventuàle
afschrJ.Jvingen voor vrildagavond 19.00 uur blj H.v.spronoen ielc 525013, zaak
502155, bij H.cÉbel telr 646554 of blj G.Sinke tett 6B2787. :.

6

., - ï.ene 3
Lens '4..



Lelder B.v,d.Nouland tcl; 948l5g.
Afbellcn voor 

,vrij dagavond 19.00 uur bij ,ví. v.Mersbergen tels

D.v.Esscn, 1,l"Fr,s, 1l, Kouwcnhov..:n, G.Kuiper, C.Lipmnn, L.Mantel, !i,,oman, D.dc Rulter,
i:iiÍ;i]"", I.I"seuifbersen, A.Bruin, c.srroíeo io.,ao"-roo"ror,ouàll".lïíïi"ra"r,
AfLo11cn-voord1nstlagavond19.00uutbiJD.dcRuÍtertcLzg43422.
G's"sarolea wrlt u de kontributle beturËn, ooà"." ,oog Èr niet ncer gevoetbard wàrden.

OPSTELLTIIG LENS 4z

PROGRA},THA ZATEII.DAG lB i'lAAItT 19B9i
14 "30 uur Lr:ns
12.00 uur lens Z
10.30 uur l,ens 3
12.30 uur Lt:rc 4

, Karrenans

'gt Klcine Loo
Sav. Lohmanlaan
Ílnddlnxvcen
Ssv, Loh.manlaaí

213360.

002/00s
0r2/055
0231t62
026/L1g

Cz.:upieI
N

JJJJJ JJJJJJJJJJ JJJJJJ JJJ
J VAI'I 'dET JEUGDFROI{Ï J
JJJJJJ JJJJJJJ JJJJJJJJJJJ
Algilueen konÈaLtparsoon: peul_v.d.Gtecr, ChoplnstraaÈ 103, 255L SV D:n Haag.Tclefoon: 970154 (b.g.g.. 971674 pot"r pÉrroil).-

" WcdoËr lj dprograrma A-B-C juniorr:n.
.. t

Kontaktpercoon':
dc wodstrijden

- zatcrdagEorgen
tel:970154.

-l

ZATERD,IiG 1 I -3-1989; '.veId scheidsr. sam. konsÈ.. Lens

Es
Se
tÍl

Se

cher Boys
v5
Grav.SV t2

vÍ)

(l)
(r)
(3)
(3)

R

N

N

-?aul v.d.Sreenr Èel: 97015.4 _(b.g.g. glt6l4 pcter pcrreyn), Afbcl1en voorbiJ Paul v.d.Steen voor vrijdag::.roia tg.OO "ui"-i1 ulterste nood nog op_op Lcns bij Íenand vnn de Jàugàkoaoissie tet: à6t3t4. voo, o.roiàrnosaii: au,

315 .14^;00 uur
351 14 .30..uur
387 12.45 uur
443 14.3C uur'
466 10,00 uur
480 12.30 uur-
522 14.00 uur
(vr) 11.00 uur

'VVSB ' - Lens A reg.
Tado'Al - Lcrns ÀI
Lyrer BI '-,L;ns Bl
E5S'83 . '- Lens 82
Devjo Cl - Lens Cl
Archlpel il- Lens C2
HI'ÍSH C2 - Lens C3
Iens C4 - OSO CZ

zi.: route. beschr. ??
Vredenburchweg .. G,.Degenhert-91_
sp.perk de Zweth. ÈÍ. Voois-5 73-
DaaL en Ecrgselaan 2?
0ostelnde/Vbg H.Annokkee-300_
Buurtweg. p. Src yt-492-,
Vrcderustlaan ??\l 2 R. ï,aclé

12. l5uur
'13 . l5uur
I1 . 15uur

.,.!3 . 30uur' B.45uur
1l , 15uur
l3.00uur
I0.3Ouirr

BIJZONDEIRIíEDEI,Ï

SCHADU-rtP ItOGNAi4h:A A-B-C:JEUGD"

- opstelli Een e1s bckend: .Lefl6 Al zond€1r M"portorccljoi ., :t ; ... ,. ,Lens nZ net n".rais,iri zonoer n.tur
Lens Cl l.I"v.d.Bcrg zLe ook C2
Lens C2 oeÈ G"liaseth en M.v.d.Berg

-- 0p r.,aandaí, 3 april ouderavond voor de ouders von onze A en| - _. ' ,.i.. ',.-. r -

",1BÍJ alg;heïÈ' rtf'r<euring 
van hc

zoveel uogclJ.jk onderstaand p
naar LENS ,toe.;(6.613t 4) welk p
Dat zal bes.t 

"kunnen maar blij

È ko pÈtitlcprog;anDír a,s. z
rogrëLme af tc werken. Eë1 v
rogranL.Ea er afgcwerkt wordÈ.
f het probe:ren. Blijf ln Íed

(Bi )

(ook Cl)
B-jutloren.

atoïdeg probcren wij
oor de zekerheld we1 evcn
In gcsprck op. IENS? ?

er gevel iet zonaai r,rleg.
koast Lens

12.45 uur
13.30 uur
12.00 uur
12.30 uur

r4,00
14. 30
r3,30
12-4s

uur
uuï
uur
uur

quc Al' ,,

Quick 41
l.isE :E " rós.
e"+* E: r.

- Lcns A reg.
- Lcns Al
- Lens Bl.
- Lens 82

aao.



12.00 uur WSE Cl - Lens Cl
12.00 uur TonegÍdo Cl - Lens rcz
12.00 uur Lens C3 tralnen o".Ii.r.,
11.15 uur Quick C4 - Lens C4

Waddínxveen J

..' . Roodelaan/Vbg'
R.v. d.Hoek.

Sav.Lohnanlaan

I0.30.uur
11.00 uur
11" 30 uur
10. 00 urir ''

Zoals de speleis van 82 en. c4 t,rhoeà àuri zÍt-''er ook i"to rroo" Julr 1e blj . 
' '. ' "t.le hopen jutlie 

!an.ook atlenaal .a,;l"iT io-i.lrt""arg.

'De--|aats-tg routeÈeschrÍjttn! voor dit seizoàn, De ultwedstrlJden dearna naar
?S9 "i D-r,tO ilj ken ons overbàdig : :... , .: - .r :. . . _

vo1-g de Rfiksstraatuee wassenaàr-Lerden-A,sterdan. Neea de afslag NoordwiJ keihour /,

i:ii-ïli ï*xii5":: ; l;'::'r-l;iflii*lf i:; ï?.;i;ö;;;ï' "ïrlË. .", ." 
",,. 

u
ungeveer 300 rneter verder llggen ae vltaen. -^:'^'---. ..Een uakkle duo (de routebescËiiivi"g' t,"a""i"" 

""1. 
j

SPORTKÀiiP BORCiILO"

Nogmaals vragen wÍ.j de ouders om nu f"100,-- (eergte en tweed.e teti 1jn) over tenaken op giro 336711 t.n.v. penningneester Lens Èe i4onster als ,dlL .terurlns te nóbniet gedaan io en 4ls Ur{ zoon we1 meè gaat op dlt kamp van 16 tla.22 jtLL.ZeË er rrel blj dar hèt voor Borculo isIs er op 25 daart geen geLd binnen dan vervalE de I ):
nschrlj vlng. àuÈónaÈÍsc'Ë.Kontant betalen op Lens nag natuurl ijk ook.

l.i,oUDErurVóND C.JÈUGD
:1i--.

Vorlge week ruaandagavond Íras heÈ alweer de voor laatste ouderavond van dit seízoen.Aaidig wat oudere van onze C-jeugd waren hier op afgekouen. Helaas Èe rrelnÍg be--1angste11ing van de kant van do ouders van Lens C4. Een jannerllJke konstateringvinde wlJ , De oudere.díe er weI waren zorgdeu vooral. voor de pauze voot een goede
n
s1escu9 Hlerdoor 1lep het geheel echter wel ulE en haakten er nogal wat oudersrri'Ïae pauze af. , Daarna werd.. aiies wàt '5ne11er afgewerkt (nou J a, alles) en. na, {e . ,slulftng werd er door uerilgeen. aan 

-de
bar. nog nagespioken. Een nuÈtÍge avond enÍ7e verzoe ken de ouders om de necBenouelr enquetefornulleren sneI terug. te SeVen adnde 1j eugdkèmicsie . Ouders die niet gglreest zÍjn èn toch aan deze-euquàÈe- neewillen doen kunnen deze a. s. zaterdag op XèÈs afhaLen.

OUDERAVOND A- EN B-JEUGD.

0p inaandag 3 aprll de r.a'tste ouderavond. op LENS. AIle ouders, Lel.ers en'rÈiéiiíèi;.- jontvangen hierover blnnenkort- een pur"ooni.i5re iftnoargfng. -. -.- - - 
" , ,,\ii.

l;.noo"" 
weer op eèn srore b"kdoi;iii;Ë1-Ji"r'."r van dà ouders vàn Lcns Al en

lJed 6 tr I j dprogramlIa D-E-F .i Uni-Orefli
KonEaktpersoon; patrl v. d. St
wedstrljden blJ "pau1 v, d. Íit
zaterdagmorgen op Lens biJ
teL:970154"

een Èets 970154.(b.e.e'. 971674 p"tËi i,u".yn). id"ff"o ,oo. a,,een voor vrÍjdagavond 19.00 uur. In uiterstà nood ,rog àp .-- . I -lenand van de jeusdkomissie rel: 66iti;:ï;r;-ài;.Ji"àliír:aa,
' I l'il.' " .,_''' l" j ! i:1 '

Zat etd,a I-,3-1989.sI
7502
7 537
7557
7617
r'629
77tL
77 26

10.00
9. 30
9. 30

l0 .00
Il.00
I1.00
11.00

.9.00
B. 30
9.00
9:30
9.45

r0. 30
t0. 30

uur
uur .

uur ,

uur
uur
uuË
uur

'Lens 'DL '

Lcne D2
GDS D2
Voorburg El
Lens E2
Duno E3 l" ..'
DWO, E7 .

veld
Sav.-lohnanlaan _ ,
Oude Laan/Delft

'2
Dr'. Vransv, kade ll4 ! naax,2

2

san.koust Lens
uur'.Qulck'D2 .

uur .Vltesse DelftD2-

gqr Léns El ..

uur Blauw Zwart Ë2 -uur Lerrs. E3
uur, Lens Il4

";:.

o



77 45
77.88 1

7811 i
7828 L

703 i

9.30
0r 00
0. 00
0.00
9 .00

.30

.45

"30
.00
,15

uur
uur
uur
uur
uur

uur Naaldrruk Fl - Lens El Hoge Booen
uur ,DSo F4 = Lena F2. v.Tuyll.sp.prk.ZtEeer
uur Lens F3. .,' - Gravenzande ,SV F2 Z ,
uur Voorburg F2 - Lens F4 Pr. Bernardlaan
,uur Vredenburch rF5 - Lens E5 , ' 'Vrëdenburchweg l

o
B

9
9

:
BIJZONDERÈEDEN3

- opstelJ.l.ngen als ïiekend:
- Leno D2 zonder- A.Turkoglu
- Lens 11. net,F.v.Leeuwaarde
- Lens F3 uet lÍ,Postema

ï.ens F4 Ílet V.v. d.Geest
Leno F5 net ll.Marle (s.v.p. één pasfoto

ftrleveren).

SCHADIJWPR.OGRAT,II,ÍA D-E-E-JEUGD.

BÍj algehele afkeurlng van het koope tltleprogra:rrla a.s. zat p-rd.ag proberen wlj
onderstaand schaduwprograrma af te werken. BeI voor de zekerheÍd srel even laar
Lens roe (taI; 661314) r^relk prograrma er afgewerk_r wordÈ.
IIet kan zÍjr dat Lens nogal eens 1n gesprek ls. Dat kau, er bel1en er neer. Bl{ven
proberen. B1Íjf tn leder geval niet zomaar wegt!

samenkorncÈ Lens
12.00
12 .00
r0.00
I1 .00
tI.00

- 11 .00
11"00
10.00

_10 .00
11 .00
10.00
I0.00

tI.30
11 .30

9 .00
t0,00
10,00
10.30
10. 30
9"00
9 .00

r0.30
9 .00
9"00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lens Dl tralnen
Lens D2 trainen
Quick D4 - Lens D3
Tonegldo El - Lons El
Tonegido E2 - Lens E2
-t ene E3 trainen
Lens E4 tralnen
Quick Fl - Lens Fl
Quich 13 - Lens F2
Lens F3 tral.nen
ToaegÍdo tr'3 - Lens I'4
Tonegido I'4 - Lens !'5

Sav.Lohmanlaan
Roodelaan/Vbg
Roodelaan/Vbg

Sav. lohmanlaan
Sav"Lohmanlaan

Roodelaan/Vbg
P.oodelaan/Ybg

uut
uut
uut
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuË

EIEREN ZOEKEN VOOR LENS FI I /m 85.

AIIe F-klasscr:s verrrachten wij op woensd ag 22 aaaxt. op Leirs.
Eerst een onderllng voetbaltoernool en daarna eiereh zoeken op en rondom onze
velden. Daanra gaan vrc de eleren kleuran an beplakken.
IÍeer nieuwa volgende week.

UITSI.AGEN JEUGD T

Blauw Zwarc A1
ï,Ísv A1
MSV 81
Velo Cl
tísv ct
Qulck C3

- Lens
- Lens
- Lens
- Lens
- Lens
- Lens

A reg.
A1
B1
cl
cz
c3

4-l
5-r
0-5
1-r

L-L

Qulck Dl - Lens Dl 1-5
Quick D3 - Lens D2 3-5
Quick El - Lens El 5-l
Qulck E3 - Loas E3 9-1
Fl t/n F5 speclden orrderling
1n de lloutzagcru.

Een toÈale afkeurlng kenden we afgelopen zaterd,ag. Dan kan Je t!íee dlngetr doetr.
Je kan heerLijk uulÈslapen en zoals blj veer vercniglngen gedaan wordt lekker nlets
doen. Je kan echter ook vroeg opsÈaau en zorgen dat je vanaf een uur of acht
(semorgens) gaat be1len naar veÍcniglrrgen rnei goede velden. DaË is onze fÍloeofie
cn zoars jull1e boven zÍen lukte dat best. Ileraas nict voor alle elftallen.
Ondanks veel telefoontjès blcven BZ" C4t D3 en E4 zonder wedstrÍlil.
I.ILj kunnen hier echt nieÈs.aan doen. tïij ziJn afhankelljk van anàere verenÍglngen
en dle spelen veelal- bij voorkeur net dË eerate cLftallen. De jongens .r"., ó4,-D3
en E4 d1e er waren hebben onderrtnB nog wat gevoetbald. Jamncr was-het dat enkere
spelers dLt nlet zo zage"^ zittcn cn uaar huÍs glngen. Daar wiJ vrljdags aI door
hadden dat het voerballèn (koupetlÈle) eraf zou gaan huurden ,r3 

"óg àven snel de

I



.,,r il.' .' ., - ,"2 .' ..r-,, . :. ,:,.,-,.'. 1 .t '-.
sportz€.1en, van de HoutzagerÍJ 

-g,! ven 10,00 E/m 12.00 uur. 0nze F-k1àssers, vórnàakten
zlch dear,best en Fred, Reln en de aader,e helpgrs worden bedankt. voor de organÍ-l i
saÈie.daar. +1 I[et aL toch }oB een gealaagde dag waarbÍJ we toch.-bcI .i,rat spelers
nÍ6ten.. Nietwaars l,laurlce" Noor,t (AL-)_,, I,lalter vrDÍenen (C3), _Ronny Chery (Dl), . :

Jacky SandiforÈ (DI), DaÍriel v.d.Raaf (D2) en Willem Daanen (El).
Niec denken dat er nÍets gedaan wordt. Altljd even naar LENS bellen voorÈaan..l- i. .-."-'
ook a.s' zatetdar is er weer een vollodig schaduwprogramnra 1ncluslef wedGtrijden
voor 82, C4 en D3. Kouen due.
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IIEEKSLAD VAI.I DE VOEIBALVERENIGING LENS, .

62sEe.Jaaigang nuÍlmer 33, t6 uraart 1989.
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oTEICIEEL 3

Nieuwe ledeu:

2621 R.Martha, F.jun.
2622 }I.Pbàteua, F Jun,

I,IUTATIE LEDENLIJST.

II05 tr{.J.K1iinaen - Seza
2619 lÍ"P.lÍarle, adres aoet zÍjn: Deilensvaartweg 746.

OPZEGGINGE.I§:

040681, Nlc,PennÍnghof. L2, 2526 KiI- Den IIaaB, tels 803231.

161180,. Cartesiuestraat 144, 2562SN Den ilaag, telB 646393.

217 |
2353
2542
2543

D.l.rrr.
A. J un.
tr'.1un.
tr'. Jun.

A.Tut}.ogIu
It.PartoredJo
M.?ronk
K.v. Rell en

Reglstrdtlekooteu Ie boektng f.
RpgÍotrat lekosten Ie boeklng f.

Regl6tratlekoaten 2e boekÍng f.
Adminl8traÈiekosten straf zaak f ,

BeÈal-1àg v66x 27-3-1989
L2gg2422g Rabobank Den Haag 

'

10,-- ! lt"de Brlto.

10,--3

35 ,-- s

25,-- : A. TlkaÍ, P.G.Lankhmp, R.'DulJndan, R. Z{'!.dtra;
T.Dikstra.
S.Glaudenans, R.Garskanp, .

P.Blekuan, }l.Keuo, k"Keusr S.de Neníie " '
B. de Boer.

door overmaking op girorekening 33671!, of bankrekenlng
t.n.v. V.V.Lens te MorrsÈer onder vermelding van rrBoeteit.

Het Bestuur.

LENS - 'LENTE - LOOP.

De 'voorbetèldlngen rond de 4e Lens-LenÈe-Loop zljn ln a1le hevlgheld losgebarsten.
Er za1 weer bergen werk veilet nocten'wotden, voordat heÈ ÈtarÈ61gnaa1 k1Ínkt,
Vrljdag i2 nei a.s. d.at zal- een ieder duidelÍJk'zÍJÍl. ," '

Eu nauuurJ-1jlc zoeken we ook weer de nodÍge aponaors,
Wle w1l de L.L.L, daadwerkelljk steunen?
De verwachtiag lc, dat er een rekord aantal deelnemers aan dé stdÉt Éaf verichlJnen.
Ook hebben ríe de toezeggÍng aL binnen over de koEst van enkele toP-atlcten. ,ii .,-

De -publ1clÈelt ' rond dit i:irntaaets populaire evenenent 1s voor Lene uiÈermate be. ".-
langrJ-jk. Eet heefÈ eer. zeet po8ltieve ultGÈralitrg en het [íerkt Lang door.. Dagron
is het zo beiangriJk" dac dc I.L.l. ËoE ln de.perfe.kÈÍe woidt voorbereld. Er.mag .,

abeoluuE niets aan het toeval- worCen ovargelaLen. Alles,uoet Èot 1n de klelnste'
detaLls gdtegeld lrordcn,
We kunnen daarom best nog wat e[Era hulp gebrulken. Door vakantles ' zulIen we vrlJdag
12 nei a1 zeker enkelc t'parcourswachtetstt mceten ulssen. Dez_e rouÈi[iers Boeten t;
tocti vervàngerr'worden j oàk blj de inàchrijftaÏels hebben we be'alísc nög enkele daaes '
notllg (Liefst rhct een redelljk Leesbaar ' handschrlft )
Uiteraard rekenen we vctder op de hulp van inmlddeLs bekende.L;L'L. aedewerkere(-9lef?).
Zij woitlen op korte termijn weer benadard
Zo diÈ dan even rond de organisatle van de L.L.L.
i{elp dus.nee er weer lets fa[tastÍsch va-n te maken.
Affichcri ztjn.op dlt Ítronent ie de druk bll 'Hans RoodulJn en binnen.10 dagen beschÍkb€ar
voor de Lens leden. Hoor U blnnenkort meer over.

I

IIOBTE:



voorverkoop start 15 april a.s. bij v e D centrun en v & D Leyweg en uatuurrlrkbiJ Lens dagerijks Ín het.klubgcboiw. Lopcn-oi-iret ropon, arlcnaai ceD srar'nutrnèr,kopen' want zoars rJ r cer,is 
".-o"r, grot"'i"a..i3 verbonden aan ce sÈeEtnumer§.

I:1. U_"" ecn beeÈje Ín de etennlngï
Iallj wel. .....De L.L,L kont. er lreer aan.

dc organlsarle: Frans van Dll k
Henk Hoppenbrouwers.

p's' Jaí fleine" zou Je-zo sncl *og"i15k kontakt willerr àpnenen Eet Frans or;ul,tz'(tel2 0L749:4?255 of 894950).'

Zlet U het óók zo--l ! ??

Fran6 van DIj k.

LENS - 0LM03 I'Íe È Uw enthouslasae lukt het.
De spclcrs zljn gcbrand oi eo-n goed

Laat het nlet afqreten,..... ". Koinen

LENS BEÏER DAN OOI?.',." ".. !

GETUK ?

B1nnendeZoadagse1.ektieiscrafgeIopenweekecnprÍrnaotukwerkverr1chJ

ll*:.,::1"-"-::1"1-:i" o.a. Jair BuiËelaàr, 
"ar,ro".dni'.ror, or,= r.o,r.ror;;;-;iï; dc --

Kopprcs" weer o!íhoog gotrokken 
-en stond er tegcn BTc eer voorf-reffà.iij t t""rtDe troulrÉ L,ens aanhang wertt eindclljk weer oenË beloond. H"; ;;;;;i;;ig"Ër. ,voorar daukbare applaus na hat laetàto fluitsignaal k1o[k lqrj a1s ,urrrË-iJl-oro.,iEn er was ní.Èt eÉnc gertonnen.... Kan 3e nagaanl waE ër voorgeschoteld vrerd.

-En 
nu nler dc verhaLen, ha<ldcn we .o"i r,o"i.."".. Dar hcefr t."h;;;; iinrranr.r' i

Nu gewoon }:kker vooruiÈ kiJken,
De wetenBchap (dle we nu br.nnen hebben), dat er ccn ultsiek"rrde pot voetbal 0, d" "llat gelegd kan wordcn, geeft cen lekker gevoel efl vertrouwenook als het eex. keerÈje tcgenz't noetcn ;e .r ,oa ,ii-.iiun--in tu:ven geroven. -,Alleen dan zu,len we met Làns-verder komen. Àrgurop"r, zonaag zar-JË';;";., van BTcechl tegen-. I{at dic Ealloot allt)Daar. uit zijn ààe1 stond tc riÍ@ercn grànst aan . ,..hct onwaarschij n1J.J ke. Ioe treffen heL ook;i.a.:,. Maar lrat wérd er goeil gcvoetbald!0p_ technick eD op inzet van alle cpelers Herd dtt BTc vooral Ín de tlreede hclftvorJ.r:dlg weggespeeld. De wÍr'om zlth te revancheren kwan wer het nèest iàa"iiii"*. -.,-.bÍj df" enorue kcgel van Jan Buiielaar, diu ,nt orn, d.c lat.suls,e.,Hat een rr'ls_kracht sÈraalde daar vanaf. Zo zat dir elftal, ionaag j.L. ook ln cl,kaar,Kl-a9se 

- 
our dit aó op re pakkcn. , iI€ krlJ gen er slccrrtà Één punr ;..;; ;;; de echte, .wínét'1s'nlÈÈ irr punten ult tà'drukkeirl Worac-rnr*rolgd. . . . . . , . t

resultaaE.
dus !

l'lat een weekend! zowel het.hoogsre zondagelftal arc hct hoogsËo zaterdagelftal ."'
wcten gèen bes.lissende treffcr tc 

""o.n*-t.gur, hun teficns ta,Ià;i, ----- --AL m.-r al scir zorn weokend waai het tegrrf';;erutr LËrs tn dc-ste+k lict. Entóèh rnocr LEIris heÈ niet. hcbbcn.van h.rr Ë"ri,t f,""r"lrï"-r,.t ""t:iijï..'i dc crucÍalemomenten zouden wlLlen he'oben.
ëc1uk moet r:o:n'Ímerb kunncn afdwlngen èn.dat rukt LENS gewoonweg nret in 66n wedstrlJd.D4arvoàr. r r:t jó heÈ al Ín.ocrdcre íeaotrrSào"l mer de juisrè menÈeliteit en wÍls-krocht, hebbcn afgedwongen ! !
En daai Eaat het nu on, nlet om de Juisto -citatlt"lt maar cens Ín d.c vicr wr.ikente hebben, Eaar steeds weer elke .reók de",, ncntalirelr en wirskracht ,"ï"uurïï" ..tlpn nocr ars een hcchre ecnheld binnen ilq vÍcr lij 

"o; 
-";;r;;."' 

,"a"àr""a.el het _verslaan van de tegenstandcr-. ?an,, kan men preqÈatles ràvcren t aantríJe ","i'i.a-r"i"r. .'kan afdwlígen. Naruurlijk ook d'c krltlct'irp' gr"i"".-; -r;;i;;;";ïuïrlrï"rnau, 
r,urru"od1t scizoen ar zoveer siof doe:r .p;;;i;; àà.:.r'".q een hèchre band onalerling biJnanlet necr te aprèken is.



En toch. hebben we elkander nodig on prestaties Èe behalen.
.Dan komt hèt geluk ook wecr vanzelfit

K.Ronke1.

N.B. t'Íet dezelfila 1flstellIng, ars afgelöpea wcckend 16 K.Ronkel r:rvan ovèrtuÍgd
dat beidc eerate elftalien volgend weeklad de volle winst pakken.

===!==-:=KLAVERJASSEN JOKEREN I«,AVERJASSEN JOKEREN '

Klaverlaseen uÍts1ag 4a ronde 1I naart 1989.

I. Ur. Zllfhour
2. IIr, v. d.Derg

3. Iir. ?eeters

4. Hr. Cooaans

Poedel:_.-.-::_',-
de Heer en Mevrouw Franke, 349t

ïussenstand na 4 avonden:

l. Hr. Zllfhour 
.

2. Hevr. Reuver

3. Hr. Cooroans

4. !ïr. Ham

5. :Hr.- olsthobià
ó . .,lr ._ OdenkÍrbqhen .

7. Hr.v. lÍljngaerder.
B. Hr. Pronk

f. iir- Bon- t: ,

l0.Iír.-Róg .i . '

- Mevr. liiddendorp

- IIr. v. d. Bàrg

- Er. v. Luxeuburg

- iir. RLeuen

- IIevr. Mlddendorp

- IÍevr. v. I,IljDgaarden

- Hr. Riemcn

- Er. KLunen

- Hr. Coret

-.Hr.v.RÍjn."
- Mevr. v.d.LLaden

- ilr. Purvis

; I{r. Hoppenbrouucre

- 8r.,, BJ.eyenburg

25L6 ptn.
'2750

2832

286L

5667 ptn.
5639

5090

5071

22478 pct.'
20377

I943I

19414

19390

18987" - -
r8849

IB84I

18647'.

I8533

l. Nane Coret 244 ptn.
2. Lerr1e OlbÈhoorf, ' 287

.t-
3. Jose Chrlst 471

4. Carla Verhey, 508

Tuseeuetand''na 4 àVdnden:

1. Nans CoreÈ

2. Jose Chrlèt
3. Lenle Olsthoorn'

4. Carla Verhey

KLAVERJASSEN .. JO(EREN KLAVER.IASSEN JOKEREN

====-.8==;=====-=,1:L:'
oRakeltj a§

3

- Na 1620 nlnuten voetbal,

ULtslag 4a ionde -Jokeren.



- heeft l{Íchol trortuan voor het eerst (?)
- (tot opluchElng van zÍJo vrlendln!)
* of was het. veld te glati? , .: . .

een vlekje aan/in zljri.broekJe opleloperi.

- i.v.m. de over 5 jaar nleuw lngevoerde Ned,crlandsc Tàalspelling,
-,zoekt Rta Bijlsma eon nieuwc schriJ fuaihÍne,
- waarvan. het toÈtsenbord bljgcrrcrkt ls!
- ????

- Lens I (ZÀ) ruikt prouotle,
- a.s.zaterdog LENS - Eseher Boys aanvang 14.30 uur
- a.s. zorrdag LENS - Oliveo eanvang 14.00 uur
- onze regJ-onale Jcugd gaat a.c. zaterdag near Sl4rcct Lskc Cftys
- DÍ,10 - LENS A reg. aanvang 14.30 uur.

Onze dank gaat uÍt naar Dhr.-Bon voor ziJn nedewcrklng (als punËengevcr) aan àeI'IINrcoRN voeÈbaLler van het Jear trofee;i-- ----'-'

IJNICORN UI'iICORN

a.S.ZONDAG s LENS - OLMO
DAT BETEI(EN? VUURSIERK ! t t! !

UI{TCORI{ IJNICORN

I{testlandÍa 2 - LENS 2 l-r

l'NICORN

BTC - LENS O-O

aanvanf 14.00 uur.

I'NICORN

UI{ICORN

UNICORN

t.

"Dan aaar naar het T\+ceder'.
Ecrst een woordjc vooraf. wer. nlj verzocht om de stukJes proza van niJn ziele-roersclen nlèt te lang te rnakenr 

-maar wat nc opviel var, dc-tEus edltle"van efgel.penrreek, die hod bijna een lege pagrna! Iíaarom ociiriJft u nou noort eens lers overLEIIS lraÈ U na aan hër hart ltgt. Ga je gang. Dat paptertJe moer toch do.or de ro1 
1heen. Vraag heË aan TLrrus.

En nu het voÈtballen b1J Wectlandia.
HeÍnlg toeschour:ers aan-dc kant van de Gastheren!,Eaar het bankJe van LENS Írras goedbezctt zeif had r-k een t'topper'i vcrwacht "a"-o"tnr" ultschieters naar boven, aaarnee hoor het was een Mc D party, Íets van een grove trldde1Daat.Gelukktg voor LEss dar zÍJ in iet earste t r.tïu, vla Brian door Endllch d.c aanvalpo§ltlef heeft vrcten af te ronden. 0_1.
ook, vrel miJ op het opbouwende sper van -r,Joutor Fr. ln een strakke dlcÍplÍ'e, d1e. _.toch naar een steunpil-aar 1s-in àe achterhoeàà, roor de tropenr aren'cellèn dubbel,
.dus 6én helfË. Jr zag het wel na dc .rrut, orrrut..Marcel Z" wèetÍ det handlc. Zo-ook de tooi.r"run vrlje trap na d.e val ven Wljbe,.Veel tc doorzlchtlg geno,cn. cok oet dle*dingei, daàr ftglen a" Urr".rriiEn-dat E('inop?er op de schoids. Dro was gooaiï ii al dtc iàarscrr,rri,g"r, 

'to" 
aur, :allecn naar ee:r hap ge).d cn Je schlet ci nlecs nce op.Jc moot le zelf wcren re bchàersen. E'n aan aai ;;;.-;;" fatale doelpunrje voor wesÈ:-landla. hrat Écn misser van de tocn 

"ornrg""ioi.u achtcrhoode, maar Je , hij zat. I_LIloc het ook zÍj, I{csrlandie irad Ecntaar Ià"-.".i"i"ht en warón tornË. or, langer,ven po'tuur cn d*t deed lens .1 das. om. -rlicrna glng Ík nog cven forrgn ,r"i.iinËt nfNoord voor dr:, vlool.cnra.rrkÈ cn daar heb ik lrei vScl gezlen.Tot dc voLgende kcer.

4
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Lens3-VUC3.

F.v,D-

a.s.zondag; LEI{S - olrvEo. I,re hebben ile smaak te pakken. Een echte .topperl t t :r'' . '.
0LM0 noet craan. STEUIi LENS, Komen dus...... .'

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.
S SENIOREN ZOI{DAG S
§SSSSSSSS§SSSSSSSSSSSS

Prograrma zondag 19-3-1989. veld scheidsr. lredatr, no.

Lene deed goedé zaken door vuc net 2-0 te kroppen. Nog a1tÍJd vtirtoeft ons derde -
Ín de gevareazoïe, naar ner de. nÍeuwé ÍnluJ.sen'zier het eË roch 

""n 
'"rrrt"iràiiËi."a,"; ,

uiÈ. Het-elftar draaÍt. geÍroon Í{eer lekkei. De gehere uedstriJd rru r,"on- de rruqurnsi:dan ook de baas.. Voor rust werden de kansen niàt benut. .,.

De E!'eede helfË gaf een ware atoroloop te zren en doelpunten konden dan ook nreÈ ',.uitbllJven. vÍ.a een afstandskoger van Joop kwar:r Lens aàn de leidiug. 
-rruc 

ton nauwellJkss'at terug dcen, oadat de laaÈ6Èe lijn van LENS klikte. Jerry hoefdË rlan ook sl-eclits....zeLden handelend op re rrede,. Het wachren was èlgenr.ijk .p'aà i""irJà;J;:-;;;;;--
:T:if":. H:": I": her-de ulrdi,ràte_airrÍeve Joop dÍe aan d.e basls 

".o"a. tiltiili-='Dlljartrrerlc kon de 2-0 op het bord verschijnen.
Ook dlE erftal werkÈe kelhard. voor den goeà reoultaat ën het behoud voor dc KNVB , ,I-1gt blnnen handberelk.
Eet zou voor de afscheld neuende B-Èralner, Theo I{oefnagerr'een -uool kado. zijr,':Met. deze werklusÈ moet het lukken.

14 .0-0
11 .00
1i.00
r0. 00
11"00
11.00
r3.00
11 .00
12.00

uur Leas I
uur,Lens 2
,rrri i.rtà z .'

uur Rava 3
uur Esdo,2. r ,

uur Lens 5 :'
uur Lens 7

uur Lens 9 .

uur Juv. Valkenlers 9

IIGGING TERREINEI,I t

Rava
Esdo
Juv. Valkeníers

OPSTELIINGEN

Eventuele wli zi

- 011veo I
-..ws 2
- Lens 3
- Lens /r

- Lens 5.

- Robln llood 2
- H.V.V. S

- Ii.v.v. 2
- Lens l0

1

I
I,l.H. Poort 103r

r098
I140
3076
3145
3r43
3132
3207
3350

E.T
v.d
J.v
J.S
E.v
§.
N.
N.

M

P

P
I'
c
N

N
N

. Kult

. Nouland

. d. Valk
taEpraad
. d .IIeer2

213
3

- Zqlderpark ,. . tel: 887425
- Waalsdorperlaan t.o.3.enbaan Duindigt
- Langs de spoorweg van rJredenburgweg

tel:
teI B

z428sL
905072

Lens I t/o 3 worden door de trainers bekend. gemaakÈ
Lens 4 t/n l0 ale bekend, L

giagen of opme rkingen betreffende de eIftallen:
Lens 9 zonder E.v. KntJ ff
Lens 5 met E,v.Knljff. '

AISCERIJVENi

Kunt U recht,sÈÍeekc bÍJ Uw aanvoerder doen. LiefsÈ, zo vroeg mogeliJk.
fanv_9er$ï9 kunnen bÍj problemen konrakt opnenen net de weàs tri5 dsËkre taris
Luc VerkÍjk, ïe1,! 070-45497 2.

5
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UITSLAGEN

tsTC I
westlandià'2
Len's 3'''
Lens 4
Lens 5

- -.Lens 1

, - tens 2 .,-, ,

. - \frJC 3' - RKS\&Í 4
- i,lesterkÍr.2

0-0
r-1
2-0
0-1
2-3

2.3 .

3-.4
6-0
5-2 !

BTC 3 ,.1-Lens.6
Quick Steps4. - Lens 7

Tonegldo, ., '- Lens 9
Lens l0 . .-. HBS 12

PROGIIAHI'iÀ VOLGEID}, WEEI(,

- VCS I (zat),
- Overmaas 2 (zax) .

- Papendrecht 2

- Lens 3 (zalerdag)
- RKAvv 6

- vrlj

'' -:' ' rI,
. . . ,: : ':

r.els''ó'' ^ 
-Tonelldo

Lens'7 * Toi:egÍdo
Intexn.-j,ens9'
Éàns L0: Soa '6

l7 .00
17 .00
11.00
r7 .00
I1.00

Leno I
Lens 2'
Lens 2
r/e1o 3
Lens 4
Lens 5

'uur
uut
uur
uur

uur'
uur
uur
uur
uuï

11 .00
13.00
i2.00
13 .00

7

5.

II
It

ll

vÀlirA

22-3-1989 aanvaa8, 20.30 uur .Meerburg - Lens 4 (kun6tgras).

Loopschoeneo rneenenen. r.i-
Terreln Meerburg Ís in Leiden' onelsrcg Den Eaag - AÍosterdaq afslag Alphen a.allRÍjÍt.
ilereu a4nvoerders van Lens 5 gn 6. Afgelopen naandag .uas er cerr aanvoerdersblJ een-
konst. lïe1aas mochten wlj U nLeÈ onttroeten. Ook de aanvoerderg van Lens 9 en 10

konden geen a,cte de pïecence geven. ZiJ schrevcn echÈer tenminote nog. af.
Een teleurstellendc ervarÍng !

- .-i:' i

SCHADIiIIPROGRSIfl/IA BIJ AIGEHELE AI'KEURII'IGs

14 .00
12 .00
12.00
12 .00
14.00
12.00
12.00
r0. 00
I0.00

uur
uur
uur
uur
uur
uuÍ
uuI
uu'rÍ
uur

Voorburg
Voorburg
DSOB.
DSo :5

DSO 6
Cllveo 3

01Íveo 6
Cllveo 9
Ohvao l0

- Lcns I
- Lens 2

- lens 5

- Lens 4
- Lens 6

- Lonà 3
- Lens 7

- Lens 9

- Lens 10

Bu g.v.Tuylsp. park Zoeterneer 079-315591
It lt

II tl lr
!t
ll

Sp.park "de Groene Wtj dterrPijnacker 01736-2141

ll

Í lt

ll

ook b1j afkeurlirgen kunr U bij LENS lerechE.
Wat dacht U van een kaartj e leggefl; praaÉle malcen of gewoon Ëe'gaan tralnen?
LEI'IS bledt echt , écht :vee1 neer ! ! !

zzzzzzzzzz:,1z7.zzzz
Z ZAALVOETBA], Z
ZZZZZZZZZZZZLZZZZ

PPoGP"AMI.IA 2Ol3 rln 2413 i9,39.

I.,IAANDAG 2Ol3

21.00 uur SpoorwÍjlc

woËrrsDAc 2213

19.C0 uur RSD 2

DONDE1RDAG 2313,

zaal scheidsr. klasscnr.

- LENS I Sosefhal HonselersdiJk J.de Haas 931

-LÈES5' .Ockenburgh 972

21. 15 uur LENS 3
22"00 uur LENS 4

- Tarrrus 3

- I{MSH 3
Duinlaan
Dulnl-aan

N.N

ií.v
J"v

. d.Water

. Krugten

6

954
963

Í



UITSLAGEN

UIÏSLAGEN ZATEFJAG II MAAT,T -,1989.

LENS 3 - concordia tI_5

lzz!l???4zz.z?zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
I__UNGS DE SPOEïEN vAN DE Z.M.LADDEB. 

'
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzà

. _ .r,i
i-r"r

' iens -

Leni'2
Leirs 3,

1-l
. 7-J

4_4

.., -- -r^Iasoenaar .
. ; ll,ass.enaar 2. - Amar Deep 4

PROERAIIMA ZATERDAG 1 8 I{AART r9B9
14;30''iiu-r"Lens
12 ioo uut Lcn; 2
l0ll30 uul Lene,'3
l'21.,30 uur Lehs 4

VERZAI{ELTIJDEN:

- esóhéi soys
-Sev5
-''s-Gr.av.Sv lZ
-' Sev 9

.Karremans

. Czanpíe1

9.45 uur
1l,45 uur

017 49-46t36
017 st-243424

0c2/00s
.. olzlOss
..0231162

0261t30

I

(1) R
(1) A

.(3) N
(-1) N

.N,

.N"

Lcns I
Lens 2 '

13.00 uur
Ll.00 uur

Lene 3,
Leris 4

SCHAI)

PROGRÀ]'TMA ZATERDAG 25 I,ÍAART I9B9"
Lerrs I vrij

},íAANDAC 27 MÀART 2c aasda

IIWPROGNAMI,íA ZATERDAG 18 }{AART 1989"
14.,30 uur Verburch , ,- Ler6
1!..00 uu.4 poetaila -z 

- Lens 2

Jelburch x Arke.Lweg 20 poeldtjk,
Po_sta11a: Groenendaal l1 l,Iasienaar

D.v.EsÈèn" 1{" Frls, H.
J.v. d. SÉèe i, ÍI.SruLfbe
Afbellen voor ,vr1j ilag

Kouwenhotèn, G..{"lppr, C. Ltpman, L.Mante1, l,l. osLn,' p; au ïuf rir,rgen, A..Bruin,'C.IJspeldcr, R.pllon. ;. .
avond 19.00 uur btj D.de.Ruir.èr te;.z 94g42i.. . ,. ::. I ;..

tel s

teI:
,! -:InfornatÍe over eventuele afkeurtngeu van de afdevanaf 9. 00 uur autoqetis"t n. t"tutoJnU"r;;;;;r;;;

Bij elgehdle dfkèïrine trainen ou 12.00 uur..

1Íng ' t s-Gravenhage
onder teIéfoóEnr.. t- 1..

Íedetb zatérdag

De opetellÍag voor Len6 I ën 2 wordt door de. traLner bekend gemaaafechrljvlnscn voor vriidagavond Ig.00 "rr-ifi^i.". sproïsen teliso2rss, bÍJ rr.Gabcl r"1; a;ei;;-";';i; ;:;;ij lel: 6s2787.
OPSTIJI,LINC LENS 3I
S.v.d.Togt,'ÈÍ"Vorboon, H.v.Kooten, Id. v. Mersbergcn, j_ IÍiddelburg, B"Wezenaar,M. Spa, A. v 

" 
llíj irgàarden, .1. «our+entróven ; 

"ilË;;:i. 
AsearÍo, I{. N.Lalder' B.v.d.Noulahd rel: 94g158.,Afbelre, vgor rrrlJdagavond 19..00 uur bÍJ w.v.Mersbergen cel.: 213360. . .

OPSTELIING LEI{S 4g

295701.

kt. Evèi1triele '
525013 ,' zaak
. l'-- - -- -. ... -

i3;30r"Ëilil"ui,o.u. ].oru,o 
2 c.De@er,^otz/o2s--00 nÍnuten)

il;; ; ;;i;: 
v wvr..L "P '"1o:" datun or bÍJ swrr gespeeld. .,- 

'-'

Toernool blj UI9V voor.conblnarie Lens. Z èn Lens 3.Terreln: Erasmusweg t.o.bedemsvaa;;"- -" -*:'

7

.' t.,i



JJJJJJJJJJJJ JJ JJJJJJJJJJ
J VAN IIET JEUGDFRONT J
J JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ

Algemeen kontakÈpersoong Paul- v.d.Steen, Chopinstraat 103,' Telefoonr 970L54 (b.e.e. 971674 Peter Perreyn).

ZÀTERDAG 18-3-1989 veld

2551 SV Den íaag.

Wedstril dprosramra A-B-C 1Un1Oren.

Kontaktpersoons ?au1 v.d.SÈeen, telc t)70L54 (b,g.g. 97L674 ?et er ?errelrr).- Afbellèn voor
de tredotrÍjden btJ Paul v.d.Steen voor vrÍjdagavond 19.00 uur. In ijitersEe nood nóg op
zaterdagaorgen op Lens bij lenand van de jeugdkoomissie tels 661314. Vöor avondwedstrij deir
teI: 970154.

scheidsr" san"li.Lens

316
360
384
43'-è

465
482
5i8
536

14. 30
14.30
11" 15
14 .30
14.00
11.i5
L3 .00
13.00

uur
uur
uuÍ
uur
uur
uut
uuI
uur

^\ÍAANDAG 20-3-t9e9

19.30 uur Lens Bl
18. l-5 uur Lene C1

BIJZOHDÈRUEDEN g

Dr.Io , .'
ZoeÈermeer A1
Scheveningen 81-
Lerrs 82'
Schevenlngen Cl-
DHO C2
Vios C2
Lens C4

Lenè À reg.
Lens Al
I,ene Bl
RKSVM 82
Lens Cl
Lens C2
Lens C3
IiDV C I

Ilester€portprk. L
WesÈersportprk. E
iloutrustrreg B
213 1.

Houtrustweg J
Hesteraportprk ?

l,Íel,Ís Stokel-aan ?

veLd 2 ?

"Hartoan-178-
.DIèhl-109-
.de Jong-228-
I
. Cornet-95-

13..00uur,
13.00uur
l0 .00uur
14 .00uur

. 13.00uur
l0 .O0tiur
12.00uur
I2,30uur

I

?

- Frem Kopenhagen
- Frem Kopenhagea

2
2

C"v"d"Tógt
I{ 

" 
GoedhardÈ

18.45uui '

1B.00uui

- Opstellingen als bekend a Lens C2 Ée
- Gaarne ouderg fiet veruoer voor Lens
- Zle 6ok het voetbaiprograma voor d.

- Met de paaÈriakantle ÍrieE aanwezlg??
Dus niet doorgeven vÍa de Leíder! ! !

- 0p vrljdag 24 maart.geen tr-aÍnLng. v
- Zie algeuene l-eugdkopy achterln de.z

SCIiADIIT.IPROGRA}ífIA A-B-C-JEUGD.

Bij algehele àfkeutlng van het konpetlËicprogranma a.s.zaterdag proberen wij àovéel'-
mogelijk onderataand prograrma af te werken. Be1 voor de zekerheid wel even naar
LENS toe (651314) welk programa er aflewerkt wordt. In gesprek op Lens?? pat zal
best kunnen naar bl-1jf het proberen. Bl-uf id leder geval ÍlÍet zoEaar weg.

l/r.30 uur Qutck Al - Leris Al Sav.Lohmanlaan 13.30 uur
13,30 uur WSE B"rag. - l,ens B1 l{addln:rveen l2;00'uur r' .- .

12"45 uur Qulck 83 - Lene 82 Sav.Lohmanlaan . 12.30 qur.' -
12.00 uur ÍJSE CI Lcns Cl Waddin:§reen . 10.30 uur ' '.
12,00 uur ToaegÍdr.r Cl - l,ens C2 Rooilelaan/Vbg ' 1i,00 uur
12,00 uur Lens C3 tralnen o.l.v. R.v"4.Hoek. , '11.30 uur l.' '
II.15 uur Qulck C1r - Lens C4 Sav. Lohmanlaaa 10.00 uur

ZoaI6 de EpeleÍs van BZ en C4 kunnen zireÍL zil- er ook Ícts voor Jul1Íe blJ.
I{ehoPenju11iedanooka11emaa1xezLei.Tot'zaE(ÈÏdag.
SPORTKAMP BORCUIO.

Ondanks de vele verzocken hcóft nög lang nÍet iedereen dÍc zich opgegèven hecft
f. 100,-- ove=geoaakt op gÍro 33571I t.n.v"penningmeester'Lens te lÍonater..
I,le vragcl die ouders oo dat nu te doeE.
Zet er wÈI btj det hcc voor Borcul-o 1o. Natuurlljk mag er ook kontànt op LENS'
betaaLd worder.. ll.et totale bedrag voor dlt ka:ap van 16 t/m 22 juli ls f. 150,--.
ALs lciders gaan voorloplg al zekex uee Leo van Rljn en Ronal,d Bogisch. Edwilt
Coret 1s aog aan het onderhandclen meË zen vele werkgevers.

t M.v.d.Berg (ook Cl) en G"Baseth.
A re-g. Lens A1 en Lens C2. j ,' ' 

' i.' '-
e peasvakantle verderop. in deze Lensrevue. ]l

Bel dan nu alvast even af bij Eaul.v.d"Steen.

oor de J eugd.
e Lensrevue. :.

8
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Lens C3 Kaoploen ??

A1s Leng C3 a,s. zatexdag rrínt blj Vlos nogon ziJ zLcir kanpioen noemen; ....r,.i{et spreekt voor zlch !a!.zij dat dan gaan vÍeren.
voor hgt zover.ls moeten Julrie natuuÍlljk wcl- winnen. [Íe hopen daÉ ér veer ouders
eanwezig zuIlen zilh on deze fanatlske.groep te sleunen. Het geeft toch altijd.een
extra. spanDlÍlg. i'íocht, het lukken dan gaan wo na afloop naar LENS. terug. Daar staaÈ- r;.
dan een verrassing op ju1lle te waihten. Later'in,de maand dp.n aog ccn extra
verras_s1ng.. §uccest ! ..
TTiAINERS .NIEIIIÍE SEIZOEN.

Iïelaas kurncn we op dlt nomenÈ nog gee! uttslultcel geven wie er volgend seÍzöeni.,',
biJ de;leirgdrde A-B-en C sel,ektie gaan traÍnen.. I,lel:Ís.zekbr dat Ton r s-Giavendlj Ii
volgend: seizodn- geen ;leugdgtoep.-rncer- zal traÍnen. Da,koabinàtle Èrainer en tèvend : -

speler'van (hopej,ljk ) Lcne oenÍoren 11s toch een Èc,zlrarc koEblnatÍe geblcltcn.-'
Dlt be-s1ult Eoeton.wc reapecrcren err we hopen'Ton ía z!n 'àktleve voetballoopbaan
oP het hoog6te- irlto weer aLs Jeugdtraiuér te kunnen' begroètcn. i EdwÍii Coret wi1 ri,c1 .',''
dolgraag veidei laan naar zlt een-beetjè uoeililk aet aïí.jÈerk en t{dj We zlJn l' .."
hler uiÈgekomei door een koniblnatte Èr: vorncn neÈ B.onaLI Èo!i-seh. l0oÈ van Frcd Greno
ziJn wlj izekér dat hlj volgehd selzoen door Í11 en kar saan; '' ''' i r. r: , :'
Daar Lab vari B.lJn .Èe kennen'hcefÈ gege.i,éí volgend bcÍzoen liever sènlor'en blJ Wllhulnus
te gaan trainen hebberi r.ie.Ín hcm ook geen alternaticf Ín handen" , ' . "."I
l(ortom ecn sttuàtlc dle wlj,lange- tijd niÈt hebben àeeleuaakt fieÈ a1tljd voldoende' ,.
tralners uIt tie verenlglng. Maer we komen er vrel_ uí.t..
Op voorhand hebben Íte een vacature gczet ln Voctbal -r^lest " I{terop zul1en best veel
re-akties binnen koncn. De jeugdÈomlssÍe zaL samen net John v.d.Lubbe de bespre- 

_kilgen lngaan tle koaentle wÉtuo. ftna maart begln apr1.l hopen: we.ían.het. deflnltÍc\iel ..
p199tjg te kuÍrnen presènteren. : . :. .,-. ... .:. .. r ,.1 , .t.it : -

Ii,VOETBAL IN DE.. PAASVAKANTIE.

Vrlidae 24-3-1989 (neer nieuivs volgende week

Zoals gebrulkeLljk begÍnncn veel cluhs E€t Pa6en aan rie toernoolen. Op veelvuldlg
verzoekpub1icerqn.-w1Jnua1vast|etprogramavoordcpaaeweek.
Volgendo -veei<"voI[í raeer lnforuratie. Ben je er niec net de paoen bel dai'mi alvasÈ
even af rélig 970154. ..,-;i.::.u,. . - :: . -i .:, .,. .. !

,t .r; :.,. " I

)

;l]

10.00 uur. lË-ns :C3

t0.00 uur'lèaj'C4.
Zaterdag 25-3:-l99g (ueer nieuws voJ.gende rseek).

- Lensroernooi (zÍe oók 2513 DtlJ")

- Lenstoernool .,

- Lenstoernoot (ook
- t en'sÈóerhooi (opk
- Juventas toeÍÍlool
- RVC .toerfloo1. _ 

(ook
- DBL Èoernooi

2613)
2àt»
.. Vreilenburchweg

26l3)." sp.prk. Irene
Brasserskade

sam.koro-st Lcns

9. 15 uur . ,

9. 15 uut .

.1.Ó. 30 uur', ' ,

9.30 uur
9.00 uur

I I.30 uur.
8"30 uur

11.30
r0. 30
10.00
t2.45
9. 30

r0 .00

op
oP

oP

':'r:i i ,

uur - Lens
uur- Lens
uur Lens
uut", Lens,
uur Lens
uur Lens

egA.r
ir
'82

c1'
c2
c3

Zondaz. 26-3-1989' (meer

- DiiL ÈoernooL (zle ook 24 /3Lens) Brasserekade I 30 uur

nieuws vol ende weèk)-
13.00 uur Lens A reg.
10.00 uur Leno Al
12.00 uur; Lens'B'1 .

10.45 uur Lene CI

- 14.00 uur Lens C[
14.00 uur Lens C2

- Lens toernooí (zie ook 2513
- GSV toernool
-'Lens .toernooÍ.. (zie oolc 25'13)
- RVC"róernboi í(zi.e ook 2513)

Gouda' *

sp " 
prk.Irene

uur
uur
uur
uur

17. 15 uur

t3 15. uur
15 uur

12 .00
' B.'30
1i. oo
9.45

..r1.

Donderdag 30-3-1989

19.30 uur Nederlandsdameselftal - iens A reg. Sportcentrum ZcLsc

Vrlidas 3r-3-1989 ,.:r.a.'n. '

- LelghÈon ÀJ.b1on
- LeÍghton Alblon 3I

9

v2
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IIMSH C2 - LENS C3.

ZaterdagoÍddag 11-3-1989, 14.00 uur.
De giganten van de C-klasse noeslen óa het kaflploenschap te bereikeu dit keer HMSit
de baae blljven. Helaas kon dÍt níet Eët het volledlge tean. MarÈljn kon nlet nee-
doen oudat het kleine beetJe hersens,wat:h{ heeft wac door elkaar geschud wasr* r'
Sidnay vond het kenneliJk een onbèlangrijke ríedstrljd en kwan- gewoon hel-emaal niet'
opdagen. (reservebeurtje voor Sldney dirs). ' I

.Er r.rerd gesËarÈ mct precies e1f nan. A1 vriJ vlug was heÈ DernÍs dÍe de score opende
na een nooie sblo. Toen dacht Lens:rrdaÈ doen wc wel effe't. Dàt vÍel dus effe tegcn,-
want Hi"iSH kwarn een paar ELnuten laEer al lreer op gelijke hoogte na klungellg utt-': -".
verdedigeí va-n Walter.
I{a een t+iartiertjc rormcllg voetbal bracht (alvcet) Dennls ons ueer op voorsprong
waardoor tre Eet 1-2 de rust ingingen. iïierin.volgde een donderspeech van ondgr-
getekeirde en rrlja nede-l1jder I,tr. iij ers'uergen .wai resulteerde 1n een goede Eneede
hcl,ft $raarin lcdeteen (behalve Labl) goed en hard werkËe. Na ongeveer l0 mlnutqn .t

was het Danay die de sÈand op 1-3 zeÈte na een fouE in de Hl,lSH vr:rdediging. En on "
niJn dag heleuaal goed te makerr scoorde l{lcky de mooiste goal van de wedstr{il: -,
èen voorzet van llnks die hij vanuÍt ecn noelliJke hoek tlet een halva omhaat aèhter
de IlllSE doelman knald<:. Dat HllSfl vlak voor tljd nog 2-4 paakte lras.61echts een 

^"b1tjmakeïÉjÈ voor rila jongcns. l,ÍeÈ nog vicï \^redstrljden vooq de boeg cn aet 7 punten
voorsprong op flTSï mag heÈ kampioenschap ons niet Eecr ontlopen 9Íaarna wc een
"speEtetend" feestje gaan vieren. Dat kan zalerdag al gcbeuren bij VI0S..

Ronald Í. d,Hoek.

wed6cr].l(lDroqralma u-ë-! junloren.

uur
uur
uut
uur
uur
uur
uur
uur
uur
dur
uur

13.00 uur

:, .'r .^ -]

Ko taktpersooa: Paul v.d.SÈeen tel: 970154 (b.g.g. 977674 Peter Pereyn). Afbe11efl voor de
ÍredsËrijdcn bij Paul v.d"StÈen voor vrljdagavond 19.00 uur. Ia uÍterste nood nog op'- ;

zaterdagnorgen op Lens biJ ienand van da J augdkormlssle Èel! 661314. Voor avondwedsÈr1j den
r.el: 970154. !
Zaterdag 1B-3- f989 vcld sauenkons t Lens

7503
7 537
7 556
(vr)
(vr)
7696
77t2
7730
7770
779r
7808
7Bl0

TI
IO
T1

10
1I
t2
1n

9
9

IO

.1.5 uur

.30 uur

. 15- uur
,00 uui
.00" uur
.00 uut
.0C uur
.15 uur
.00' riur
.0-0 

'uur'

1I .00 'uui
10 .00 -riui

Vredenburch DI
Lens D2
GDS D2
iens EI
Lens E2
Lèns E3
Lens E4
011veo Fl
liss F4
Lens F3
ï,ens T4'' '

VCS E3

ï,ens DI
DsO D4
Lens'D3

Lens I'2
Duindorp
BKDEO F2
Ijens E5-

Vredenburchweg
I

Erasmusweg

10.15
10.00

r0. 30
11"30
12 "00
8. 15- 8.15
9. 30

10. 30
9.L5

ugr ,

10.15
- " 9"30Honsclersdijk El

BTC E2 ' "'-"
Lyte E,l
GDA E3 ;

Lens 11 '- PÍjnackor

2
2
2

SV

' Daa1 en Bergselaan
F3 Z ''z-
'' DedemsvaarEweg

, l.: _. .::
IÍaandag 2A-3-1939

17 .00 uur Lens Dl

Woensd 22-3-1989 (zle ko

13.30 uur L€ns.I'I, T2'

- Frera Kopenhagcn '. I

F3, I'4 en ï5 - rai:woe tbaltoernoo-1,,. op ï,eas
Í, Eet..daarna el.eren zoeken.

16.30 uur ;

tsIJZONDER}IEDEN:

- opstcl-Ilngen al-s bekend:
- Làns FI zóader B..Meeuwlsse '

- Lens E3 met V. Knol en 1{. iÍ,artha
Lens I'4 mèt V.v. d. Gecst
Lens F5 zonder i.Í"Éronk en EeE M.Postexra,

IO

í

l



- zic ook het voecbaloro
- M;;';; Ë;;'ffi#ilïïË:ïiuilï{,ï",:ïïÍïï'lï"::l':í:ï",ii Í:í",;:ï:;ïïïË-;"",.Dus niat doorgeven via de leicleri! ! . . . "---

zle algemene j ou8

D-

dkopy achterln deze Lensrevue.
-'--.L. '..

E-I'-JEUGD.S

Bll al-geliele afkeurlng rll l:!.I.:rCtÍtÍcptogral.a ,.":..-;à.ori", oró.J"r,'rr1, ,ooderstaaàd schadur,rord,crpnnma 'àf te ïetken" íe1 ..vo.,.I .d.e zekcrheÍd wel even naar. .Lens. toe,'(re1a 66r3i4)-w;'1k ;r,;;,;;-Ë..-;igËIi.*. wordr, . .; . .. ,, .!.rtt ,rtiet kan ztJn det Lens ààlal à!,"à. ià e.,"p"r;kli". 
-»ar, 

kan, er beilen er mecr.-ra1{vënpröbèreí. BliJf in ieder-gevai "r"t Io"à", oi"girf

12.00 uur Lens DL tralnea
12r00
r0"00
l1 :00
11"00
1lr00
1r.00

I0.00 uur Tonegldo ï3
10.00 uur Tonegldo F4

Lens Fl c /n F5 opgelct.

-.-.ïralner woens dasinÍAdài{'Fj

Pdr Lens D2 tEained', .'r.. ':-

uur Quick D4 ^Í-: Len's D3
uur'Tonegtdo El . : Léàs El
uur' TonegÍdo E2 ' ":'Len's 

EZ _

uirr Èene E3 EraÍnen',, i' ir-a:

uur Lens E4 trainen
10.00 uur Qutck I'l - Lens Fl
10. 00 uur Qutc-r F3 .. - Lens F2
1I.00 uur Lens tr'3 rraincn

GaEenkoDB i: Lcns

11..30 uur .'r. . , ,

11.30 uur .. ,, .. .
9.00 uur ; i-, r

10.00 uur "'r" ." . -
10,00.uur .,,'_, ,j',
10.30 uur
10. 30 uur ... , rr

9.00 uui
9.00 uur

10.30 uur
9,00 uur '- .l' '-i
9.00 uur -

Sav. Lohoanladri' '

Sav. Lofuaanlaan ,

Roodelaan/Vbg -.._ ..-.

. , 1"*o1""."{.yb.g . ,. L.,

[iaï. Lohnanlaan'
Ir.öàdelaan/Vbg

i rï99deIaan/vbg '

- Lens F4
- Lene F5

0p woenstlag 22 maart verwachten'wJJ al1e,spel"\g", 1àraoi" 1.n- ouap.sl ro'lon"t,,-. l:Fl, F2, F3" F4 -i:rr F5 oo 13'00 
"uJ óp r,eria.'N"nr 3n officiëre lenstenue 11ec en naruur-lijI( jc voetba,schoenen. We spelen àoo uer"È.ee4.mÍstoernool op.onze,_velden a.,shet líeet dit tennln6ta toelaai._ z"nr"t aa.r-spJl"n =rn"- op het parkcerterrerri'víiii ïc§. .Neem.dus ook gymschoeuen 

',ee. Na heË roernooi gnor, 
""rËr"iÀ"'.r.";;;-;;. het Ëens-kornple:1. Voor ledereen ziJn er;3i eleren .r"r."topt... In ÉoÈàa1 zoen 140 "..'f:"!:;:-.J0 cj:id-cekieuEd zljn o., aË "unt-"ii;;;. Ai;"i;derecn 3 eleren heefr gaiin we'àé inhet klubgebouw verslcren.

" ff":Ï:ïïlr]-l:,0J-""',1" ho-t- restr,Jn +{geiqpe-q.qn .kriJgr .iedereen een.verrassíng --...
,. '.i'-, .r i,' ,',, - - , ., , i '. .'

EersË hadden we Fred Grens ale"trainer voor de F-jeugd. ireraes voor orr"'ronna"nii. 
-1,

gaan-vèrken öp.de fióensóar*g,u,;g. G"l"kki;;";; Ràffià;.il;e"nàl:r"ilI, in sraar r_i .om hen Eë,vervangeri, Helàas hieit orik RonàLd i, w.1tt gevonden op dg rroensdagmlddag.. ..1JÍj ziJn daarom nu op zoek naar een sunroi or- À-trassËr dre; sanàn-ïei-ËËr, or ,tw"e"vaders onze jeuga op de woenldagui{,aa§ vpn ià.s.,r.rr. t/, i;:toï;;-àlàr,.r*. sr.eiíen"Daar 'er'-op- 22 maaxt een toernooi ià ei op.29 maarc geÈn trarnlng hopen we voor,"5 aprÍl 'lema.d te rheËbÈn. 'E*oéi 
. ri,rtériid"i=Jia mno"n ,orden-dàol 

-ooà" 
iong"on, .,,,,*uu.,,Ï:::Ï"-":,Í^]=l"l,d"nsne1naaÏ.Pi"i".J.S-.ó;';.iar,.siöiït"

Spor.t

Voetbal 1Ír dc peasvakantÍe.
l'Íet de ?ascri Uà;ià;;;',r"'"r 

"r,0p verzoek plaateen we nu alva
aeer Lnfornacle 

"

' ZelbÉ'. !i. r- :, .!

Veel Jongens hebben zich opgegeven voor dl,t kamp van 24 tln 29 jr.h]."Echter oadanks de vcle verzóeÈen 
- 
hebben ,rog i""g ni"a arle ileelneners. de. eerg Èà . -.-,,:" :wc:de t:TÍjl (!cr111 .f. r00,--) pvor!"ro"ft op giro r3o71r t,nrvrfcnntns_ .,,:,,Ínee§rcr.''Lcns rhet ïernieldln§ zerJt. urrj *raf,.n .,ogruut" oó arr ,"e'"pà"à'tu, doon. ;.. ..

'"t t":il";1.:diàe*11.r.. ,19,:Y,l1t:lliri]t"tà,1"à" ook konÈanr op_Lens worden:beraard.

'-i ' ';t';"1 : r' ''' I Y''
bs uet het organlsercn van de Èor:st heÈ p:rcgrama ví,n de paaswcek.

i .,.,'. '. -'r'+

rnoolen,
Volgende week volgt

It-



Let goed op! sonnlge teaó; spèLen vakËrÍ Ben jà er íf"t Eet de pasen b.el ilan nu
alvast even ef tel: 970154 (nergene anilers). '

Vriidaq 24-3-1989 (roeer nÍeuws volÈendc waek ) samenkoost lens
10.00
10,00
13. 00
13 .00
9.00
9"00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lcne D3
Leàs E2
Lens F2
Lens F3
Lene F4
ï,ens F5

9.1s
,9.30
12.00
12 .00
8.00
B. 00

uur ,

uur
uur
uur
uur
uur

r 2,00
r 2.00
8.00
8.0Ö

I0. 00

- LeDatoernooÍ
- SpoorwiJ ktoernocl
- Dirnotoernooi (zle
- Duuotoernool (zie
- Dunotoornool
- DunoEoernooi (zLe

(zLe ook 25l3) iiengelolaan
ooir 29 /3) Mr.Nolenslaàn
ook 2913) l,tr.Nolenslaan
' Mr.Nolenslaa[
ook 3.0/3 ) l{r.Nolcnslaan

Zatexd. 25-3-1989 (neer nÍeuws voLgende week)

r3,00
13.00

9 .00
9 .00

11 .00

- DuÍrotoernooÍ i4r.l{olensloan
- Dunotocrnool (zle: ook 24/3) Mr.Nolenstaàn
- Dunotoernooi (zie ook 29/3) Hr.Noleaslaan
- DunoÈoernool 1Ír.Nolenslaan
- GDA tocrnool (zie ook 2913) t4ade8reljn

Zondas 26-3-1989 (meer nlouws volgande weck

uur
uur
uuï
uur
uur

Lens El
Lens EZ
Lens E3
Lens E4
Leas Fl

uur _

uur
uur
uur
uur

)

?? uur Leas Dl - liteeuwcnplaaËtoernooi. Hoogvllet/Rr deu

Woensdas 29-3-1989 (meer nicuws volgende week)

í Í Lens iJ
??- Lens Fl
? ? Lens tr'2
?? Lens 13

Donderda 30-3-1989 (meer nieuws tol nde week

- RVC toernooL
- B.VC Èoernooi
- RVC toeroooÍ
- RVC toernooi

ie ook 2513)
1e ook 2513)
1e ook 2413)
1e ook 2413)

sp.park.Pr.Irene
sp. park. Pr. Irene
sp.park Pr.Irene
sp.park Pr.Irene

DedelosvaarÈríeg
(zte ook .2413 Horcwíjk

(z
(z
(z
(z

1.? uur Lans D2 - VCS toernooi
13.00 urir Lene F5 - BTC Èoernool

zie volgende'week
' 12.15 uur '

j 
1..

JEUGDKOPY AT.GB,ÍEEN JEUGDKOPY AIGEI'ÍEEN JEUGDKOPY AIGE,ÍEEN.

De vocirverkoop ïoor de binlo loopt goed. BoekJes à f. Io,-- per sEuk voor l0 rondes
bingo kunnen achtei de bar op LENS wor<Ian gekocht. Ook de prÍjzeï konen langza-
merhand blnnen. l,laar er kan aog neer biJ
lle_ denken hlerbij aan goederen maat ook aan kadobonnen of geld wa'ar wíJ dan weerzelf priJzen voor kunnen kopen. Het ldce van eeu noeder our een lekkere appeltaarËte bakken en als prijs Èe schenken vlnaen wti een ultatekend idee. Wie volgt?!? Irien rek\ere 

'lagroomÈaart 
of rrat voor 'speclelitelt 

dan ook gaat er ar-cÍJd in.Ilet afgeven vaÍr pïljzen kan op LENS gebeuren blJ René v.d.s.een of AnJ a vcraar.
Bakc u iets of heeft u r-ets anders te geven of ie vragen bel dan naar carra vEr-hey:.
teLz 255673.

BINGOAVOND OP 8 A?RIL

Sparen b1j da was

wassen onze senÍoren en de oudcrs va., ionze j eugdLeden niei of gebrulken ze'gee1 
''.-

Arië1 Vloeibaar, Dash of Dreft. Tot op heden ontvlngen wiJ nog geen gele sport_ .:.
figuurtjes d1e op de aktl,cpàkken zltten tan bovenstaande merken. Toch leveit hec
onze vereniging f" 2,-- per sportfÍguurÈle op. .,,rnrcveren van deze gere sportflguurtjes Èan gebeuren bÍJ de I eugdkonntsele ] "

LZ



DE LENSR.EWE
WEEKBLAD VAI{ DE VOETBAIVERÉÏIGING LENS
62ste jaargang nunmet 34, 23 maart 1989"
+ tt ilr! * *i * **;r.''É i;r* rt ri;.**'* ** l, **';*'.i rt rïrt ?ïri* È'rt*r.rt É* * * *ír* rt **it ** * r.* rt * * rt*.** rt* Jtricr** rt *rt * rf rri!rt***:t **'t***
OFFICIEEL !

Nieuwe leden.
2623 D. Savaa,

2624 V.Ebben,

BOETES .

Sezo, 080342, Sneeuwbalctraat 53,

CJun. .1(0675, K.OlLverelland 105,

2565 VW Den Uaag,

2551 JS Den Haag,

ÈéI-;

Í:el-:

60627r..

252791.

Regislcratiekosten le boeking f. 25,--: i't.Endllch, ?.Blj1sna.
RegÍstrat,lekosten 2e boeking f.. 25,--:. W.Ifale, R.v.Benslcl.
Betalí.ng vó6r 4-4-7989 door overnaking op gtrorekenlng 336711'of bankrekenÍng
L29924229 Rabobank Den liaag, t.n.v. V.V.LenE te l4onster onder vernceldlng van rrBoeÉe'r.

flet Bestuur,

RectÍflcetle boete R.Gar8karp ! boeËe noet f. 25,-- zlla.

van de RedaktÍecafel.

nveii èen 'kort- ioordj e "vari de redaËt1e.
HÍJ zoeken (ik dus) nog eeir ocdewerker dÍe ook 50f of neer van zljn of haar vriJe
tÍJd wl1È besteden aan LEilS.
Eonorrirlun: nlhLl: '
kritiek ri veel
Elsen 3 weinlg
ïanneer U denkt, over de gave te beschikken zorn dlkke 500 LENSleden Ín ale Eallng
te kunneo aemen, laaÈ het nlJ dan cvcn !íetenl

_Voor aannleldlngen kunt U terecht blj i -
Robert PÍLon
Kon. illlheloinalean 401 a
227 4 AK 'Voorburg.

, - ".. --te13 070-820311.
of gewoon op naandagavond op LIiNS I
Dan rrLJ. 1k U ook nog even voorsteLlen aaa onze nleuwe medewerker, K.RonkeI, die
zo af en Èoe voor de zonodlge bladvu1llng zal- zoxgen neÈ de op ziJn eigen slLnkse
wlJze gebrachËe visle op het alLerdaags aktueel cn spoËÈgebeurea binncn. en buitcu
LENS t
I{1lten dé -iersciil ènde LEl,lscouiotssÍes hun kopy a.s. uaandag voor 15.00 uur inle-
veren bLj nij of aan de bar!
BljvoorbaaÈ dank voor Uw uedcwerking.

Tot ouzc spÍjt EoeÈen wÍj U needclen! daÈ de hcer Pennings geen kranten neeÍ kan
weghaien.
De nensen dÍe nog kranten in huÍs hebben kunncn deze nog luleveren tot na hct
paasweekend" De héer Penuings haalÈ ze dan nog weg.
De aensen, die Éot op heden kranlen voor de Jeugd van LENS hebbeÍl bèwaard, woËden
van harte bedéukt en qlc weét rvordÈ er 1a de toekonst wcÈr cèn beroep op U gedaan. .

Bestuur.
0psporlng verzocht I

Reeds gètufiae tiJd naken veld of zaal teaoe! Lngeval van nood gebruík van de

Ilocwel hct ouderr"-ets za1 kllnkèn, verwachÈen ïíU daÈ deze n5 gobrulk lreeÍ teruggelégd
worden.

I .i

I



Nu Doeten we constateren dat allc rSÍemenslrshirtj es Í{eg zljn.ileeft lemani! deze ulsschien rn-ïrj n bezit on nog even tc wassen? Lrggen ze.misschÍenachter k. de auto toen U zc nut wilde terusbrenien?
Koreop, wÍe ze gel.eend hoeft wordt alsnog irlenàelijk verzocht ze Ëerug t.e brengcn.Itartelljk dank voor Uw medewerking.

HeE Bestuur.

Ziet U her 6ök zo ??!f
Lekkere pot afgelopen zond'ag, h6! Eindelíjk oolc weer eens een dÍ.kvcrdlende overwinnigncn nou Jui6t ultgelezen op de trotse ea tot zondag nog ongesLagen ltjsiaanvoerder011veo. Je kon zeer goed mr,rken, dat díl grocp ztcri prina traa vàoroerËtd op deze,edstïud. De wl} oro ccn prestatÍc onnr Ib ,lttor, ,"o vecl ranger aanwezlg dan dle2 keer drle kríarÈier.
vanaf de eersEe seconde bcet LENS zich vast Íu ile wcdsÈrljal. orverzeEreliJk in <reduelo, taktlsch sEerk. (Ronald, Jan en Ron o.a. zcer goedj.
Geèn gezeur over eefl slecht veril of op de scireiasrectrÉer, ondanks z?n kadootJc aanolÍveo. Ea vooraL op de juiste naoir:r op elkaar lnpratcn en waar nodig corrlgcren.llet elftaI toonde wcl degelijk over karàkter en ecn perfekte Eeucalrtelt tc kunnenbeschlkken. 

-En 
de geestdrift binncn het vrld sJ.oeg sinds lange tud ook over ophet trLensvakrr op de overd,ekte trrbune. Daar stond gerukktg oàk d.e tnaalfde uan weerop. Zo k6u her dus ook en zo h66Ít het ook" Je ziàt dac Io,n rnscciirng ook helpt.En niet alieea op het ve1d. fleerllJk om in een keer zövccl posiÈÍefE uit 3e pcnte krijgen. En nu op naar het paaslreekenil. De Juko hceft gezorgd voor àen sLerk'onternatlonaal toernool. Hopen maar op lakker weer en rekËnen óp edn posrtreve Ín-stelllrrg en korrekt gedrag van het vJ.àggeschip van onze j eugdafàeltng:

Jongens zorg voor noole en vooral sporiicve wàilsrri5den.
Lcns-era kon 1n grote getale naar hàt j eugatoernooi en vraag ook avondpórulssià, ' ,want aLs kl-ap op de vuurplJl kunt u om 17.c0 uur de gehele À selektie vaa tralner,,PÍet v.d"Valk aan het werk zicn.
vooral de derby LENS-vcs Ís netuurlijk een hecrlÍJk nagerecht op paas Zaterd.ag.En reken Eaar, dat iederecn er ríeer zln ín hceft. :
L-ENS heeft de goede smaak duldelíJk veer Èe pakken.

Ï: ::q": koTt^noC altijd zonnenschijn, zcLfe ons 2e veld kan daar van op aan.rK zlc U mcÈ pa6cn op zeker,,...

.Frans van DUk.

LENS - VCS PAASZATERDAG 17,00 uur.
Wc hebben U als twaalfde nan nodlg."....
Nog gezelIlg ook"
Paaszatètdag r.roidt een Lonó-dag. Ook voor U!tt

Lens-Lente-Loo p.

Nog l0B2 uurtjÈs en het is zover.
Dc ÈUd gaat drÍngen.
Nu al zljn er de nodige r.opers (?),'dië een srartbewiJs willen hebben. Nou nog heereven wechÈen. Natuurlijk hebben de Lens-ers d.e ccrstÈ rcchten.
Daarom ook zal de verkoop in het klubgebouw zoen twee weken eerrlcr starten, dande offÍc1ële verkoop. zorg dus, dat u rn het bezit komÈ vair cén Asrcs sÈartnumer.Zoa1s U ïeet ie er ecn groÈe loterÍj verbonden aan Uw startnum,er.
Dus ook nier lopers, koop een t,Ior',i Her ko,r uw verenigln! i;";-;"" goede enwelllcht ook Uzelf.... I
Binnenkort zu.LLen we de prlJzen bekend maken.
lJcr zoeken -re nog artijd sironeors! Denk er eens over na...r neË rs toch reuli arsr -wc ueer een goed govulde prijzenpot aan kunnén bÍeden aan de darnes en heren,lopersop dc dÍverse afstanden.
I{eÈ koxot de naan van dè Lente Loop, due Lend allcen maar tcn goede,
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De lopper. konen daarou Julst op ons cvenenent af. zo werkt dat nu eennaal tn. het
Komop oensen, 1ao.t wat van U horen. Niet zo passief.
we kunnen dat Dret alreoaar zclf regeren, dai zaL toch Èë begrijpen zÍJn. !íe doeahet- voor Lens. ook urn klub, ook uw belang. zo, deÈ noest eveI. Ëotàn-rËà. aot o"reaktÍes konen. Verder staen we nog voor een glganticchc klus.Er noeÈ nog heel vcel gedaan worden, voordet. iei startschoE kr.tnkt.onze weerkundÍgo (opa van Dijk) heeft al berekend dat het. een strd.lende ilag worilt.Redcn tc oecr om mee Èe helpen.deze 4e L.l,.L. wcer glansrljk te doeo slagen.Hocht U daarvoor de koneude dagen benaderd wortlen, zeg dar, a"u.b. geen ,,íeenr!
We hebberr U dan echt hard nodig,
a.s.Week-crrd kunt U ln het bezlt komen van iteaEbluetEen en / of afÍlches.I'Ieldt u zlch daarvoor bij een van de bestuursleden of biJ de orga.l.atoren.

Met dank. 
" . .

Naar aanleidlng van de vele publlkaties 1n ilagbladen en tiJdschrliten over l(houeÍnyen Rushdie, w1l 1k graag eÈn nicuw gczlchtopuit tou*ro"g"o.
Zoals bekend hèeft f.houcin), opdrachi g"goruà, Saluan RiohdÍe Èe doden"rk geloof nlec dat Je veer vaarde aan-dËr. op.o"p moet hechten, Í,ranÈ Khonelny enRushdle spelen onder ééa hoedJet IIk za1 ulÈleggen waaron.
Kijk, KhooeÍny kan'het berru'ce boek nooÍt hcbben geJ.czen, omdat hÍJ de Engeroe taalnlet Eachtl8 ls. Hlj hee.fr dus een ragere gee'terljkc ( àte we1 leËtuàeera neertlde opdracht gegevea hen àet boek voor te làzen of ie vertalen.MleschÍen heeft deze. vertaler B.ushdÍers verrraar- wer, een andere Èeneur gegeven netde bedoellng het gehele westelijk halfroud op stang Èe jagen. En bovenàien zo de !qAlatollah ln zlJn elgen lanrÍ weir cen nÍeuw àon=Íen to !"iurr, 1gant hÈt rraanse volk "had het vertrouwsrn in heru a1 aardrg verloten; voorar na-de uitzÍchEj:oze oorrog tegenIrak,

-E' dan die saluen Rushdle. Dat ÍB een ouEeur, dre zlch toE voor kort alleen oa,arbezlg hleld EeÈ heÈ schrlJven van zogerraamde dokters- en/of Lte.fdesrouantre tj es.Een auteur derhalve dle nog noorc een goed verhaar urt zin t"rir".""-p"" hceft '.gekregcn.
rk heb sterk het vermoeden dat Ruchdre gelrootr kontekt hcèft gczoeht ne. I(ho,erny

.en"ln.goed overleg.roet hen (en vertolkei) een I'verboden" bocË op-Jo rurtt tnoft' ,lw1llcn brengen.
'DdI' zou"Rushdle ook elndeJ,ÍJk een kcer een bestsellef hebben en Khoiclny, dlebinaen korEe E,ld zlju zerf gekozen pensioengerechrigare r-eeftí-jd zal beielken,Ècnmlnste nog een zakccntje achtcr de haad uit de saiengeileeldó royaltres.ziet u die twee ook ar- zÍtcen, in alle rust geuictenil vàn de t oogui"roàn-ro'en uat on?ls1anitl.sch vrouwel.iJk achoon oo hun heon".nidden op eén ettandjà--'
1Ír de SEl11e Zutdzee't

Frano van DLjk
Henk EoppcnbrouwerÍI.

Hoezo, Ktrone iny vcrsus, Ruohdie?

K. Ronke I .

oRakelt c6 ï.

- uE-trHS - NIEWTS - NIEI'WS l il--.-...-
- Martin'v. d,i.Íeulen (Lcns 4) heeft afgelopcn zondag 4:r lrÈten te scorenl
- ElndéLÍJk ls.hÍJ nu ziJni fruerrarias kwtj8,,......

^.-^-'..-'...'- za! zíJ'. i.ust tot scoren te maken hebbeo neÈ zun vricnd.ln, ÈÍarÍaDne.starkenborBà?
-ZijheefÈnane1ÍJketnde1ÍlkhaarJawoordaanhengegevenJ
- Vandaar, oedlo augustus 1989, cen grooÈE feesÈ op LENST l!!

J



- AÍgeJ.open vrÍJdagavond r.6 uw redaktÍe net de zondagserektle wezen bowlen, en
- zo jong cls hlj is,
- wect Nlco v.d.$íÍIk (keeper LEN' 2 (zo)) nu aI hoc. htj oet barlen rooeÈ o,gaarr,......
- HÍj presteerde het ou spelcnd op baari 91

- STRIKE te halen op baan C!

- -raat d.An ook nu maar eens Je kwallteiteri op het vèld zlen! lt
- NoÈeer even ln Uw agenda: ,...
- 2I aprtl" de laatsrc klavcrjasdrlrre !

- Gehoord:

- DankziJ de rrkolonner,, hebbcn w1J goi;ronnen!! i
- lías er ook naar ecn ,'kolonner' í.n slechtere cÍldent
- De comÍssles kunnen ultcrrijk oaandag z7 maart. v66r 15.00 uur hun kopy lnrevercnblJ de redaktle ! ! !

- Cor v.d.DrÍft houdr alleen van goed volk......
- I,Iat ls nu de humor hlervan, Ilenk Gabel Sr. ?

- Zatcrdag 25 maarr LEf.lS - VCS , . , aanvang 17.00 uur,
- on daaruo paaeeÍeren rapcn in heÈ doel van V.C.S.
- Zaterdag 25 naar! . LENS A.reg. s LENstoernooi aanvang 11.30 uur.
- Zondag 26 Èaart vervolg LENsÈoernool voor LENS A reg. aanvang 13.00 uur. ' 

.

- Donderdag 30 maart LENS A reg. - Ned" Da$eslefÈal aanvang 19.30 uut
- Deze weilstrÍJd worilÈ gespeeld op het KNVB Èerrein te Zeistll! -. ..

- Even nog een onbelangrfjt Uartttrt:

_- De wedotrljd Leno l0 - Tedo I (?) gaat a.s.vrijatag nieE doort
- De nLeuwe datun lrordt nog bekend genaakt t

- Rest uij nog U een Paar prettlge, fíjne cn sportleve paasdagen toó te wensen ri

I]NICORN lJNICORN UNIC0R.T\ I]NICORN

LENS - OLIVEO 2-0.
Het tÍj liJkt gekeerd ! I{anÈ rrat zagen Íre afgeLopen zondag? .r

Een nieuw herboren LENselfral, dat vonaf heÉ eeiste frullslgnaal. llet zlen alat zlj.!{eÈr ecr (h)echtc eenheid vornden' rnet de Julste Ínstclling en vechtereuentaliÈe1t.
1r r_19 mlnuten opende Marco EndlÍch de siore na eersr 

',et een fraaie kapbeweging,de ollVEoverdedLgeïs zljn hÍelen te LateD. zlen.
OlrvEo was door deze toch we1 vroege openingsËrcffer r-ichtelijk aangesJ,agen en doordatLENS het spelletJe onder conËrore hi.là, noàst olrvEo het op ile counÈer proberen.
De pech leolc I,ENS wederon te achtervolgen; Rlchard v.d.Hoek, dre vlak voor rustgebelsseerd ultvrel en ln "The private-aróa, van sander 

".a.w"tna,-"àr, ólrveosp"ler
ltt,?Í"1 vrij genakkol-ÍJk lieÈ valrcn, vaarop de scheidsrechter een wer zeer dubÍeuzeoesrlgalng nam, door olrvEO_een ,strafschop toc. tc kennen. I{onder boven rronder stopteSander deze sÈrefschop t ElndeliJk gerect,tigheÍd ! ! !
op een pae-r uitvallen ne, voerde olfvEor dàt zfi hun eersco.nederlaag gingen oplopen!Dat felt ríerd sËerker nadat Theo Dlkstra de paai had getroffen, oruor[l[-nobnrt pennlngs
het Ëweede doelpunÈ kon aanteirenen. .. .

Na de rust lras het nog stceds LENS dte het tenpo bepaalde.
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Mct nog 10 mÍnuten tc snelcn dropen de olrvE.supporters vroegt,uaríg af en kon er
SlJrliÏt;"li:ta1 

na het ho'"o 
"o,, 

a" "i.ui"t"iïan de con.uri""i*ï 
"".-rre1n reesrje

Vo1gendeweekdeze1fde1nste1'11ng,enwerulnenV.C.S.ookop!ll
LaÈèn wc ook niet de LENSsuppo-rt.er. vergete. dic op ecn goweldÍgc nanÍer, ondcraanvoering van de vocalisren utn..K€atrui "" .loop od."kir;;h;;;-i; ;;;i;;", mer naoeRon dr: Jong, over 'rhet dode puntrr h"bb;; ;;l;i;;""
ff*:"ïïÍ" "kolonne" ig ureae verantroo.J.ïiJiïJor de drkver.lietrde ove,-'rnninsr

Dc secreÈarÍ-s ven de LENSzaalvoe tbalafdering, dus eÈn konner van tactÍek en technÍeken Ècven6 spelet LENS I (zA), Fred Lancelf los Uarefa zrjn m"aewcrti;-;"-;";i;;:-aan de rtuNrc,RiÍvoeÈbalrei 
-van het :".i-iiir""; Iorn dc opelers een eaaral punrcnte geven voór,huu vertoonde spell I

Fretl, bcdankti! i :

TINICORN UTIICORN UNICORN lINICORN

LENS 4.
Er wcrd n1J tloor heÈ vrlndenËeam gevraagd oÉ onze rLteraire rubriek niet 1u ""toorr: 

'

held te 1atetr 6rerver. Er Ís n.1. Ëwee iJtài 
"iu.u gepubllceeril. tengezien hàt

:ïjffi::::t"' 1s ou over overwÍnnlngen te sctriilven, iierbr5 
""" r'i.Ë"lrrajè van

De afgelopen twee wedstriJden is er redellJk en goed.gesiecld, EÉax geen over_ .winningen.

ons tean Ís door veel blessureleed op veel plaatsen gewljzlgd. . ...Itct ujkt een beetj_e op.wrc.zrch n,, itj rsv'ofspeelt. rk begin ook over psv o,daEonze nleuwc spÍts'(voorheen vàóretqppei;, ollnn' het kr11ersl.stinkt van de bra_zirtaanse grvasieéirdc roo*soea (nonaiÍo ào soura ïàri.iËàr"Ëï=il#;"';ij";rll"n-o.,rrr.ii:"weL-zÍJn souplease (oude rugbl.eesure?), en oot,o""aor" kansen naar ondanks dezehandlcapa Èoch 4 x 6corc,,. Eu-e. ucrér urrq

Klasse hoor, Martinarlo !
Door een ÍouÈJe van onze -TechnÍeche Directcur, Joop Wllleas stond de echrijver eenhelft reserve' 'n'J nocht -en 

trdssant ".r a;-.roígotetr shÍrts en ballen bij LENSophalcnl " :
Het veld van RA'A (cen verklelnde en nog slcchÈerc uttgave vcn heÈ 2e veld) r+as :voor ons tearn geÈn belctser.. oE bij_ tÍrd en wijle oog§trelend voetbal te spelen.Blnnen 30 Ernurcn een gave hatcriËk 

";r, ;;r;-;i;"we souzfl. Na de rusÈ kwamen wetoch nog onnodig 1n moeilijkheden. uÍtelndcir5t uru."t,t souza de .i"àÀrria op i-2. "

Verdcr nog enÍge kanttekenlngcng

Ïlt"|";1";5;;+;i:ï"u:"t;H:-op na een halve vedBrrÍJa biJ ons alo réserve, bli her .

trÍas heE otudsÈ a1 ?ljn. passps nteÈ aenkwaoen?0f oEdat al zÍJn tógenstanders incluis de scheldsrechter een af<Iruk van de apeelbalop hun lichaan haddon staarr?
0f aen duidr,LiJke sollicitatlc na{rr een nog hoger epelenil teao (John v.d.Lubbé wasthcre ! ) ?

0f om oÍJ ook nog een kans te geven om Eee Le spelen?0f gewoon ondar hlj een goed Lóns_hart t"nftizi'
Toch vrecud dat htj nlet Eocht 1nva,1en bij hcÈ 3c. BiJ ons n.1. mogen ga'tspelerseer helé tledstrÍjd spelenl! Nog bcdankt ir.Ëa l"og nroolere benen) en Jaapt
Dc volgcnde. e'fleverlng wordt gecchreven door onze T.D. (ou ziJo. tout goua ce uaken).

5
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S SENIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

ZATERDAG 25 I,'AAT,T 1989

17.00 uur Lens I
17 .00 uur ï,ens 2
17 .00 uur Velo 3

-vcsl
- Èrrermaas 2

- Lens 3

Lene 2 - Papendrecht 2
-t ens 4 - RKAW 6
Lens 6 - Tonegldo 7
Lens 7 - Tonegldo 5
Internatlonaal3- Lens 9
Lena 10 - Soa 6

PROGRA}íMA I"ÍAANDAG 27 MAÀRT IgtJ 9. VEIJ SCIIEIDSRECETER I,IEDSTRIJDNO.

11 .00
1r .00
I1 .00
12.00
12.,00
r3"00

uur
uur
uur
uur
uur-
uur

I
2
3
I

i{.
K.
H.
N.
N.
N.

L.Herens
Weber
E.Jaggan
N.
N"

I.

1032
3029
3068
3061
2179
3248

.,i

LIGGING TERREIIÍEN;

Velo
lnternatÍohaaL

OPSTELLINGEN 
'

UITSIACENs

- Noordweg WaterÍngen
- Ockenburg

Lens I t/n 3 worden door de trainer bekenil geroaakt.
Lens 4 t/n l0 a1s bekond.

AISCERIJVEN 3

Kunt U recht6treeks btj.Uw aanvoerder doen. LiefsÈ zo vroeg nogellj-t.
Aanvoerders kuflnén b1J probrenen kontakt opnemen Eet de weds cril asàtretarts
Luc VerkÍJk, telz 070-454972..

te]-t 0L742-2779
rels 256I 19

zl3

Esdo 2
Lens 7

Juv/valk.9

Lens 1

Lens 2
Rava 2
Rava 3

- Oliveo 1

-ws2
- Lens 3

- Lens 4

- Lens 5
-EVV5
- Lens l0

2-0
r-2
1-0
2-4

4-3
7-O
0-6

PROGRAMMA VOLGENDE WEEK:

14.00
10.30
11 .00
I1,30
r2.00

uur
uur
uur
uur
uur

Dan iloora 1

Wllhelnus 2
Lens 3
Oranjepleln 2
ODB 4

- Lens I
- Lens 2
-vcs3
- Lens 4
- lens 5

1l .00 uur Lens 6
13.00 uur Lens 7
12.00 uur Vogel 3
13.00 uur Lens I0

- Toofan 2

- ArchÍpel 3

- Lens 9
-vcs9

079-31559 r

SCHADITI,IPROGFJiAIA DIJ AIGEITELB ATKNURI}IG

14.00 uur
12.00 uur
12 .00 riur
12.00 uur
14 .00' uur
12.00 uur
12.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorburg
Voorburg
D§O B

DSO 5
DSO 6
0llveo 3
Ollveo 6
OLlveo 9
Olíveo 10

Lena I
Lens 2
Lens 5
Lens 4'
Lens 6
Lens 3
Lens 7
Lens 9
Lens 10

Burg.v. Tuylsp.park Zoetenueer

§t

ll

ll
tl

lr ll

Sp.park t'de croene Í'llJ dte"Píj nacker 01736-2141
lt
ll
ll

tl
tt
ll

It
lt
tl

6



19.40
20.2o
21 .00
21.40
22.20

'uqr
uur
uur
uur
uur

931
9s4
941
963

_Ook 
biJ afkeurÍngen kunr U bU LENS terecht.I,lat dacht U van een kaartje ,lrqgl, praat5e:nàk,:n of gevroon t" g."o traÍnen?I,ENS bÍedr eèht, echt r"ei aee"I!! 

- ' :r , , .:. ..j
,.irrÈ*-F=====EëÉÈ=====E===É==========Ëi==J==.;ËËË!.;;,:===_==;à;:;;=;;;:::=:=;=;=.;-^

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAA].VOETBAL Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

, l'. r.1. " ,i; '.
PI(0GR.AI"IMA 2913'x/^ lttitigag.
VIOENSDAG 29 l3

Exheo
r,uts t
LEI.IS 2
LENS 4
LENS 5

,, 1. -. .i

- LEHS., 1";"' ;
- Chanplona 2.
- WilheLnus 2

- $ythoffpers 2
- Rava 9

'0ranJ eplcin
0ranj eplein
0ranJeplein
OranJ epleÍn
OrauJ eplcÍn

SCI{EID3R,"

0.Day
J.Verhoek
O.Day
C. Glelen
C. GÍeIen

KI.ASSENR..,

r..t;. - ,, 1

Hlé-ronder volgt de stand pcr l}/3/:.g,fJg vau oua Eerste zaalrea$" u1t3c klaese A"
zoals de staad uitÈrj st hebben , zíJ ,-a11e kans bn hcÈ kampioeoschap te beharen en 

j
daaroa zou her leuk zlJn, ars zíJ in hun riàt"ro 3 wedsirrl aen--jl"t"rià'roraor, .door een grote Lensaanhang.
Kon dus eens k{ken, wanÈ ook de zaalafdeLlng heeft Uw steun noallg.

973

koaend ín de'

s\4ï
IENS .

Exhos
laagsche Metaa3.
liaasdlJk

L" Real Holeur
GDA
,'spoorvlJk
KljkduÍn
Royal Boys

6-6

14-13
r4-9
r3-5
r4-s
l5-5

012/029
021I146

teL; ?78972
tet.: 24í4L4 .

r5:26
14-25
I4-I9
t3-t7
l2-74

--J*ÍqÉ..;! - ,,.,,.i {-,l,J,r,.d r..

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z LA,NGS DE SPOR,TEN VAN DE Z.M.IADER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

"

UITSLAG I.IOENSDAG 15 MAART

Lens 4 - Schipluiden 4

. UITSTAGEN ZATERDAG. 18 MAART; i989
ï,ENS . -- Eocher Boys O-0
LENS 2 ,:; sev. 5 7_O

PROGRA}'MA ZATEPJAG 25 i1ÍAART 1989.

LENS 1
13.00 uur Sev 5
12,30 uur SVPTT B

LEI.IS 4

Ií,AANDAC 27 tt[AART

ETSV ÈoeÍnool voor LENS 2 EN'3.
LIGGING TERREINEN:

sEv
SVPTT

'rDe Hcuvel" Hcuvelweg Lcldstirenctal
"Fllastadrr Therese SnartzaEraat

- vrij
- Lens 2

- Lens 3
- vrlj

c.
N.

Demrer (10 oinuten)
N

I i!
.-+_..-.r, ..,_-._,

''t

, .1, t

ZAAL



rnfor,atÍe over evcntuele afk-euringen van dc afdÈliDg r s-Graveahage ledere zaterdagvauaf 9.00 uur auro,atischc teLefoonbeanrwoorder ondàr telefooonrï 29570t.

VERZAMELTUDEN:

LENS 2 12.00 uur LENS 3 1I .30 uur

S CIIADIIWPR,OGR.fu ,ÍMA ZATEPOAG 25 r'i,AARr 1989.

Verburch - LENS .

Pastalia2-LENS2

: Arkelweg 20 Poeld{k teI: 01749-46136: Groenendael 11 Wassenaer i'eL: el75L-243424

Blj algehele afkeurirrg traí.ncn on 12 "00 uur.

OPSTELLING LENS 3s

PROcRÀïYrl ZATERDÀG 1 AIEIL 1989.

De opsteLlla8 voor Lens I en 2 wordt door de tralner bekend genaakt. Eventuele
3l:9llijlrfnCln voor vri.jdagavond I9.00 uur btJ E.v.Spronsen Èell 52501.3, zaak
502155, bij lt.Gabct te]-z 646554 of biJ G.Sinki tutz igZltl ..

14,30 uur
i2.00 uur

Verburch
Postalla

}ÍA]TI{DAG 27 !4AART (2c PAASDAG

14.30 uur LENS - 0rnas
12.00 uur LENS 2 - Takdíer Boys2
10.30 uur LENS 3 - PZH 3
12.30 uur LENS 4 - Dorr 5

s.v.d.Togt, l'Í.veiboom, ii.v.Kooten' w.v.Mersbergen, i.Mrddelburg, B.wezenaar, M.spa,
A. v. Wij ngsarden, J.Kouwenhoven, I,l.Raphaàla AscàrÍo, N.N.Lelder: B.v.d.Nouland tel: 948l5B
Afbellen voor vrijdegavond 19.00 uur bij I,l.v. Mersbcrgen te1: 213360.

vel-d I
vel-d I
veld 3
veLd 3

P.\'ÍB
A.Czaupiel
N. N.
N. N,

002/005
aLzlOsS
oz3lL62
0z6lt80

)

Toernooi blj IITSV CoinblDatie Lens 2 en 3.
Terrein: Erasmusereg t/o lledensvaartweg tels Ol742-6511
Verzanelen blJ HÏSV 9.15 uur. [erste uedstrÍjd is on 10.00.uur,
EIGEN LENS TE'NUE I"IEENEi,ÍEN.

NoTEERT U Al,I/iiSï DE T05iíll00IDALA,

Spelers voor dit tocrnooi zÍjn:
R.Blokpoe1, E'Merghart' IÍ.Kliinner), y!.Guc1u, I,l.v.Mersbcrgen, ï,.stnke, A. v.!llj ngaarden,R.i{an, S.v.d.'logt, F.de Vriec, B.r;iezenaat, J.MÍildelburgl .I. foulr"rrho.,r"r 

- 
' -

Eventueri, afschrijvingcÍr zat'rdagevond tot 19.00 uur blj I,I.K1önon tel: 467830.

Zat erd,ag
Zeiexd.aE
Zaterdag
Zaterdeg
Zaterdag

6
13
t3
zo
20

mat Bl'1T Ëooinool. voor Lens 3/4
nei DVJ/Blzon toernooÍ voor Lens 2.
mel Jan lioek toernooi voor Lens 4.
me1 RAS tocïnooi voor Lens I
meÍ !Èsocnaar tbernool voor Lens Veteranen.

J JJJJJJJJ J.]J JJJJJJ J JJJJJ
J VAN EET JEUGDFRONT J
JJJJJJJJ JJJJJJJJJJJ JJJJJ
Algeneen kontakÈpeïsoo"r ltyl v.d.SËeen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Eaag.Telefoon: 970154 (b.g.e. 9?1674 peter perreyn).
WedsËri-l dpro rama A-B-C Junioreni
Kontaktpersoon3 paut v.d.sreen, te1: 970154 (b.g.g. 97!674 petet perrerm). afbellen voordc \.redstrÍjdèn brl Paul r,-.d.sÈeen voor vriJalagavond 19.00 uur. rn uiteiste nood nog opzaterdagnorgen op Lens b1J lemand van de .jàugàkom]'ssle tcl: 661314. voor avondvedltriSdEcl:970154.
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VRIJDAG 24-3-19E9 (zie kopy)

10.00 uur Lens C3.
10.00'iiur Leus C4

ZATEB.DÀG 25!3-I989 (z1e

' - LensroernooÍ (zie ook Z5l3)
- Lenstoer[ooÍ

kopv) .

Lenstodrnqoi (ook
Lenstoernool (ook
JuvenËas toernool
RVC EoernooL (ook
DIIL toernooÍ
DHL toernooi (zie

6a[ienkom6t Lens

9. 15 uur
9. 15 uur

11 .30 uur
10.30 uur
10.00 .uur

uur
uur
uur

A reg.
31 '

82.
UI

c3

12.45
9. 30
9. 30

LeEB
LenB
Lerts
Lens
isns
Lena

op 2613)
op 2613)

Vredenburchweg
op 2613)sp.prk.Irene

Bracserskade
ook 24/3) Brasserskade

r0.30
9.30
8.41

11.30
0.15
B. 15

uur
uur
uur
uur
uur
uur

zoNDAc 26-3.1989 Zle ko

13.00 uur Leís A reg.
10.00 uur lens Al ,

12.00 uur. Lenc 81
10.45 uur Lens Cl

14.00 uur Lens Cl
14.00 uur Lens C2

BIJZONDERTIEDEIq:

- Lenstoernool
- 6SV toernooL
- LènsÈoeïnooÍ

-- RVC EoernooÍ

(zie ook 2513)

k2
k2

oo
oo

(zíe
(zle

Gouda
513)'
5/3) sp.prk. rrene

v2
-vl

12.00 uur
8.30 uur

1l .00 uur
9.45 uur

13.15 uur
13. 15 uur

DoNOEPOAG 30-3-1989 zÍe ko

19.30 uur Nederlands Daoeselftal - Lene A Íeg. Sportcentruu Zelst 17. 15 uur'I

VRIJDAG 3lj3:1989 meer nÍeuws vo ende week

- Leighton ALbloo
- LeÍghton Albion -

.-- Op Goede Vrljdag 24 maatt en 2e paaèdag 27 saaxt geen tralnlng.
- - Gaarne ouders EeÈ vervoer voor Lens C2l Lens'C3, ón Lene À1.- opstèll1ngeu a1e bekend:

Len6 A reg. zonder R.Tettero
Lene G2 zonder C. VerblJ
Lene C4 zonder lil.Koca met V.Ebben.

TOERNOOIEN MET PASEN

Ook-dit Jaar ls er ríeer volop Eoernoolvoetbal, te begÍnnen op Goede Vrljdag.
LENS otgaTiseett zerf een drÍctal thursËoernooien, op coede irljdag .,roo-" c5, c4
-11 

D3, 
_og Paaezatérdag en paaszondag voor A reg. en BI

Hieronder worden dc roernoolgl i" hàt kort besfroken. verzanertiJden en aanvang§- ..tijdeD staan bij tret wedstrlj dprograma vernclà

Ugg. "n 31 word.en apart behandeld Ín stukl e over LENs-toertrooi,
Al DÍt elftar gaat a1 voor het derile jaa! naar heÈ 6Èerke to4rnqoÍ vaE Gsv in Gouda.,,0p Paaszondag 26 aaarÈ wordt geopeàld on de Jc KapÈetjn wtss.tiekai, 

-dte 
Ín l9BB,, door cSV Ír de wacht werd gesleepr. Er zljn twcc po,rlËs ,"t ,f". i.rrs. Na alepourewedstrLj den zijn er krul§wedstrrj den en fÍnarerondee,' zodar elke ploeg-.. 5 eiedgtrljden van 2 x.15 mÍnuten spuelt. De prij BuierelkJ.ng, waar natuur1iJk..,elke pl.oeg biJ moet zr.jn sÈaaÈ gepiand ,oor ió.ïs uur. iouË'sfàeit 

-tugun 
esv,Fc{enoord en Vel_ox. Succes.

p.op -zaterdag 
25 ;;;; organlseert riJuvetËas/ d.e valkenlersrr' eÉn toernooítuoo, " 

:1"1

B elftallen. Lëns Bz speelt tegen svDIIB, Jodan Boya u1t Gouda, sOa cn de gastrreer.
De wedstri.jdeu duren 2 x 15 ninuteq,. eu de prrl suitretking, ,oor we natuurrt3top blÍjven wachtcn Íe on l6.00.uur. Jougu.rs, oók 3,rtU" wónserr rtl cen fiJne"toernooldag.

9
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cl Paaszaterdag er Paaszondag ruordt bÍj Rvc gespeeld ou de.r,Aat KentL wiseelbeker.
.. ,. Aan-dlt rnt.èrnatlonsr-e Èoernool nee,rt het engerse Boldersfierd deal. Hclaasheeft het decnse Freo Kopenhagen afgezegd, maar daar heefc C1 afgelopen Eaandag.a1 tegen geapeerd. rn tÍree pourea van vi5f ploegon worden de ,ooi.onàno vcrspeerd,.

waarna kruLsweds trÍJ dcu cn finales volgen, à.rs z"e ,"àstrÍ5dun per tean, drÍeop zatÈrdag en dric op zondag. Hei is laÍmer dat er so,s wat raig gewacht nbetwordeu tussen de wedstrijden. LENS speÀ1t zatercr ag ori'r2.45 .r,r. fofol uàiao.rir"ra,oo 14.15 uur tcgen B-vc, en om 15.45 uur tegen QuÍók. Zondag volgt àan orn r.0.45uur de laarsÈe pourelredsrrljd regbn NEC uii NÍjmegèn. oc wËdatrijaen duren2 x 20.mÍuuten. PrÍJsurrreÍklng zondeg on 16.3ó uur. om r0.15 uui is zaterdag
_- dc offlclele opening. BeeL veel voecbàlpleiler.
c2 verleden jaër rron cl bÍJ DIïL de "Theo vàn spaandonckwrssclbek-eri,. sanen met c3gaan lu1l1e au proberen deze beker te verdeàigen. Dc tegenstanders zljn DnL crr.

Quick sÈeps c2, wasseaaar cI. De vedsÈr{de. àuren z x íz,s nlÍruut cn de prÍjs-uitreiking 1s ou 12.30 uur" Denk eron de wisselbeker re,, to .rorno, on wcer ccrugc3 JuI-I1e spelen op Gocdc vrijdag a16 eersÈe tea, ecn LEIISËoernooÍ., .sa,en mct c4en D3. vanaf 10"00 uur r+orden er per elftaL vr.er lredsËrljden van 2 x 15 ninuten ,
gespeeld EeÈ a1s regensÈandcra RVC, Quick steps, DHc or, óuo. D3 prlj §ultraÍklngls om'16.00 Èur. zaËcrdag Èaan jurlie oauen net c2 naór DHL' om in éen ochtendltocrnooi_r€l speteiïElEi5Eïl-qi1ek steps en wassenaar. De iunten """-c;-;;-ö;lrorden'bij c:1kaar geteld voor de vcrenigingsprÍJ s, die verlàdcn jaar door LENS
ger/onnen ls" Veel succes deze twee dagen. :c4 0p Goede vrljdag spelen Ju11ie nee 1n het LENStoernoor. oo d,.lc verrlcn wordt . :. '
vanaf 10.00 uur gevoetbald tegen de volgend.e tegenstanderà: Qulck sÈeps, Rvc,,
DI'ío en DIlc. Dd wedstrÍjderi duren 2 x 15 uinuten, en om ongeveer 16,00 uur word.en
de priJzen ultgerelkt. Irij rekcnen op een beker (re, 2e or 3e plaats) voor julIre. 

.Sucees.

voor de derdc achÈeraenvolgende kcer spelen deze twee LEristcans net pasen huninternatloaaLe toernool, verdeeld ovcr trree dagen. vortg jaar organiseerdc LENS
saoen,met Euro*sPortrlng, wat bocckende dat pJ-oegen uÍt Sthotla-nà, Engelarr6, Dencnarkèn,Dultsland en FrankrUk deelnamen, naast dc aóor ifns gchulsveote plocfen,ufr BrsÈislava.
Toen de Juko aIle sperers van A reg. rrn Bl in oktobeilroeg of zrj beleid warenmèt Pasen opelers ln hur6 Èe ne,en kregen wij slechts éón ieacttel voor ons washet duidelijks wlJ konden geen bultenlànders onderbrengon en waren dus afhankeltjk '
van het aanbod aan ploegen dle in hotei-s of jeugirherbeig gehuÍsvest zlJn. Naastploegen u1È Denemarken en Engeland hebben we voàral gekàààn voor sterkó Nederlandseploegen uit de oingevrn E, ,zod'at er hopeltjk veel publiek neekomr. 0p beide dage*spelen nu o.a. RVC LandellJk, RVC B reglonaar, oàc A en B regionu.ri, alph",,"à uoyuB-reglonaal, wc A pronotre op onze ,cidon" rn een halve conpetltr.e woràt ultgemàaktwie-er zondag rond 16.00 uur tot winnaar wordt gekroond. "De wieser-bekers wordËnverdedigd door l(ogo BK en RVC.. De wedstrLjden, dle Z x 25 nlnuten duren, beglnncr .zatcrdag on 10.30 uur en zondag om 12.00 uur. Denk voor zondag ou de zomertrjd.
BI speelt zaÈaxd,zg om 10.30, 12.30, en 14.30 uur, zondag on 12.00 en 14.00 uur. :

A rcg. zaterdag orn I1.30, 13.30 en 15.30 uur, zon<Iag om 13.00 en 15.00 uur.

A res. en Bl Ï,ENs-lnte-rnaËlonaal paastoernooÍ zaterdag en zondag.

Weds tril dprogramoa D-E-I' Junioren.

VRTJDAG 24-3-1989 (zle kopy)
10.00 uur Leris D3
10.00 uui Ler.s E2
13.0b uur Lens F2

Kontaktpersoonr PauL v.d.Steen tel: 970154 (b.e,g. 97L674 pcter ?epey-n). Afbellen voor dewedsÈrijden bÍJ Paul v.d.sreen voor vrÍj<iagaïo*a-r9.oo uur. rn urterËte noocr nog op
zaterdagmoÍgen op Lens blj ièeand v.rn de J eugdlconmlss Í.e te13 661314. Voor avondwe<tit.t5 du1rel3 970154.

- Lenstoernool
- Spoorwlj ktoeroooi (zie ook 25/3 Hengelolaan
- Dunotoornool (zie ook 29/3 t"tx." Nolcnslaan

saE.komst Lens

9. 15 uur
9. 15 uur

12.00 uur

10



13.00 uur Lens F3
9.00 uur Lens. F4
9"00 uur Lens F5

ZATERDAG Z5-3-I989 (zte ko

- DunotoernooÍ (zie ook Zg 1.3) W. tiolenslaan
- Dunotoèrnooi 14." N"l";;i;;;
- Dunotoernooi (zÍe ook 30/3) Ur. Noleirslàan

IL

o

.00

.00

.00

uur
uur
uur

pv)

13 .00 ' uur
13.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

11 .00 uur

Lens El
Lans E2
Lens E3
i,eas E4
Len6 FI

- Dunotoernool
- Dunotoernooi
* Dunötoernooi
- DunotoernooÍ
- GDA toernooÍ

(zie ook 2413)
(zie ook 2913)

(zte ook 2913)

Mr. Nolenslaan
Mr" Nolenslaan
trÍr. Nolenslaan
Mr.-Nolenslaan
l{adesteln

uur
uur
uur
uur
uur

8.30 uur

13.00 uur
9. 00 utir
9.00 uur
9.00 uur

9 .45 uut
12.00 uur

12. 00
12.00
8.00
3. 00

10.00

zoNDAc 26-3-1989 (zic ko

10.00 uur leas Dl - l,ÍeeuwenplaatÈoeïnooi

'TJOENSDAG 29-3-I 989 (zle koiry
14.00 uur Lens E3
10. 00 uur Lene i,i'l
10,00 uur i.ens F2
10.00 uur Lens F3

Iioogvllct /R'gdan

sp-prk. Pr. Irene- EVC toernool
- RVC Ecenrooi
- RVC toer!.ooi-
- RVC toernooi-

(zLe ook 2513)
(z|c ook 2513)
(zte ool:. 24 13)
(zic aok 2413)

)

ll
t,
lt

ll
ll
t,

DONDERDAG 30.3-198 (zie kopy)9

10,30 uur Lene D2
13.00 uur Lens F5

- VCS toernooi
- BTC toernooL (zle ook Z4l3)

DcdemsvaartrÍeg
HoutrííJ k

- Op woensdag 29 maart geen traininE voor Lcng Fl t/n F5.- Opetellingen a1s bekend.'
- Lens Dl zonder J. + S. Hoefnagel net B..Kloor en p.v.<l.SÈceo.
- Lens D2 zónder P.v.d.Stecn (30/3) net rÍ.Kocaj Lenc E3 zonder M. Boernan (op 25/3)
- Lens F2 zonder D.de Haas èn A.OosÈerveer (alleen Z9/3)
l Lens F3 zonder S.v.d.SËeen (allr:en 2913) rret R,Martha en V.Knol- I-ens F5 met M.i'rar1e en l{.postena.

BIJZONDERITNDEN

TOERNOOIEN D-E-F

In het paaeweekentl zullen een aantal s
teans. Dlt hoor jc nog van on6.

D3 }iet eerste LENstocrnool Ls voor
en C4 een heI,e dag op het LENSte
voor Íedere speler is ar na aflo
Qulck Stcps, DïIO, DHC en RVC. 0o

pelers welllcht 1n moëten vallen bÍj andere

Elk voetbalscizoen beginnen de j eugalÈoernooLen in het paasweekeld of v]-ak daarna.ook d1t laar is dat weer zo, en alie Èaams goan cran ook volop toernootvoetbal speJ-en.Blj endcrè verenlgingenr. cf biJ IENS. D3 teltnt tr15 LENS, arie andere Èea.s kriJgenin uei en juni nutuurlijk ook Àun ei.gen ï.ENótoernool.
HÍÈronder !Íordt e1k Èoernoor kort bcsproker. De aanvangstijdcn en de verzamelÈÍjdenstaan,bij het wedstrÍj dprograrrrDa. Verg;et daar dus niei te kijken. .?

Dl De vereaiging l{r:eurrenpraaÈ urt Èoogvliet heeft jurlic uÍtgenodigd oE mee te doenaan hun roernooi voor Dr elftallen op Ecrste paàsdag 26 níart. iullie speren4 r,edsÈrijdeD ven l x 20 nlnuten zonàer rust. De te[ensÈanrr".u 
"ilii Meculrenplaat,

JiíonopooS' r scc en Brljd.rp (van «lle aapjeo, rreet je we1). Iier is vàor on6 eerrhele nieuwe regènstander, en wr: zijn Ëónràuwa iroÉ 5uffie nnt .rtr,aorr. t4aak er ëenfljn toernool van. De prfizen, vooi elk tean een bàker, wordcn ultgereÍkt o'13.45 uur"
D2 Ju'lle opelen op donderdag 30 rnaart een Èoernooi b1j vcs. De tegenscanders zljnons nog niet bekcnd.

llet toeruool begint om 10.30 uur.

Jul1Le. 0p Goedc VriJ dag
rrein. De wedatrljd;rn du
op een herinnertng. De a
k jullle een flJne dag.

spelen julllc met C3
ren 2 x 15 nl.nuten en
ndere verenlgingen zij n

11



El , E2,E3 oEA o

0p Paaszaterda 25 naart Saan a1le E-klaseels een toernool ,gpelen biJ Duno.Ou 9.00 uur beglnt het toerno oI voor E3 en E4, net als tegenstandere Duno, DsO,i{BS en craveazande. Jullie wedstrljden duren I :( 15 mlnuÈen en om 12.30 uur wordende prlJ zen ultgerelkt.

DIJNO. Ook hier wordt er I x 15

El en E2 begÍnnen on 13.00 uur , en j
uinut

ull1e speJ.en tegen BTC, 'il!ÍSE r DSO cn natuurllJken gespeeld en de pr1j zetr Írorden ulÈgerelkton 16.30 uuï. ALlenael heel vec1 voe tbslplezÍèr btJ hei toernooi van DIINo.E2 Jullie epelen ook op Goede Vrijdag ccn toernooi en nu lekkei dlcht l:lJ LENS.Spoorwtl k heefÈ jullie ultgeÍrodigd, ea de endere. teans z1Jn Spoorwij k, de Flauingo í s,Grocn Wit ! 58 en GDS. Naast hcÈ voetbaL wordt er nog een rode draad-spe1 geopeeld.Iict bcgiE ls om 10.00 uur , en heÈ eÍndc rond 14.00 uur.E3 Jullie apelen nog een Èoernooi, op woensdag 29 naart blJ RVC'. Dlt roeÍnool bègintom 14.00 uur en duurt ongeveer tot 17.00 uur. Tegenotande rs zlJn BVC, RÍJ swiJk enLaakkwart .ier.
FI JullÍe spelen op zate,.de' 25 neart b1J cDA een toernool o,et ars tegenstandersGravenzande w, ?ELo, r'Ieetainalia on epa. "o"-w"àIa.r5 ao' duren 2 x l0 uinuren.
ï ;::].ïiï'lkiuB vÍn.rt praats oE 15.0ó ;;,.-;;er lrezrer. zr. à1t-t"liiJiï'",
F2" F3 F4 en F5
JuJ.lÍe spe len allemaal op DIINO op Gocde VrÍldas

gen DUI{O, Quick S

een toernool. F4 en F5 begÍnnen
teps, HBS en BTC" De prljzen worden

on9.00 uut r €Il JuLlie spelen ÈeuÍtgereÍkt oE 1 t.45 uur, wearna F2 en F3 hun Èoernooi gaan epelen. F2 en -F3 be_gÍnnenoo 13"00 uur, en zíJ spelen tegen QuÍck, Monster, DIJNO en DSO. Iiler wotdende pr{zen ultgerelk t oo 15.45 uur. Iedereeu heel veel plezÍer bÍJ DUttO.F2 en F3 z1e ook toernooi op 2913 b{1 RVC, Lens F5 zÍe ook BTC toernool oP 30/3.F5 DÍt teBJr gaet noI ecu toerflooi spelen, op dondcrdag 30 maart bÍJ BTC. Dir roer-nooi begí.nt om 13.00 uur en Ju11le spelen tegen BTC IIBS en SpoorwiJk. Hct eÍndeis oo 17.00 uut.
FI , F2, f3
Ook.voor dezc_teaEs nog een toernool, op tÍoensdag 29 Eaart btJ RvC. HeÈ toèrnooÍbegl'nr oÉ 10.00 uur en duulr tot ongeveèr 14.00 uur. Erk Èeam speert a;i"ï"ï"tirja"i ,ÈeEcnstanders aiJrr Duinrlorp SV, LaaËkwertfur, 

-lffvo 
"o nVC.---

,ï:i.!:"'van de .Buper-;"ru;,ffi*ffiï.esen her rea, van Dso.l'le begonnen Eterk Èet enkcle kansre" ài.-"r"a-ii doelpuntcn oogczet konden wordcn.Na ongeveer een kwartlËr deed DSo r,re1 
"ua 

iarcs-;r.a deed, en daÈ was scoren. DehoofdJes- van LENS gi,gen om.aag en dat was à":.a"ri5t tc merken ook. Toch kwau LENSwat gclukklg op I-t (bcitankt nàg F.artiJ;r: -----
Det !ía6 ook de rusËstand.
rn de rust eeo dondcrsneech- van de euper-lcider waÈ rcsurtoerdc in ieis harder wcrken.Dlt rserd beloond uct etn. schiÈt"r"rra ào"rpuia.-r", keÍharde corner v<in Ronald werdbeheersÈ lirgetlkt door Fikri.2-l wa.s de eÍndoÈand" hèt wae flÍet Éoo1 iaar w,:I 2 punten.Jongens tot volgendc k cek.

Noot van de j eugdkomÍssie e Jerry H. wae toch de leider???

lz



DE LENSRE-UUE

tlEErcLAD VaN Dr vontsAr,vERENrcrÍrc LENS "i: j1'

62ste Jaàigarrg nurnnDer 3s, 3tt maart iíóg.
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OFFICIEEI,:

ï,IÍeuwe leden"

2625 J"J.v.ViaaeÍr, Sezo, l7O27O " lÍinstreelsÈra at 74, 253I EE Den Ïiaag.
OPZEGGIi{Ëi]N.

2466 M.P.v.Veen,
26lB À.I{eiJborg,

Seza
Sezo

ADRESWIJZIGING" -

1837 T.il"Dlkgtrae Zezoe ValkenboslaÀn 5D 2563 CD Den Eaag.

OUDENAVOI{D A EN B KLASSERS

Uet Bes Èuur.

IENS-LENTE-I,OOP.

I,Iaandag 3 aprÍI a.g. de laatste ouderavond van dtt seÍzoen. De ouders vàn de - :A en_18- klaeserg.hebbeu de oer, deze cyelus te beëindÍgenZli .hebben. lnnÍddels een officlëIe uiÈnodiging oatvangerr. lle rekenen'op eÉD. grote .

opkomst r zodat we deze br-l zonder geslaagde avonden goed kunnen 'àfsluttàq.
Deze avond zlJ:r ook de oudere van de le Jàars senloren van harte welkbn. welllcht
1shet'bes-tnuÈt1g,wateivarÍng,enutÉtÉt,ís§e1en.
Hoe wordt het thuls ervaren' .ls de zonen, junlor af ziln cn mec gaan araaien in
Deze oudere ontvangen overlgeno geen officiële uitnodiglng, nàai we sLelren het
bÍjzonder op prljs, al,a :obk berreffeÍrde ouders, de".laaisrà avond van dlt seizóeil' -zouden wllLen bljwonen. Konen dus! I{e naken cr eèn eihte gezellÍge blJ eenkonst van.'
HeÈ'zovt)el- mbgeltjk Ínformatie. Iíct kan Uw zóncn en Lcns ÀIï"er, raar [en'goede kouèn 

"Tot naandag 3 aprLl a.s.

I Niet te gek veel nÍeuws over de L.L.L" l .. .,

Gelukkig zLjzt er rru de nodlge reaktles blnnan van Eenseu, die zlch Leschlkbaar .. ,,..wl11cn stellen voor cdn brok werk b.lnnen de organisatie. Ilardotikke gocdl' flS SóC".opontalr! neldlngcn van spoirsors.
' zijn toch echt bitter nodÍg oÉ de 4e L.L.L, te doen slagen, KoD op Eenscn, laaÈ

. - vrat van u horen. De affiches.zlJn neg r weck verrraging dít week-ànd beschikbaar.-Af Èe hal-en la de besturirsËamer.
Publiciteitscampagne atart oDgeveer 15 a.pril. '.,-, 

,
starÈuumerEi vanaf'4 april te verkrljgen (kopen dusl) in ons klubgebouw en vanaf
15 aprll- blJ enkeJ.e verkooppunten bij V & D.
Slecht Íliculis van oirze regelaàt Jàa Heins. Hll scheurde 2J.Jn enkelliarrtlen en zal
helaas aIleen vanult de ttvertctt c.c.a. kunnen organlseren voor onze L.L.L.
Jani van harLe beterschap en ecn spoedÍg her6te1. '*le hopen, dat Jou!, elLud opiimis-tischc en hrunorístlsche inbreng gewoon doorgaat. Stcrkte hè!
Zo Lensers en aenhangcrs van de L"L.L. ge in Èrainlng _ëB zorg dat je er staat, vrudag
12 nel. Succes.

Frans van DiJk
Ilenk Hoppcnbiouwera.

Ziet U her ó6k zo ??!!
Psaszaterdag blevcn we weer et:nÉ verstoken vax voetbal. Afgckeurd! Natuurlljk washet terecht, daÈ de conaul dc veldea e snorgenc afkeurde. Maar een'herkeurrng van
het veld voor een wedstrijd, dle om 17.00 uur tuoest bcglnncn zou toch op zri plaats
Bor.rèest zÍJn.

I



Zeket gczÍen de fraaie wcersvooruitzlchten. De consul, kennetijk niaÈ op zcn paasbest"
zag d.aat geen brood ln cn blcef btj de 'oesltssing on nl.cÈ tc latan voetballen. .

oE 15.00 uur lag heÈ eerste veld er prirn blj...t overaL voàtbal, behalve biJ renà
wèer eens niet.,.I .''
MlJnirecr de consul, wat een uiscer. En ríat cèÍr ulsser voor onze crubkas. lflsschlen
kunt U de volgende keer eens ook aan dat ooort belangen denken en U wat nlhàer'stroef
opsÈelIen" Kunnen ve daarop rckenen? l{e rloí)Èen ell,aar wsil probr':ren aan het ,*reik '-.
te houdcn"
Goeil, le Paasdag vergooddc veel. strareÍld weer en ""r, toornooÍ mcE pri.Ea voe;ar. .

0p het laatste f,omcÍlt nog een Engelse afzeggltg" naar ?aul v.d.Steen c.s. z.ij n wat
dat beÈrr:ft absoluuÈ nÍet tc vangen ën zo -wcrd er Ín allcrhaast Èen nleuw schena
in elkaar gedraald. Klasse menson. IïeË verliep vlckkeloos"
A-Rcglonaar hcrsÈelde zlch van het ',aaÍ:lge competlt Ícoptréden van de raatste wcken.
Er werd hard ger^Ícrkt en bil vlagan goitd gevoctba[d. Ztkct ook door de inpulson van
cilbert' Robert" Patrick en Michel" rljs dat ju11ie le w61 op zen paesbest IÍeÉeu
zien. Prlua lnstelling !
Lens 3 speerde i:tj volo en verloor, waardoor het echt noodzaak wcrdË de Laats.te.
r,rèdstrijden tot de bodcm tc gaan oro handhavlng 1n de KNVB ie verzr:keren. '. .
Van narigheid ben ik. Zaterdag j.1, naar naëE HBS- Oliveo gegflan.
sauen IBet nog errkÈle bela ghebbende Lèns-ers, l:on ik rrgurrÍeEenrt van een ouderi"retse
ulcnpan. Hat aen br:droevend slechte pot. zo vootbarlead kan 0liveo haar hoge posÍÈie
nooit volhouden. R-eden teEeer voor Lens om op de locr tè blÍjven, Iiggen.
Zondag naar Dtn Horrra. Echt niet. makkellJk, wànt dÍc zlen,nog ergens een 1a'rpje
brandcn. vlamrea dus! Heel Lens naaï Den.[oorn" zodat we,ríeer Eret de twaalfde nan '.'

Ook de Zaterdegafdellng heeft nog een kanoJe om E?t haar vlaggeochÍp op een hoop-
gevende pl,aa.ts te elndlgen. , ._. ; I ,, , .i . ,

Resgrvoer dus Íir het week-end rreer een plaatsje laugs de liJn...
Vergcet. voorà1 ook dÈ r*,edstrljden om de n.C.Cup niea l ! ! ,.: !.i 

.r.

DLnsdag'4'apr+ 18.30 uur Leni zo thuls tegen i$rD en.Lens ZA:uit tegen Rl.zwart zA,'
Kansen dus ca bver om de volgende roodo te beroiken. - . .. r

Het voorjaar Eoet voor Leng storEachÈig beglnnen.

Frans van Dij k.

AÈtcntic ouders le Jaars Senioren! ! ! ' l I
Ook U bent. van h:rrtà welkon op ilc laàtece oudcravond van dlt seizoen.
I.le rckcnea bp U Piaandag 3 aprÍl a.s. 20.30 uur. Doen!
,r*í.* ** *rÍ***àt* rtrtr!***rt:t**rt***rtÈir***àqr'rr.rl****rïrï**àn?trrrr*OOn,lru,*r,noO.-.*or..'t /,:§ir* rt * r! rí:,r rt ** ?t **d.rr Jr tt

I,llsr
W1st.

Ud
Ud

at LENS I (ZA) a.s. zaEerdat urloschien kan prouoteren?
aÈ ook zlj dan U!, steun cn aannoedlgí.ngen hard nodig hebbeÍr ?

oRallelrj Ès s

_ LENS - VCS afgekeurd???

-.Ook wij noesÈen bÍj dcze dublèuze ÉcislLssing vraagtekens zJËtcn!
- Imars, Je kan het ei toch nlet koken, voordat het gelegd Ís?
- StaaÈ het aI 1n U!, agendas -.

- Zatetdag 3 aprÍl BING0 aanvang 20.00 uur.
Vrljdag 2I aprl1: de 1aar6Èe klaverJas-drtve !

- Breek de dag, r$ een elÈjel!!. ,

- Gekl-emcl Èussea Elree handen, bleck hgt ettje,........ .

- hct hoofd van een.. ......te zijnl (vuIt U maar lnl)

2



- Zal ï,ENS I (ZA) a.s

- LENS (ZA) - ORNAS

zatcrdag I eprtl prouovereu? U kunt erblj ziJn!!i
aanvang 14.30 uur 

"

- Ook zij hebben Uw stèun..e4 aannoeiliglngen hard nodÍg!
- Laat het due geen I A?P,IL l{Op wordenl!!
- zaterdag I aprlL DSO - IIiNS A Reg. 14.30 uur
- zondag 2 apriJ. DEN E00RN - LENS 14,00 uur
- Dlnsdag 4.aprtI LENS (ZO) - reiD aanvang 18,30 uur

. BI. ZWÀRï (ZA) - LE S (ZA) aanvang . IC.30 uur

(fl. c. cuD )

(H. c 
" 
Cup)

UIT DEI.I OUDE DOOS UlT DEN OI'DE DOOS UIT DEiI OIIOE DOOS"

ÏER, OVERWEGING

lí1e inÈents neÈ zljn voetbalc}ub .neelceft, en zl-Jn'oren cn ogen de kost geeft bn-trent dc azerkzaenheden dÍe bestuur, cononíssies en èlftallelders verrÍchËen on d.czaken zo goea mogLits k te doen narchr:reno moet coch wèl eens een enkele keer onder
«le lndruk komen uan al de ronpsloup om de voetbal"
Van week toÈ weck sËaan de leden van bestuur en comrissies klaar olldaE zij hetzich tot een pllcht zÍln gaan rekcnerr hun goede zorgea over de club uit te strekken.,.Voor velen ia het reeds nlet uecr van wèek Ëot rdeek, maar zelfs varr jaar tot Joar.De ernst van de -oesprekingcn en de Èrouw aan de opdrachten verklaren voor cen goeddeel, waarou onze verenLging ondanka errrsEig storende factoren gezien neg wordcn.I.rle dli zlet en het begrljpÈ, zal er voor zíchzeLf. een aansporÍng in voelen zlJ neÍgen .rctiviteit Èe verhogcn en, on-de_r geeÍr bedlng zlJn dedew,,rrkLng te veigcren.BÍj een goede actÍeve Ieidlng hoort ócn Ie er van vcrl e Ledr:n! I.Ile n+ient Ín.zijn taak tJtort te schÍeten spiegele zÍch aan wat zo velen tí LENS prcareren.

(ulÈ LENSrevue 1954-1 55) P.J

UIT DXN OI'DE DOOS. ..UIT DEN, OUDE DOOS UIT DEN OUDE DOOS

Vc1o3-LEI{S3 . i,IeË Danny Hanique Ín de hoofdroL.
zaterdagavond 5 uur, koutl en k11 btj velo, urar dat voclde Een later .ntet -ióer"rrànt 'l
er word een stevlge pot voctbar aan dír toeschouworg voozgeschotcLd dat toch telde ,ooelÈe waard cras om naar,te kijken" lioogstaand det ntàt, EEar uear zÍe ie dat r.

wel? Ecn ptersje rc,.weinlg lucht àan is uci cr r,.cr icrs r" 
- 
r.ai-r:.Jl-a"i-#ày-Érvrór"ggo:, g:un: ?ïEiar onze- 1.1arste.man, wíEt zich goed te proflrere, dooi de voorhoódemet zijÍr lauge strakke ba1Lan goed acn(hËt wàrk tc zetten maar uerd niet alËiidbegrepen. Tegen het eÍndo van de cerste helfc stoad velo onder zuare ir"tl 

-il.; :'
ondanks dat kon Lens nÍet scoren.
Dè-eweede hÈ1-it.. -deden de onzen er van el-Ics aene [m.ar konilcri'de tlreede tióffer *,on -VëIo nleE pererè , ondanks aILe lnspanning van cen Robcrto v.Es"
Nseu nu Joop, plaatsrc dc.baí goed, in.het-doer. moor ;i;-'k;.p;;-;"n velo gaf zrchnlet gerdonnen en.ÍrrsÈ de sltuatre gehcel'aar zijn hanit te zetten. Janrner Joop.
Ook zo bÍj genoeude Robertor dle vakkuridtg word lenrapguld; Jsaar toch wor{.hem een," --itrafschop onthoudèn.HÍerop rrrxs het Llanny Eanique die de .ituatle w.,l aanvoerde
en Eet eeD slupeJ. boogballetJe over de verdedlging heon Ed Perreyn wÍsg te berelken.\..'
_dle met. cen kaurlg kopbal]-cÈl r: vriand. en vyanil wlsE te verrasscn 2_1.Hlèrop kreeg hiJ nog zoen kans maar dat mislukte J^-erIÍJk. .

Nu nog een opnerklng EIjtrerz{ds.
' tíÈÈ ëersÈe en tweede wcrden aigelast, hedalen we Èoen nièE evcn het derde kunncn . ...:'"'

vcrsÈerken?

3
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?R,OGRAI'IHA ZOI{OAG 2 AP1TIL I9BO. VEI,D SCIIEIDSRECITTER HEDSTR,IJDNO.
14 .00
r0.30
r1.00
i0.00
L2"00
I1" 00
13 .00
12"00
13.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur
uur

2/3

1032
1096
rL37
3065
3131
3127
3117
3204
3342

Del lIoorn I
lIlLhehus 2
Lens 3
OranJ epleln 2
ODB 4
Lens 6.
'!.'en'a 

7
Vogal- 3
Lensr I0

- Lens I
- Lens 2
-vcs3
- Lens
- Lens
- Toofa
- Àrchi
- Lens
-vcs9

I

A. ti
I.G
v.d
J.S
C.H
C,v
N,N
N.N
N.N

.v. d . Spek'

.P. zuldwiJk

. Graaf

.G. DLJks

.v.d.Meer ,

" EIswÍJ k

tel s

te1:
tels
tel s

tel ?

015-614973
36ó595
ot7 5L-24t370
236952
679619 

,

3

4,
5
n2
Pe1
I

I

2/3

LIGGING TEiXEINEN

Den Hoorn
WÍ1hc1srus
Oranj eplelrr
ODB

Vogel

0PSTEILIi.IcENs

Lens I È/u 3
l,ens 4 t/u I

AFSCERIJVENs

UITSLACENs

- Woudaer,reg Den Hoorn
-'ÍJestvlieÈwcg Leldschendeu
- Groencndaal nrd. tsuurtweg Wassenaar.
- Albordastr. 15 Den ilaag
- Genenuldenotr. Den llaag

worden dooi de tialrièr bekend geroaakt.
0 a1s bekend.

T:::^Y_:::1.:treeks. fij uw eanvoerder doen. LiefeE zo vroeg nolr:lljk"Aanv-ocrdera kunnen biJ problenen ,!o..gg.qkg ,opnemcn Eer de Í.rcà-sÈríj dsËkretarlsLuc ',/erk{k,' te]-l" A7O-454972. ''.'"",.. '' r.-...". .r

0-l
?

t-t

Lens 2
VÈ1o 3

- Lenb 4'reG 6 --

- Papendïecht z
- Lens 3

' - .RI<AVV 5
- ionegJ.do 7

'- Lens 7' ''.- Tonegldo 5".; Internàtlonel3".-,.Lcns 9
- Lcns l0 '' - Soe. 6

...i Lens 6 _vri3'.
Lens 7 ; vrij

1I.00 uur Lene 9 - SVS0TO/2
13,00 uur I,ené l0- Velo 18

r-3
2-r
,, -,,
5-2

- PRCGRA}OÍA VOIGEhIDE WEEK:

14.00 uur DSO I
14..30 uur Unltas 2
1l .00 uór Lens 3
12.00 uui Vredr:nburch 4
13.00 uur Lcns 5

i)

:. ..

- Lens I
- Lens 2
- Docos_ 3
- Lens 4
-. vcs 4

lllst U dar LENS I (ZA) a"s, zar
l,Iist U dat ook zlJ daÍl Uw steun

LENS I (ZÀ) - 0R]{AS '

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAAIVOETBAL Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMI,IA 3 l4 tln 7l4lt9 89 ,.

f.iaandae 3 l4

erdag .mlsschicÍr. kan pronoveicn? ;
en aanuoedigingen hàrd notllg. hèbbeà?

aanvang 14.30 r uur

de Schilp19.40 uur RVC 2 - Lens 4

4

J. Verhoef 963

.,''



Dinsdag 4/4

19,40 .uur . Lena 5 - Wectlondla 3

UITSIAGEN

DuÍn1aan J.v"d;Vclden

lens 1 "

Ler,s ,2
Lens 2
Snoekle

j cDA I 3-1
.* Shakrl 2.I-3
";:RKAW 2 2-7 (rectivlcatÍe)
- Leno 3 7-I

'" ''!' | '972

Stand' bll gewcrkt t/n 19:3:89

zaalvoetbal 3e klasse A GS pT V T

I LElriS
2 SVB

3 Haagsche metaal
4 Exhcs :

5 Maasdijk. .

6 Real llolsur
7 GDA

I Spoorwljk
9 SV KIJ kduln .

l0 Royal Boye

Ree; le klasse D.

F.es. Hoofdklasse A GS.pT V T

t5 27 86 30
e2 3I
50 55,
58 37.
49 i6
39 6l
4L 6ii
3t'52
24 56.
33 67

15 26
14 19
15 19
13 16
15 15
:15 9
145
15 *5
155

107
73'84

70
66
39
54
56
51
b4
57

37
43
i;t
66
5B
40
60
7L
70

105
110

t5
. .:I5 .i)

I P.KAW
2 l.IllheLmus
3 Shaktl
4 S1Lvà Boyc
5 Phoenix Datatra
6 Kogcts shoes
/ Sarant -

B Gymnova
9 RKDEO . '.

IO LEI,IS
lI FC the Bombers
12 Dr{o

9
I
B

5
(,

7
4
4
5
5
4

68 43
7I BI
76 79
60 96
54 96
49 99.
53 B0
48 l0B

0rnas
De halve naan
Arrows

17 30 81
LB 29
19
L7
1B

2
2
I
9

2tt
b5
4Z
45
55-

29
23
22
}B
iB
11
1l
ll

0"
4

ia
28
26
18
L7
I5
I3
1I

a

5

1B

18
1B
l8
IB
18
t7

l5
IB
16
i5
16
t6
l6
16
IO

4.65
1',75''':
5'57
271
687
2 9-í
990

ilcs. 2e klasse C " GS PTV T
I9
16
I6
l6
77
T5
l5
l5
15
16
16

1

2
3
4
5
6
7

,-s
10
tl

I-'V Sr}geklc
Èho ChaupÍono
TENS
osc
Buitentíof"'..
Rava'"' . j

Stgo
fC Èhe BoEbers
Tàuiua
VredeÉburch
Concordle

- Res. 3e klassl r

'CronvLÍet ,

FV Snoekie
B.VC

Rava . . .,

Taurgs
Sychoff persr

L25 -71 .. q,
102 "39 

. .

3
2
3
3

2
4
2
5
.)

5
z

34
22
22
L7
t7
t2
t2
t1
1I
1I

7

L
7

J
4
5
6
7

I
9

.2
7

L
7

4
2
2

4
3
4
3

IO TENS
ll E{sn

GS PT V T

I
2
J
4
5
6
?

I
9

IO
1I

Crolqv1let
qulntus
0ronje BJ.auw
ADS
vcs
KSD

Gynnova
We6Èland1a
Rava
Venlbo
LENS

14 28 133
L5 22 ()g

L4 Z! 94
t5 2L 79
L4 t9 75
14 rt 63
15949
15 8.. 39
13745
13 z 30-
t4036

J
3
3
J
2

2
7
3
9
7

5

4L
46
62
43
50
73 t)
73 1)
70
72 r)
37
9s 1)

1) 2 wlnstpuntcn in minderlng gebrachc.

DE PADDEIITREK VA],I TENS 4 ZAAI)(

zaélvoetbal wordE rn ons lrjfbJ.ad de LENSrevue zo oÈiefmoedÈrir3k bedccld ar.o eenondergeachoven kínd" Daarom dlt*aal ue.ar cens een reportagí) o*r"i dn paddentrek vanLENS 4' het té€r, van s.erendecrs overjarÍge Jongc godàn, aàc izo tustrg ;;-ï;;;;c'-"gastoptrèdens verzorgt in d{versc haegsc zalcn.

5



De genlddelde leeftljd 1s 40* en nlet eea6 volvet.
Aan de DuinLaan bLeei men op de hoogr:e van de konsc van dLc kLassetean, erant rulm
voor de wed8ÈrLjd tegen het gerenomeer<la HMSE bleek nen de vegeu aL re hebben af-
gezet. De 1Ínouslnes werden da:r ook eldere geparkeerd. De uannen uoesten zich 1o-'
pend naar de arena begcven, Eaar hei: vooruitzicht dat zlj door een groÈe Eenigte
van enthouslaete aanhangers zouden worden opgewachc deed hcn dc+ze de conditie aan-
Èestendè haadicap overwinren. Het waa dus even sLikken, toen zLj bJ.J dc eerste
afzerrÍng het r.Taarschuwlngsbord rrLET Ops OVEkSTEKEHDE pADDEi,ltr ,ontdekten.
Aangezien echÈer hun geestelijke souplesse al even groot ls ale hun lichanellj kc,
ward deze Èríeede tegenslag ln een flÍts vlug verwerkt. En dus voorzÍchtlg.. a1s pa- ,

rende egeltjea slopen onze natuurvrienden donderdagavond 23 oaart ovsr de dulnen ,'' .

on zich traar de gelijknanige sporÈhel te begcvcn.
Aangekouen in drt supernodel van een kbudö haL werden zij aan dë volgende aairslag:
op hun llchameJ.lJk en geestelijk weiz,LJr. orderworpen: Geen bar, geen bier" ze!f.s. I

gaen Bucklers. ALdus gelouterd en tot J.a het uitersEc getergd kon de sÈrÍJd tegen
xrÈde-degradatie?endidaat HI.iSil 4 ecn aanvang nenen, uitcraard nadet oen 1n de schaneLe
kl-ecdkrlbben hèt dagel-iJkse kostuua had verwisserd voot het teÍrue waarln het op:-
treden zou vorden verzorgd.
Zeer gedurfd uèrd gestare net llenk Lentesloop op dc baak. Dat Ieldde vanaf de aftrap
lot een vetnoedeliJk doelpuut van lcpe Lcie-tc. Al-lean de schclds meende dat le.zet l
en t.erwij L ^ doeLnan Boi.le Jan van de tegeflpartiJ nog vertwlJfeld naar her gar in
zljn doelnet etond te sEaren Èekende G;rard PC Word Perfect 2-0 aan" Toen vervolgenc
onze Ouwe Kiep vergeefs rDet zijn kllokele tegen het asvalt oloeg, leek het toch nog
een spannende r{redstrijd te kunneo liordc:i" Echter, geconcenÈreerd balbezit, afge-
wisseld uet flttseide countcrs naakten van dlt LENS cen soort. atornramp voor HMSII.
Zelfs Doctorandus P." die toch al enkel-e Jaren nÍet meer zelf aaa Ecoren had gedacht,
speclde aie. een pasgeworden vader er deed ook een ba1 Ín hct aetle" . ..-.._j,. ..

Onze onvervangbate cn trou$rc coach Ben Plcistcr raahEe van dit al1es met de.nfnuut
rueer opgewondeE. llet was naÈuurllJk el een rneesEerzet oo de tactische belelclding
van de wiasolo Ía handen Èe gcvcn van de supporterende moeders en. dochters der spelers,
zodat ltiJ zalf alle aandacht. kon schenken aan het hanÈeren van de oranJevlag teE
onderstcuning vatr:de E edscrlj dleÍding. Geblologeerd door het hoge spelpell rnoèt '
hiJ zlch op do tribune bij oranje geyaand hebben, want aL vapperend schonk hlj de
ene na de ardefe hoekschop aan dr: tegenpartiJ.
ZeLf.e d,eze weE overdreven vorln van begelcidlng decd het Tean.niat uÍt de oveivinnlngs-
roes ontwaken. Zo gooidc de anders voorzichtÍgc balvaardtge Jan Rap tegen zijn gcwoonte.
regelxeatlg'tcaolÍrEtc de helft varr zlJn lljf 1n de strljd.en zlJa maatje Aad Monster'"
stak de draak met de zwaarstc jongens.
IleC werd teuslott€ 8-2, waarmee het kLasse-verschll slechts schaucl tot ultdrukking -
werd gebracht. De stand ontloraat en bcvcnaau is daarmee als vo}-gt!
I Snoekie
2 Cronvliet
3 RVC
4 BAVA
5 Sfi thoff
6 Ornas

TroÈs cn b1lj Èoog hct tear.r na afloop Íraar- heË clubgebouw, waar het met apÈlaus
lrerd opger,racht door voorzlÈter Ad Coret Èn de SelekÈie" E::-coach I'ra?6 LenteLoopfieÈ6
Èrakteorde tot in de klcine uurtjes op Bucklcrs efl daaÍna ging het team uaar bed
om dezq' droor,l/radstrlj d nogeens over Ec spcien.

Our,,È Klcp .

( Ce volgeade kear mag Doctorandus P. atja pen aflikken)
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z LAI'iGS DE SPORTEN VA]'I DE Z.M.LADDER. Z
zz'tzzLzzzzizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz:tzzzzz ,. - ;

IEIIS ZA I spceLE I apr11 zijn laatstÈ ëa be.LangrijkEte conpetlt ievedstrij d van diE
seízoen. Zíj ztjn het rraard ou gezlen Èe sorden, Kont U ook? Tot I epril dan.

L7-25
L3-24
t4-22
L3-t7
I5- 15
r3- 12

T3-L2
15- 9
l()- 9

16- B

15- 5

7 Taurus
B Halve Meau
9 LEI:{S

l0 Arrofis
1l mísfl

6



PB.OGRAI,N4A ZATEPJAG ,I APRIL I989'

lerrs - -,'JEÏj.E Z -
Larrs. 3 -
Laag 4 -

Ií:38 uuE
I0.30 uur
12"30 uur

àt8ier noys zI
B

D

)
)
)

i
J
3

(
(
(

[:8
N.l'l
it"iÍ

{óturup
Ís

B9UB91
A23lK)2'c26lLtt\

ul{ 3
orr 5

VEiiZAiÏELTIJDtrIl3 ,

Leas I ' '''13,00 ,iur
Lens 2 i1"00 uur
SCI{AI}IIyIPR0GBÀI4,IA ZÀTEIDAG 1 AI'RIL I9ÍJ9.

14"30 uur Verburch - LENS
12.00 uur ?oatnils 2 - LENS 2

Verburch x Arkt:I.:rug 20 ?ocldiJ k
PostallÍJs Groeee daal l1 Wassene.ar .

OPSTELLIi,IG LEiiIS 3 3

9.45 uur
1I "45 uur

r:elz 0t7 49-46L36
cc!.. 017 5l-243424

jr,' : r

I[formatle ovq]r' (jrrcnËuelíi ífkeurÍngen vair de aft!:lÍng rs-GravertÍragc Íeder.c zatcrdagvanaf 9'00 uuï suËoroëtische Ee lefoonbcaÍrt-rícordÉË oir,Jcr telefoor,nri 2g5701.
l-3ij algcloÀg. aÉkcuring traÍnen on 12.00 uur.

De opstcLiÍi'.g voor l,ens I eu 2 word.t rjoor de tralner bekend geoaakt. Eventueile
l!?9lllljyÍnCen vcor vrijdagavond 19"0C uur irlj E.v.Spronsen teL: 525013, zeak ,,
502155, bij H.G;,rbel tclr 646554 of btJ G. st;rkó *tz gAZtn

s-v.d.Togt, r'i.vi:rboou, E"v.Kootcn, u" v. i,{ore'o+igcn, J.}Íldile1burg, B.Í,Ír:genaar, M.spa,A.v.'rJljngàardea" J.Kouwenhoven, l,!.Itaphecla Ascàrio, ll.N. .

LeÍderr B.v. d .i'Jou1and rel 94AI5B"
. $ftgllqu voor vrljdagavond 19"00 uur bll , ï,I, v. i,Ícrsbergcn tels 213360.

OPSTELLTII€ ,LEii'S 4;

DINSDAG.-4 A?RTL Oi,T DE ii "c" cuP ( le RoIDE)

- 18"30 uur i&iauv Zwerr (ZA) - LEIIS (ZA)"

IIOEI.ISDAG 5 A?ilIL (VRIMII)SCIIAPP )iLrJi()
19.30'uur LEiqS' 2 (ZA) - ï[ÈD.

D.v.Esoen, !I"l'El-s, H.Rouwcniroven, G.Kulprlr" c.Llpnan, L.i{antei" i{.osuan, D.de RulteÍ,J.v"d.SÈc;c, iI.§tulfbergr:n, À.Eruiu, C.IJcpeldcr, R.?Í1on.
Afbcllen voor vrljda8avoild 'Dij U.I,Íís ÈÉ1; 991356.

WlsE,U dat LENS 1 (ZA) a.s" zateidag uisschlen kan promovcreu?
i,i1Írt 

:] lar: ook zij dan Uu stàun en àaaroóedigingerr hàrd.nodtg hebben?
, LEI'{S t (ZA) '- O:tjïÀS aarlvang 14.30 uur. i',:,

STAND 3I JGEI,IEF.T:T Tlv, t9-3^19a9
SonÍoren satèrdàe, G4) Ic klas A GS PT

1

2
3

4
5

e .v. Velo
D[iL
LENS. ,;
dc Jagcrs
Ec-so

l9
l5
22
zt
36

VT

7

6 Ech_qr,:Boya ._ 19
7 lJassr:ziaar 20
3 Ornas lB
9 BSC 16B 19

10 ArigtorrrS0 10
1I DuJ BÍzon 19

21
33
25
25
23
3l1

19
18
19
1B
I9

26
26
23
77

40

42
.>o
?(r

t7.
16
15
r4
L2
12

42'\, : '-

37
34
36
lö
45

, Lairs 3
Lens 4



1 Eoekse Boys 4
2 Schipluiden z
3 Duno 4
4 Takdler Boys z
5 svPTT 3
6 Vlteose Delfr E
TJAC 5
8 LENS 2
9 !{eoseaaar z

l0 ScEper AlrÍuo 5
Ll sEv 5

Res. 2e kLas F

4e klas F
I HS Texas DHB
2 Qulck Stepe
3 Ec-so
4 TakdLer Boye
5 Monster
6 DSVP

GS PT V T 4c klas C GSPTVT
l9
IB
19
I8
I9
19
IB
l8
1B
20
1B

3
4
8
I
6
4
3

L?
t2

3

L6
19
l8
t7
IB
r7
l5
L7
t8
L7
IB

27
z6
25
2'

zo
L7
15
ll
1l
t0

6

54
80
70
70
50
48
38
24
33
37
29

3t .47
23 38
23 38
21 4L
20 35
rB 29
16 34
t4 44
L4 2t
t3 27
9 19

15.

30
29
33
34
38
4r l)
37
43
45

I ADO

2 Amar deep
3 DevJo
4 SI;PTÏ
5 Nootdorp
6 ?DK
7 LENS
B Lyra
9 MonsËer

10 es-Gtav. SV
II PZH

9 19
520
920
416
420
419

r3 49
L2 47
10 37
954
63r
430

27
32
5I
37
3l
43
3ó
44
70
77
B5

68
92
65
72
88 r)
73 L).:

319
2t7
BIB
520

l0 20
rI 20

3r
28
28
28
26
24

B9
62
64
50
B4

32
25
31
35
43
5l

7 SEV
B Dort
9 JAC

lo rENS
1I KSD
12 SchipluÍden

103, 2551 SV Den Eaag.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VA}'I HET JEUGDFRONT J
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Algeueen kontaktpersoon: peul v,d.Steen, ChopÍostraat
?elefoon: 970154 (b.g.g. 971674 pecer perreyn).
Hedstr ÍJdpr aEala A-B-C .iuniorcn.

DONDERDAC 3O-3-I 939

KonÈaktperaoonl Paul v.d.,steen, ter: 970154 (b.g.g. 97L6r4 pctet perreyo). Afbellen voorde,ed'trijden blJ paul v.<r.sÈeeir voor vrtjdagaiooa rs.oo uur. rn uir";;í; ffiËIi"'zoterdagmoÏgen op Lens bIJ lernand van ae 5àugàkomlsEle tel: 661314. voor avondwed6rrij dentel: 970154.

19.30 uur Ned.DaEes elftaI- 17.30 uur tiulck Stepe

Vrlldaq 3l-3-198S

14.00 uur Lr:ne Cl
14.00 uur Lens C2

Zaterdag 1-4-198 9

KNVB Sportcen Er .Zelat
N{ kerklaan

17.15 uur Lias
17.00 uur quiök5r.

- Lens A reg,
- Lene C2

-Lelghton CortnthÍon FC
-Lelghton Corinthlou EC

A"Prins 13.15 uur
N.Goedhardr 13.13uur

veld 1

veld 2

316
358
382
435
460
475
5r5
529

14.30 uur
14.00 uur
12.30 uur
14.30 uur
12.00 uur
12.00 uur
10.00 uur
11 .00 uur

DSO

VUC 42 J
I{aaldwlJk BI
Lens 82
Blaue, ZrdÉrÈ CI-
Rava Cl
RVC C3
Concordla C2 -

Lens A reg.
Lene Al
Lens Bl
Qulck 84
Lena Cl
Lens C2
-t ens C3
Lens C4

v.IuyISp. prk.It klelne Loo
Hoge Eomcn

213
, Dr.}Íansv. kade
Zuiderpatk
Sp.prk lrene
Brasgcrskade

J.de Kolt-264- l3.00uur
U.LacroÍx-634- l2.45uur
T.Srí1t6-438- ll.00uur
?? t4.00uur
lí.v.Diggè1e-29I- l0.30uur
H. Tlmenuans-341-t I .00uur?? g. oouur?? 9.45uur

Donderda 6-4-1989 zte C eencu
17.30 uur LaakkÍ{articï CI - Leno Cl
BIJZONDERf,E]DEHc

- opstcJ-l{pgeu a1s bekend. rens c4 Eet v. Ebben zonaler }I.Koca en J.v.tr.Zande.

J.v.Becrsstraat 16.30uur

I



- Spelers van Leno 82 denken jullÍe aan de f. 16,-_ Zaterdag ,"uo"*"r,- Gaarne oudera met vervoer.voor L;ens A reg. À1, Bl; Cl en C4.- Mee naar BorcÉIo?? Nog ulets t,"tr"iai:-àIi""ïàig ao"r, hoor!!l
s A-B-C-JEUGD.
Bfi algehele afkeurÍae vaa het kóà,ipetitleprog."*l^l:u; zgterdag. proL,eren erlj zoveel#fi;'lJl ËÍïíïiíï:ri'fgi'o-" ar i","ri.l,,"'nli,oo' ae àekerherà ryeï cven naar
b""; il;à;';;"",bïiiï fl::.;ffi:.ï. Tiïf i: ïï::.,:ï"ï":l::-,::,i:;;jlJrp
I4.oo uur Vuc À1 _ Lérrs
11.19"q1r. QuÍck At - Lens
13.30 uur Í{SE B reg. _ Lenslz;4j uur QuÍck 33 _ Lcno
12. 00 urir .líSE Cl _ Lens
12.00 uur Tonegido Cl _ Lens
12.00 uur Lens C3 tr.f.,un o.t.r.
11.15 uut Quick C4 _ Lens

A reg.
AI
BI
B2
CI

R.v. d 
" 
floek

c4

t t kle'ine Loo
Sav. Loiuaanlaan
I,Iaddlnxvetn
Sav. Lohnanlaan
Waddln:<veen
Roodelaan/Vbg

Sa. Lohnanlaan

12.45
r3.30
12 .00
12"30
r0.30
t1.00
1i .30
19:9-o

brj.

uut
uur i
UUr 'uur t
uur
uur ,'
uur
uur-.

í:"*:r:: ;xir'ïï.:i"":i "l,to kunnen zien zit er.ook iets voor jur.lre

Lens A.reg. naar Ze{st ,

TRÀINERS NIEI'WE SEIZOEI{

BINGO AV0I.ID 8 APRIL.

0p de dag 'dla{ deze Lensrevue verschÍjnt gaat Lens A reg. zrnheÈ l{ederlancs DaneselftaL op t ot 
-rllira-ni"Iir.Jrpr.= 

re zeÍ6r.om 17.15 uur. Jongens, ,.ua à"2" ""antrfjà-oi";;;;;;iliijvrou*ren.etc" zÍja 'grapjesr! dle we ,rr, à1 io-""ut !.noord [Ë
l:C_::oÍ. van een A-reglonaal elfra1 verior"rr. 

'j,rrffo 
zÍJn duer Ítraar een Leuke wedstrijd van. I4lsechiè" ,ri inlrs dan nog e

krachten Eèten tret . ..
VeEErek .r"oo! LtuS _.'

k op. Het zijn Eaar
bben" ZiJ hebben echier
s gewaarschuwd. líaak'
ens terugkooen.

De apelers van dc reucdselekt{es ríetcn het al. DÈ trainersstaf voor de A-B en cselektle ïdor volgén,-seÍzoen i" Í"g;;ïà: ï.o. r,". eersr in langc rljd hebben weeen beroep noeten doen op een tralnÀr van buiÈenaf, De keuze ls gevallen op ,EEÍeI Gans thans tralner van de Jeugd ,rrn oiu 
-u"gtro. 

Zelf rreefr hlJ Ín het eerste-van llesËerkwarrler gespeclu 
."l. tijë"r""- uiíiï" vereniglng , ,n rritrr".ato.opbaan

!E5iï3Ï.Ïï1":"':1ff"i:ï:3.0:l"lïu 
r.o,n"-Ë'ài.,"o en rn aà gosp,.r.t.o-r,,,' Àii-

De b-selektle zal evenecas aft 
""iroon net Freddus ríeèr ;;;i ;;;.;;iï;;. crena re nakeir kriJgen..Dac wordr.

Btj de c-se10kÈJ'e kouen cr.trroc. captaiàs op het schip. Nlet dat Edrur.n corct hetnlec a'leen aonkan uaar ondar hlj i"àài-t'íp"i, ,;;lij;-;i.:ï"ilï.i"Ii." ,r",Ronald Sogisch hen vervartgen op àe tiatning. Dus nonald doet .d-_e: traiuÍng en. EdrrtncoËct_verzorgr dr, bëgeletàlng àp de "ut;à;; -- 
-"

wlJ ars jeugdkotralssle hebben het volste ,r"iaro,rr"n in bovcnGtaanà" po.uonor,.t.liJ hebbcn heÈ'rraincrsolaarje insevuiJ 
"r-g;;-- drr J"iii;';;;ï;:;;iluiÍrs vande selekties gà., zorgr, d.";-";;i-;;;;;Jï: naar LENS re nÈEen. Doe je besrhlervoor' vooral keepers voor dc n-trasse"zi5n tard noatg. op Jirïorlil n"utun

"o or ru:l 6Én vlor voJ.genci selzoen. d-;.;k"à'";.

Aan de bar kuunen noe stecds bÍngoboekjos gekocht irorden voor de bingo_avond opLENS op zaÈerdag 8 airit. JeugdsfeJ,ers] 
"";i;;;;, oud.ers en fanlrlelàden àíJn alleoaalvan harre r,reLkom. Een tiingoboikjà. t"ru-tliö,-_-roo, to rondes.De hoofdprÍJs (1n een exÈra ronàe) r" oe, ti.rni_e-eld kleurea t.v.. ue. afstand.-,bedÍentng' lratuurlijk ,*Í"^:: 

".e'r"n.-prrïiiil"mrr u nog iers schenekn?? Geefhet dan af op LENS of bel even nàt Carlà VËrfr"y. teL; 255376.

9



SPORÏKAMP BORCULO.

Wedstr 1J dprog::ernna D-E-F junloren.

Donderdas 30-3-1989 (zle kopv)

10.30 uur Lens DZ
13.00 uur Laas E5

zaterdas ï-a-lÏgas

Nog sÈeede hebbe'nÍct alle declnenerà aan hàt sportka,p Èe Borculo de eergte ealweede rerEÍJri (in tocaaL f. 100,--) beÈaald.,
a.s-.zatordag ken dit nog k'ontant bp LEI,rs gedaan worden" Daarne ls het echt te raaÈ.Na het wÈekcnd Eoeten r'rtj het definitÍeve aantal doorgevgn.. Daarcp ,oaà"n "" au.,ook afgerckend. rs er zateïdag niëÈ bèteard dan kan jà dus i.i.et màe" IIct ls maar

-di1 
:" tr.1 .r9:::.13t rotarc bedras is f" 150,-- en.,air aàet "i..-ii-rpiu-ii""""zlin op g1r.o,3367tI t.n.vi pennlngmeesÈer Lens te Monster ruet ver-nelding Borculo.

"':,, ,, :

C een'cup, '. . .

Lens cl gaaÈ dlt selzocn necdocn aen rie.eerstc edrtie van de c een-cup. De formureis krtzelfdà àfo Ur5 dc Ha-agsche'Córr"rri c.rp-"nta" D nn, ""p.-o"l.r"I;;;" 
j;I1i;

-h99!n" 
vorlg Jaar crg gocd gepièÉEeerd in àeze Deen èup. ui3ne ac ii"or" g"h.rra.Ju1l1e weten rius hoe leuk en opíanÀerd'dig kan zÍJn. ue iogenitand", op aorà"iààg- 

-

6 aprll 1c óchtcr r-r1et mls t.r. tackkwertier ulr.
zer Je beste bee'rÈjea voor dan noèL het lukke; jàognrr". veel succes en jc weet heti,slechts de wlnnaar gaat verder. 'Wealdëlt aat....... - . 

-. - .-. "- 
: 

-

CUDERAVOND O? 3 APRIL.

a.s.aaandag 3 april 1s voorropig de raatste ouderavond gepland. Arre oudcrs van'de spercrs van Lens A reg., A1, Br en 82 a]-smede de tr.rintrs en de leiders hebban
een schrlftelijke ultnodígÍng gehad a1s heÈ gocd is. Niets gezÍen?? Nlet boos zijnen gewoon komen.
I'lc begimren om 20"30 uui in ons klubgebouw. De koffÍe staat klahr in l.raÈer1oo.Alremaal koncn hoor en we zljn benieuwd naar de op en/of aanoerkr.ngen en naar desuggestlea. Denk mee rn het bel,ang van uw kind.. Elndc ongeveer zr.óo.rrr. 

---- t_ 
^

?rlanncer Le,s C3 a.s.zaterdag Èèn punt haalÉ biJ RVC zijn ze karnpioeu. ïle hopenen verwachten dat het 3u weI 1ukt.
[íc verwachten weer hcel veel ouders on d.c jongens Ec 6teuncn.
l{oedlg ze aen fiazr ga nleÈ alLemaal tnktisàho-aanr rjzingcn sËaan roepen. Laat dataa, de leÍders cvÈr. De Jongens zijn e1 zenuwachtÍg gurróng. Lens c3 kàmp!.oen ??? .Dan naar Lers naÈ zen lllen voor de verrassÍng. .longcns, irr"""u.

Spelere Lerrs"Bz:
De afspraak nas dat het gehele tea, ile schade van RKs\j.r,Í zou be'alen. DiÈ is nognieE gedaan. Zaterdag ls jullla laatste kans. Iileen dus f. 16o__ rneo"Nlet betaald a"s. zaterdag dan niet neer speren et lngang van o aprll totalat beEaald

I.ens C3 kamploen? ?

Kontaktperaooa: Paul v.d.gteen rels 970154 (b.s.a. 97t6?4 pexer pereyn). Àfbel-len voor d!'Icdctrijd,n blj ?aul v.d.stebn voor vrrjdagavooa t9.00 uur. ra urterste nood nog op
zaterdagmorgen- op Lens b1J lerqand va.n de jeugdkotmlssÍ.e tcI9 6613I4. voor avondiedstrl3d,rel: 970154,

0. 00
2..00
0.00

uuï Delft Dl
uur Í,ens D2
uur GDA D2-

- Lens Dl
- Vitcsse De1ft D2
- Lcns D3

- VCS toernooí.
- BTC Èoernool

veld
Dcdemsvaartweg
IIoutrrij k

Kerkepolder
z

Madesteljn

aaE.komst Lefls

9.00 uur
1I ,30 uur
9.00 uur

7501 I
7538 L

7557 I

IO

-. 9.45 uur .: -:
. ..12.00 uur



7679
7 630
7710
7725
7747
7788
7812
7830
7334

10,00
9 .00

to.9p
10.00
12.00
11.00
10"00
11"00
10. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

9.00
8.00
9"00
9 .30

11.00
10.00
9"00

I0. 30
'9 ;30

u9r
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur

12.00 uur .],etrs Dl , 11.q.l,nen
12,00 uur ï,ens.D2. trainefl. -. : .

10.00 uur Quick D4 - Lens D3
11.00 uur TonegÍdo El - Lens El
11.00 uur TonegÍdo E2 - Lens E2
11.00 uur Li:ns E3 Èralnen
11.00 uut -t eno E4 traiuen
10.00 uur Qutck,Ft . '" ièn§'rl''
10 .00 uur 

- 
Qui'ck Í3 :: - Lèns F2 '

-11.00 uur Lene F3 trainen
I0 

" 00 uur Torregldo ï3 - .r,ens F4
1Q"00 uur...Tonegido F4 -..- Lens F5

- Lens E[ MozarElaan
- Lens E2.,. Erasserskade .

-,, Lens E3 , Zuiderpark
- Westlandia E3 I
- Lens Fl sportLaan/MczenpleÍtr
.- Díe Eaghe Fl I

, - Lens F3 p.oodolaan/Vbg
- Grazcnzando SV E3 I
-VCSF3 I

Houtr,rij k

Zatardag doen hoor ! !

Sav" Lohnanlaan
Roodelaan/Vbg
Roodelaan/Vbg

Sav.Lohnanlaan
Sav. Lohmanlaan

Roodelaan/Vbg
Roodelaan/llbg

Delfla El
CoBgordla E2
HDV..E1
Lens E4

.DulndorpSV Fl
'Lens F2

.Tooegldo F4
Lene F4
Lens I'5

DÍnsdas . 4 -4-1989 ki ekoDV Deencun)

18.30 uur BTC DI

BIJZOIIDERiIEDEN

' - Lens Dl

- opstelllngen aLa bekend
- Eee naar BpoÍtkemp Zeíst? ? Nog nÍets betaald??
- KoE trainen. Laes de kopy hlerondcr goed iloor.

17"30 uur

SCHADIIIIPROGRAMMA D-E-F-JEUGD.

Bij algehele . afkeurrng van het ko,pe tÍtieprogra,riu! c.s. zaterdaB probcren wlj on-
derstaand 'schadurgprogramna ef tc .worken" Ber-voor ile zakerhcid iet even naer LENStoe (661314). welk prograr'rr.ra er .afgewerkÈ iroïdt.
Het- kan z-17 daÈ LENS nogal eens in geeprek Ís. Dat kaa, er berlen er meer. Blijvenprobercn. Blijf ln ieder geval nÍet zonéar weglli

11.30
11.30

9 .00
10.00
10.00
I0 .30
10"30

9 .00
9.00

10.30
9.00
9 .00

irur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uu_-r

uur

Nog gteeds gceu progËcnmaboekJe van VCS. Zover liggen ze toch niet vao ons af.
l{e beglnnen echter ora 10.30 uur. verzemel.ea op r,enÀ om 9.45 uur. Komen ju[íe
allemaeI. I,le hopen"óok Abid'c1 llad{ioui te ziàn en verwachten ook.I,iutheiern Koca
d1e het seiàoen blj jullÍc afmdakt. Succers.

Lens _D2- VCStcernool op. donderdag 30' Eaert.

Lens F5 - BTC toèrroo1 op donderdag 30 rnaart.
-,,'11

Ook julllc spelen ecn
IIBS, SpoorwlJk eÍr BTC
Io g,ogen. liat zo, b
jullle allemaal car .12,

toernool op 30 rnaart " BTC organÍsecrÈ liet Ín lloutwijk. -'
zlJn dc Èqgenstanders. On 17.00 uur wordcn de prtJzÀn uiÈgerej,kr.clangrijk alc Je naar lcuk gevoetbald.hëbr: We vcrÍíachËer
00 uur op Lcns. Dua ook llarlo Marie en M. postcEa.

Decn cup" , - . ir _

zoals gebrulkeïljk doet Lens Dl ook dtl jaar weer, mÈe aan de Deen-cup,, A.s"dinsàag
1s BTc ecn niit_ mlsselijkc tegenstander" Neen her niÉt tc Eak&elijk op. Det Ís :
lestl' met een kirock out systeen aro blj dr: Deen cup. Dus ulterstc concentraÈle
en inset. Probcer,ide wat.ninilerc resurtitin ,oo-'an rrotote weken !e.doorbrcken.:Nicts ls Lcukcr om hccl vir te kooen rn de Duen cup. I.I1e r,reèr hoevcr jul-rie ko'cn.llaor eerst naor BTC. Veel succcs.

1l



Nog steèds hebbea nlet atte aeàinenels-f" I00,-- betaaLd voor her.§portkamp Ín.ieiet.Toch noct-a-.s -. ?aterdag dat galtl tetr.ara zi5n. Na dlt wcekend noeten lril hcÈ defÍni-ttÈvc aaDral doorgeven. Hlerop woraen wÍJ'«r-an ;k ;r;";;;;;;: il-;Iï;ï1c,lreekcndnog geeri f. 100'-- beraald lan vervalt aI iiu"rrir3"rig. netalen-k;, ..:": .zarerdeg
kontanr op ï.ars. !óor 22 apru ,uoet-arr-À";;;ï; Iedràg .ran i. 

-r+0,__" 
;rnneu zljn . .oPg1ro33671Ï.t.n.v.penningrneestetr,.nsioii,i"t"''"ï""',"iai;i,z"r"i.

BrNcoavoiqDr B A?RIL i 
": 

'' i
....',..

Voor de nensen dLrt het rtog nlet ríisteu vermalden wll nogmnetc.l,r ^r ^-avoncl g aprÍ1 cen blngo-avond. is op Lens, 
ltij nognaals uit- 

"-t. f, !acer!1g-
A1Ic Jeugdleden, senloren, ouder, iaraillleden en kennlssen zl3n van harte vielkodl ',De bcekJe§ voor l0 ronden zijn vóor f.-íO,__-' ier toekle op LcnB achter de bar re
E;3;rlrtrr* zijn nos sreedÉ werkcn op r,É,s. i"rror, t,on oàk ouur .;;i; ;;Jö ilr, .

SPOB,ÏKÉJ.iP ZEÍST

EIEREI'I ZOEKEN EI.I DE TRAINING

Trolners oleurue selzoen.

JEUGDKOPY AIGEI{EEN JEUGDKOPY AI.GEMEEN

Afgei<rpen wceuodag 22 ucatt ware' er zoon 35 f-i<.lassers u, ,rà hut voctbellcn nlor.rrt'te gaan zoekr.,n en te versleren. Het yrerd Ííeer ecn succc' mede.door dr.: hurp van rle.... ,-moedcrs' Klasse hoor. Arlc Jongeus gingen raat een leuk ;.kit-r;;-i ;i.;;o n'ecnchocoladekÍp aear huÍs. De lO;indc;6 iu, ou. goodo., eÍ kregen aog écn e:<Ëra..prljs,Ook uochten de drie kindr:ren net het.mooiste ei nog een iJBJe.uitàoelceh.
a ' s.lJoensdag 5 april gaàn we n,eer gerroon ..rraincn.. Ëe nop.i à"a 

-"=-ài;ïk 
35 'F_klas_ 1

.s91s --aanwe1lg zÍln. I{lj zijn irmers een voetbalverenÍging -"o daar hoorÈ -tfaÍnen .blj. Kom op ouders a16 het g1:-fr". utor"r.ro"toi kan dau trocr heÈ bÍj d" ;;:il;ïr. , .,

l?l_kïï::l;,*: bt*rllul on 13.30 uur; verearnel,"i É.rs,r,r. op iào".-'--zr-Jn de verd*a srëcht dan gaan rare net a16 voor hct ercren zo,:ken tralnen op deparkeerpiaatÀ 
"-'" Yg!. Dat gaat best goed- Neen dus alrljd voerbal en,gyoschoeonr, , 

.neè. Tot woen-sdagmiddag. .! :,

ook hÈt ,tcontrÉqÈrr mer Rob v.schalk io verrengil. HrJ gcat door net ae'p-serettre.. .. iof ook Gl1bert. stcènwljk net ds E-klas"urs. aolignot is nog dubÍcus. EÍj heeft coe- ,.latingsc*ax'en btj ha. clos gedaan. wordr hij d'ear aangenoien dan ls ,.àtï"1'piJr"rut.
_Voorlopig houden wlJ zijn plekJe vrlJ. Meer-nieuws vo1gr. .r. : ,.:

JEUGDROPY ALGE}ÍEEN.

De toernoolÈ:r

Als toernooisÈcrd taris moet jc tegeÍlhrooïdÍg echE stressbestendlg zijn. Nou, wijverzckereo juli-Íe dai onze tocrnoöisekretaiÍs, Fred Gréns, aat Ëcrrt"is.-tIar hÍlafgclopen seek heefr doorsreao crcnsr aan tut on ot"iijl;:';;; iàË."t;". het afberlenvan enkeLe scheld'rechËers. Tce rrEs op donderdalarroia .orri-ro"'., l"it" d,e Lensveldendroog bego''r, heÈ ÈÈ regonen. De verden onàer wauÀr ào op ,"rjà"gLr""ïir" toèrnóoien .

Í:ï.1^ï:._il: lluls-afgckcurd. Ecn .!11k op dc LensveLden naakre je rrlcst. ?rtkken r ..
,'ru...,cr,È gílen z1n. uet A.en B Èoernool '^rerd op de zatardag afgek:urd'cn teruggebrachtto' oen déndaagsioenrooi-'Éen niuuw pgcgrauma'word sanenge'ter.d en tussèndoor werden., .,èr voor delbuiÈenlandàc teams nog weàLtitlacn 8Èregcrd oÈ.het veld van Blairw zwirrt .-
tegen-.ona À reg. en Br. Toen Fred hài nreiwn tócrnoolprograma klaar hart bc*lenonz-e "vrienden" urc Engeland (cosroos) doodleuk-ài. ze ginlen 

""n tou.noor spelen ,.:-. r .Ín lioofddorp " zelfs eeo bczoek aan .ckenburgh ou 22.0ó_.ui-r ,".;.;;;;;;;; Eochr. gicË ,.!helpen. Een íleuw roernooÍp.ogrcuma weiat go;uk; e4 gg,rukkié se;il;;;; verr,assrngsn.Fred keek e1genlÍrk heel verbàasd too., op-ro,JogrorgJ' otr.-tËg;;";;;;;;" en schei6s-rechters rlr vlaÍGÍr. Er werd goàd gcspeeLd'en ook"dà ienselftarlËn à.à"i-iL=ïiilïïï;. '
best. Zelfs de zon Bins scr,ilncni rina so.à'ai g".d-;;;;-;;;;-g.uà"i.'nlïoc. roen .:-.hij naar huis ging. A1 dle nóeite 1s niËt "oor if"rS gewetjsr. = -,-:'- ..*,
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DE ],ENSREWE
I{ËEI(BLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENS
62ste jaargang numner 36, 6 aprÍl 1989.

'' 't'r****** 
?i rt'r*r',rt****/r*rirtri'*/Í*:tr.t*rrzt*rt**È*Ír*':tit*****rr *rt'.tik****rt rr*****rtrtrtL* *,i,*,1*it rr** g!ír 1r rt *.t * *:t rr È *

OF}'ICIEEL: '

Nicuw lid
V.P.Knol, F Jun, 250880, Itengelolaan L76d" ZS45 JT Den Uaag, ret: 211566.

ADRESWIJZIGIT.{G

2402 o.K-lllttenan, sezo/zaal, KorflouesÈraat 60, 2546 LR Den lraag, tel: 6g3640.

BOET}:S

P.egls traÈiekooteB le boeklng f. 25,--: B.v.Es, C. de GÍer.
RegÍs ÈraÈlekosten 2e boeking f,. 25"--z B"BrunÍngs, Th, Di.kstïa, R.Goedhardt.
AdminlstratÍckostcn strafzaak f. 35,--: irí. Lq:il cndekker ,

Bctallng.;óór L7-4-lg19
129924229 Rabobank Den iiaag,

door cvermaklng op glrorekenlng 336711 of bankrekenÍng
E.n.v. V.V"Lens tc MonsEer onder vermeldlng van ,rBoeteÍ.

r'j rt'****.i ** * it'*'.1?t* *'l * *1k r:* r!* rÍ ** *1r?:irrírrri * à**rr*rtJ:íc rïrr*:ï:!**Ï;Ï-li:r:iÏil--,.;,rrt..ir*iir.!..n***rtrr+*.*,r jr*r..
BII,TGO BINGO BI§GO BINGO BINGO*** Jí* *'* * r"?t* rr:-t:t *'* t;c.***rt*t'* *"trt'à*r( à * rt rt* *:! it r1:';7i ***..i r( rr n i!* * À.*,t rt * *:t *,i*.1,i * * cr* ?ï *:ï JÍ ** rr *,t *rt.tr*ri****
Nog twee nachten slapen en u kunt gaan krulscn, Dan elndolijk is de BrNGOavond be-gonnerr. En U weet he., vere sponsors hebben hun prÍJze,, besóhtkbaar gesteld !.ethet d_oe-1,zov.reL mogelijk geld binnen te haren. Dtt àl1es natuurlljk Ëen baÈe vanonze LENSjeugdl Want U gunt dc jeugd Eoch oök wat?!
Ze1fs aan de bar kunt U a.s. zaterdagavond nog BING0boekjí16 kopcn, dug een snoesals" er- warcn geen Btugoboekjes neer te koop, dat gaat ei btJ àns niet meer ln.
'Li weeÈ het toch nog! I bingoboekle e f" f0,-- cn daÈ voor lO-rondes.
En dan ook nog de rrogelljkhoÍd on b1l de superrondc een tf"""""t"i".rrsie te wlnnen! !!Je zar dan toch rdel gek.zrjn ora aan thuis,'voor dc buls te brllven zÍtteni!r
?ïztli rk*r.q!È,!,t',! * Jt ?t *'.'i *** x* r. rr *rÉ * n *.,t f *fí:.1***rt.** j; *Jf * rt rr* J;r.*rt*r-.*:t rtrtrrr!* r.i******i: f *:i*rtíi*n* *i!r. *rtltrr*ii *:t*BINGO BI GO BINGO .. BINGO BINGOílr'3rt**r.* ** * n r'.* * * *È rr:tl: rtrt Ír È rr***.rtrr*rtrt** *È**,**rl*;r;**iïr,an *rr*.*J.it r(* r,.r§* jr * * ** i! ** * *r.*n** ?titiï** !t*rïri*

13AR :\'*.*rr* BA]i ***rt* BAR BAR *1,'r*iri BAR

BAROPSïELLING 3

ZaEerdagoorgÈn
Zaterdagmíddag
Sluitcn
Zondagnorgen
Zondagmlddag
Slultcn

Joop, Nans, Erouke ,en ?auLa.
Jos, Corl l4arlannÈ èn Hàïry.
René.

Tinus en Joop
Gerard en Annle
An en Charles

BAB ,t'***rt BAR BAR BAR BAR

Zijn er nog llefhebbers dÍe Ect de BrNGoavond op zarerdag achter de ber !rlrr(:n?Bel dan eveu Èët P.erl6 v.d.Stecn tcl: 455434. '

LAATSTE RONDE! ! !

Verpllcht leesvoer voor notoÍre kankeraars en pLakkers.
Boste mensen. Er moct ue Eoch lets van het hart. I,lanncer er om 6 uur (blj afkeurlng5 uur) de l-aatate ronde luid cn duidelijk ls omgeroepen, ziJn cr Èoch altljd nensen,

1



Eeestal dezelfde, die steeds weer bLijven zeuren on nog e.,n rond.je. Da. Írordt knapvervelend. vooral voor die weinrge 81u1tars, die ook wcl eens naar,huÍs wiIIen.want, wanneer juIlie lekker 
_ 
oaderuiÈgezakt àp de bank (dikwrj 1" 

"ào.-t 
à."r, zeggen 

,uct cen bord nassl op jc knte) ,r.ar itrrCÍo Sport zitten te kiSkcn, zÍJn deze nenscnnog sÈecds bezig, her krubgebouw re onrdoon van ,ie glganri""h; ;;iJ;;f, atn 5r1trohcbben ach'ergcr-aten, omdat ze nÍeË rcir.lcn, dat andere mensen de vorgende aag inds roEEreI zlÈÈen. Ëet is nict aLlcen ean kr^restiÈ van d.euren sluÍten.Haaneer juiJ.tc rru cens zouden beginren met de glazen en fi-esjes op de bar te zettcnen vooral van buÍÈen naat binnen te brengen, zóu dat a1 heel wat scfrefer. Dan ver_va11en oÍeschÍen ook de rnerlga opmerkingàn tngun rur"no, d.ie proberen het terrernglasvril te houden. Neen naar een voorbÀetd aàn LElls 10. van à.ro ,un""" zaL je
_noolt roumè:L terugvinden. A1les wordc opgerulnid. llulde! ! !!
Ï1i-?1ll_riI:roaal.vfÍJwl+iecfs, bezj,s vóor i!ón cr,rU lrlrs. Her iB lcuk werk, naarverzr'e*cn Jurrle hÈr a.u-b. nlet. pieeg gcen roofbouw op zc! I,rtJ zijn aihankerlJkvan deze DensÉn, anders kaa de tcnt ,rul Àlrritoo,
Mocht dit stuk Je tot diepe ontror:rlng hebben gebrccht, treld jc dan eens aan alsmedewerker ! Je zul,t Eet open erÍuen onlvangen worden en Je kan dan zelf eens zien,wat er zoal nodig'ls om de uenaen aan de indere kant vai de bar tevreilen te sterlènrGeeg deza rcedcwerkers ook ecns een kompllucnrje, dan i;;";-";;";;'oJiJ"""r, aoglang te straLen.

** it * rr *.* * * ** * ** * ** ,í àt* i.* * r?.; *,t it* **;t
A. S . ZATERDA§ AANV ANG 2O.OO IruR:

Anny v.d.Steen-Slnjorgo.
,':*àrt*:t**+** rr*tr *.irr-\li* it * rt,* *?i..trt,l **rrri**il* rtit*** rr it* *:! rl rl:! r. ír it *
MET ZCN ALLEN NAAR DE BINGO,

. _ ; . 1.. u GIINT DE JEUGD TOCH OOK tr^tEl r{AT?** *il):'1i'LtÈ'r* rt*ità'***7t*rt:!*à**àtrËr&ritrr****:!*rr***'*,xJ-**rr:t **?r*r,.*.i****?t**,B*****i!rÈ*frr!**ra*r!*.**rtÍkJ<*,**

Zlet U hct 6ók zo 12lt

ÀÍoole goaLs gezled; afgeLopen wock-cnd
zaÈerdag dle schitterende knar van l,iichcr Fort,an, uit een sehler orunogellJki hoekde bal ineens op z?n slof e' een halve dràai...'. ! Lukt g.""-;;;;u-;;;;.
Zondag bll'hiJÈ dcrde eerst die 'rsaricheztr treffer van Joóp o. Eerr wonderschoue oahaal, _onhoudtraar vóor wt:l-ke kceper dan ook. Maar waar blcef aul nrr,aoi..,àj" 

-*àa 
a" aanslul- .tÈndc.salto??--zorn lmltatie van een ÈFecnotorÍg vllegtulgjc ts het ilet heleraaal. .i "'

ueteEèn dus: ríandstand rlet royalé'koproll Evcnecns vzas dà wirrnendc treffer van Roneldv'd'Iloek van weieldklassc. Eèn vriJÈ'trap van zorn 40 meter ri" arra 
-"à"- 

rte t vyandoli3kv.c.s.._doel, knarde hij IocÍerhard Í. dc kruising. Dc keeper raakte de bar nog,maar zlt uu lhuie met vcrschroeidg vingr:rs. Deed me denken aan een ArÍe:Haan goa1.(1974 I{K),?sMiddags bij LENS t, glng her doelpunfeufeost gewoon vcrdcr.Prachtlge aanvar op links, ueÈ een subrlerne vooizct van RÍchard v.d"Eoek. Ar-s eenduvaltje ría6 llarco Endllch (irij gaat stecds sterker spelen) ertr5 oa zcer fraarÍn te koppen. Klassegoat.. . .
PenrlÈy, prÍna tngeschoten Theo. fiaax zo hoorÈ daE ook! En 

-àan 
d.e derde treffer.Jawe1,P.obertPenn1ngskreoglreÈ-opz1nhoupen.KaPte.lcver<tedl'g1ngk"";-;i;-;;

schoot koelbloedlg ilr. Liep na zÍn ireffer àan ook, zoals heÈ toörtl ouoi à"-a"g-ora,-Dat ls dc juÍsEc Plck om een doelpunt te vieren. ook her cegandoerpínilan Den Ilcorh
ruas fraai" maar daar zaten we nict op Èe w3chÈcn.
Frans Disseldotp za| 1k or tussen de bedriJven door ook nog ècntje mekcn. Zoru oudcr- :wct6e cn blj LENS alou bekeudc. Hij 1BÈrt Àet nooÍt af...!
Ook genotcn von frasÍ kecperswerk. zo.Ë.exdal groeid.e Frcd costa,Je urË'tot de nanvan dc wedstrijd mct enkele schlÈ-terende ràdà1ngcn. rn de laatsle .ninuuÈ..hie1d Jcrry, ..V'C.S' af vaa de gelijkmaker bij LENS 3, .loor eàn zware val, naar de Íechterbenedeahoek. ..,Kostbaar puntjet NÍco v.d.wlrk' opgetromeld voop de gebresseerde sandcr. van derwater, deed het urtsrekend irr LENS r. Hct was zljn debuut. vooral de laatste rèdding.was van ultzondcrljj kc. klassë . net rrogere werk gÀat hem goud af. i{1co, nou de bodeunog hé! over Aad Enzc Éocf ik het'nieE ce hebbc;. Híj ho;dt gewoon arias ;.;;":"-=-ovcrlgens met welwilrende uedewerklng van zijn vcrdi:àrgers. Zo, a"t ,u"-aus echtgcn1etetr. rg er nÍot ecns gcsprokcn ovcr de ipetters tegen d.iverse ruttn"-""-pàino.'
Ook d:rt zÍJn op zich toch kunststukkea. prcbccr het xraar eens...... .- ' ----'
'dat_U zcker moet probcren,_1s tc komen kijiren naar.al dÍc fraals, Ér is.,voor komeodweek-end r,reer volop kcus,-zIe prograrma. Í *ug ,àËnr niet onEbreke' tij'o"s.o.-r,rus.Slult U aen bLj het LENS legioen. Iioort U nog=u.rru ,or.
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ook b.v., dat ThiJ s van Lcer dc eniEe Nederr.andor rs, dle 6cÈt kan f1uÍten, (uit
de bunder van Edwin coret). zo rn'ordt hct tenltrÍnste echÈ leuk- en wie weet ríaar dat.toe lcÍdt" lJie acoort er met ons roec...".?

' 
Frans van Dlj k.

LENS IENTE LOOP.

Let op Lcn6-era !
vanaf hcden kunt u zÍch LnschrÍjvcn voor de 4e L.L.L. Dat. kan ean de bar van ons
klubgebouw. Tegen betallng van f. 4,50 kunË u in het bezit komen vaÍl een startno.
voor de 4 of l0 kÍloneter. I{Í1È u niet lopsn? ook dan Èoch eÉn startno, van Asrcs
kopen, want daarrnee dingt u meè naar ecn van dc fraair: prijzen van de L.L.L.lotcrij I
Jr:ugd t/rr 12 jaar bÈraalt Í.. 2"5c, maar uir.;roarcl alldóu vóor de 2 kilometer.
Daar doeÈ naÈuurluk onze Lcnajcugd net zrn a1len aan mee!!? ook Jurl_ic uaken ilan
kans op een priJs Ín de loterlj. p.eden teucèr dus.
Mnak ook ur^, ougeving, fe-mil1e of bekerrden rrarn vocË de L.L.L., een Bportief hoogtcpunt
blnnen onze klub" I{eer u op uw werk ar:n aaatal licfhebberc te vlndenl ha.e-l dan ur.l- . .

Frnns of. Henk Èen sÈartlÍjst.
Help nee ook de 4c L.I,.L, tot ,:cn groot succes tc noken. I{e zoeken nog enkele parcours-
wachtr',rs en nog ee, paar inschríl fdaraas " voor de ÈijdlraarneflÍng rekenàn we weer
op de bekende aecuri: tljd crub! Binnenkort organrseren Íre -t{eer cen avorrd, om het ,.
draaÍboek EcE alle nodewerkers-sters door tc nemen. Ean helc lcuko suggestle hoord.en
we Zondag j.1. Een carnavalsband 1angs hct parcours! .

Hartstlkke leuk, naar wie weet er cen? Liefst gratls!
I.Ilj zun aLtljd In voor nleuwe ideeön of r.mpuLsan. Kom er uaar Ece. Ive maken er
mce ztn a1len weer een knaLler van.
Sekendhcld en publicÍteít ls ni het belangrijksre. U kunt daarvoor, nld4els affiches.híÉI veel tot sËand brengen.
Prak de A 4-tjes op dè Íu1È van uw outot Hang grole afflches op belengrijke puntcn.
Dcnk nee cn u zult verstclt staan van het succcs. ilaÈ wë echt nog noaig Éebbàn zrSn
sponsors. Wie kan of w1l nog wat prljzen beschikbaar stellen?
TlJdens de L"L.L. zal daarvoor cen groÈe hoeveelhcld aan reclame voor teruggegevcn

_ 
worden,
Goed, dat zí.en. we dan wel, hé?
Voorloplg locpt e-11es naar erens, wat org&nLsatlè betreft,
De zeÈ 16 nu aan onze Leng-ers. Niet wachtr.,'', maar snel een sÈertnu,mer kopen.
S.!g,1 99" ni,Ét telcur, wg doen her voor LENS, ilus ook voor U...!

Frans van DIJ k
iilenk Hoppenbrouwers.

oRalrelti ,:s r

- chÍcr Janseí (trainer v.v.Rijsr*ljD had deze week- de eer zÍjn favorlete elftal
(Il. C. sterrenteam) sarucn te steller1.

- Als doelverdedlger hecfÈ hij onze Sander van dcr l{ater gckozcn.

- Sander, proficlat,met dezc 66nwekeltjksc benoeurÍng ! !

- Heb je te rinete toch-nog Íers, vrea,r Jc straks op kan teiugi<lj ken ! !

- I{ant, nu Jc door een blessure een wedstrijd genist hebÈ, (Ja, ja, zogènaemd doktereje
spclen tussen hÈt prikkÉldraad . . . , . . . )

- zou daÈ le hogle positie, 1n het klassr:lncnt oíl de uNrcoRl,ltrof ee, wc1 cens kunnen
kostÈn! ! !!

- LEIiS l0 heeft vcrst.erking gekrcgeni

- onze felÍclt tÍe6 gaen uLt naar Bercla (,n Hans de Bocr met hun paa gcboren zoon
John ! I

- De kaartcn en LENS aannoldlngs fornulieren kunt U sturen nnars
J, J. de Boer 

"Belvederbos 93,
Zoetcrmeer "
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- Wat dacht U van MaurÍce Schuurn.rn (A reg.)?
- In teamverbaad bleek hÍJ, a" dàues van heÈ Nederlandate 6Ècrk. (9-0 in het voordeel van LENS A reg.
- Maar biJ 6én tegen é6n siÈuatles. werd hÍJ Ee.Í!.r llefsÈ
- Ook zo leer je Je meerdere kón.,ooi !!
- 0p ultdrukkclijk verzock van LEI{S I0:
- 2e Plnl(sÈcrdag blJ TEDO oen veteranon_toernooi t I

- KOI.IT ALLEN I t t

- LENS A rcg. Been kampioen I ''. 
,

LENS.I zaË. geèn prcDotle I

- Maar LENS L (Z§) zit weer volop in de recclll
-rEnÈ U eï ook btj, a.s.Zondsg DSo-LEI{S aanvaog 14.00 uur.

- Klasse ! ! !

I,INICORN UNICORN I]NICOB,N

DEN HOORI,I LENS l-3

UNI CORN UNICORN IJNICORN

E1f teJ.' af gej.open donderdag

3x door zrn benen gcspeeldt

!J

AlIc.eP w.ij,.de supporters, kurinen LENS I (ZO) helpen het oeÍzoen zo goerl mogeliJkaf tè makeal I !

Onze Bultèn'uedewerkcrs koraen ook weer in de ban van dc LENS-LENTE-100P..... , '

Aan dé. íleuse bestratlng achter het cJ.ubgebouw rsordË hardgeÍderkt ! 1..

III'IDE ! I I !

Dc gchouden ouderavonden voor onze j3ugdspÈlers hcbben diÈ selzoer. meer dan honderdouders rLchtÍpg klubgebouw gebtachci
Zo zTe:. U eaar, ook dat is LENS. .. ;

Onze terressÈoe1e_n, tafÉLs en parasols zÍJn onderwcg I

Nu ailcen hèt l[oolc wecr nog! I

- En dan nog éénmeal hurdc voor aIle LENSers dic afgelopeu zaterdag mee. hebben gelopen "in de C.P.C.loop ! !

onze dank geat uÍt uaar Lanmy Ham, voor haar medewcrking als puntengÉver (ra/v) vooi.de llNlCORNvoerballer van het jaar trcfce!
l,lelke vrouw volgt??? 1

TINICORN

UNICORN

Den Iloorn - LENS

Afgelopen zaterd'eg kwan RobeLt pilon na-ar ne toc, en vroeg.of ik;punten wilile gevenvoor heÈ EÈrstc team (zondag).
Ik stond Èen.beetje vrÈcmd te kijkon en decht aan ecn I april grap, ,oaaË het uasserieus' Dus begaf 1k me zondag ne. vollc moed naar Den llóornr-en'naar hopen opeen ÍaooLe wcdstrild, $et Ín dc cerste helft ircl wét tegenvlel. De jcngcns glngenEet een 0-0 stand de rust ln.
De tweede.helft begon gelijk goed en-ze gingcn cr hard tegen.ran, rrat uiteÍndelijkresulteerde met een elndstand van 1_3. pitmi gedaan Jongcne.Zo kon Ik-lcder toch nog ecn goed punt gn.rur.r.- -,Tot de volgendc keer,

Lamry llam.
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0ranJ epl,eÍn 2 - LENS 4.
verheugd waren de spelers_van Leus 4 (vel.) da! r.ene 4 (zaar) ogk het lnltratief rr .heerr genoaen om eeu verslas v.n een ,i"a"ii.iiJ-"pï;ril;Ë;;"ilïo'llrl llrerairniveau aan de Lens-revue-regerg weer re gor*í. N"t ars rle biJdrag"n ,rn iillli'i;"*iwas dit verslag van de ouwe kiep van LenI +-izaaf) .rur, toog-iiu"il. '-"DIE in tegenstelling tot het weicelijkse 'gur"ui". in de oRàkeltjes, Írat heÈ peil .

l:.,_1: iens-reveu danig naar _ber"ae" truigt.-v"1" rur".. h;i;;;;r-;;geruaris ,over. .rde stompzirrÀige en sons-be1edÍgende opu*rfiug"rr, .r. , .
ook het srukJe van ene K.RonkeI o""r i'.trrr"iniTiushdie, hoorr nieÍ: ln een Lens-revue"rithuÍG, renzij K.Ronkel EeenÈ. dar .,oerbat=ooiío[, ;r.., ar" *o..-iii7rij"«rl deze ,..theorle even wetenschappeliJ k c.q. trteraii-,,,riitr.run.aI Ee. a1 kan de redaktl0nele lnbreng beter tot 

".""à'ro.den gebracht ,", o.r. ;r-,.,iEi.kelen over !
- het Lèas-velden problcem
- het besluit van Ir en II van Den iiaag ou dc 'groter? J eugrtafdelrngen van oDB 

"; r[s 
:''

te voorzien van een sPorthal, een itunstgrasield eu een 'veihard-v"ra e.rïIn=iïtiïii;,'.vereniging a1s iens maar te laten aan",uràde-ren op arro o"Àrttà"ur,àirrhanr, .., 
"n;dito traÍnÍirgsarrook' welke nen ook kan a..*"rk"n als zwembad. 'oe ,r"rràliï"liloli", ,

of hlndernlsbaan.
- de samenwerking LENS - SMi rti::j: , 'i.-j_'r.

- de nota'Hea86e sPortverden eu de nota ToekoEst van de Haagse , veldvoetbalve.""a*t"r"".
Maar het gaar eigenliJk om Leno 4. »ta ,àu, kenr-een groot gevoel voor cr,ubberà;;. ;0p verzoelt van het bestuur offerde het.zljn krrpio".sËrronn*ats Lens-i op onda!heE bestuur een kanploenspreure nlet ,ó,, frr,oorr' b"talen. tríeei ;p;;;r;.i vadr,'h,e È -. 

,"" -jbestuur nan men toen de tàak. van t"ns + ovÀr rnt ,rs_ <loer,: .handtavirg-ii a" Rcs,. lekr.asse.En dit le gelukt, 'mcde ondàr'uèn op her laatsi"-roronr de TcliD .looiïiirnr" kon .., : iaeotrekken. war de'o rnàn'èon tactiàche en tecÉnlsche ;tr""-_t"rl iààíal-gr.r,"r. aan,Í ;,het ongeloofJ-ilke. voor. tridens en vooral na de vrédsrrÍjrt is hlJ .,"àrrlt.gi t aanwèzJ.g.Na vorlge week in een boeíende wcds'rljil 
^uc z-i ee11rkiËsp"erJ-Ë;' r,àii"" Ecgen.-.-:..RKAW'werdafgeIopeu.zonda8acto-otËg",o.."j"[r"i,,iori1tgo"pu.ià.-

ller racrlsche cohcepr 'voor 
- 
àezc..sedn t=rIa "àià Ëanlg 

'n 
de war ges.ruura, doordat ' ..onze laatate nan ln opéÈand "5zrr te 1""i ."nr."ig was.:Lens 4 groerde ln deze wedstrrjddoor a1s ware ballerlna.s -over het _yé14.te sprÍngen. EchÈer niet qlo,een ballet6horí r.,:i;op tc voeren!'uaar on bewegínsen ,di, àrri-to'uro,3;il"1;;;;."'ïilï=ilïncn onrwÍjkeí.Desondanko werd door heq. geheie rean de .\rredsrii5a vàtt,rnarg "rigu"f""ià cn kwanenwe Eevreden met dé 0-0 sÈand hcelhuids het veltl af. , - .. 

.; 
t- . " ...,iiDc laatste tÍ{ee r.redstri3den kunnen_ rustig uiilespeelil worclen, ,a.rorri ;.roig"àU" 

l:ÈË..i.'.verslag wor-dÈ gedaan door.onze ba,lenvanler tË".' rnu"t)-";;' ilffi;;.'"

p.s.Leas 4 1s benleuwd naar het volg+nde verslag van Lens 4P. (cnncnlikker) .

Jamrer, dat r ij aL1een kopy krilgan, wanneer lrij wat stof h
rtit*Ír?t:lii.*:ir{à**í.rrri.*rJ:!****,',.rtrrrr****..t*rírt,;*/r!ï.ir**lt,trtrir.rrrt**Íri-rt 

* ***:t
A. S . ZATERI}AG AAlfuANc 20.00 IruRi llet zln a]len naar de BING0

rli!.Àrr*.*,r.**È:r*:È*,ï**Ír*:i-rjr!*,r**,*oï*ffÏ1,,,:,ríiïil-li:l-i:X-ï;l-ï;

Peter Perrèlm 
"

(zaal) van doctorandus -

...".. llep het.dus wcer

Elntlelljk ,"o, ,ui qen pocitteve lnsrell1ng het vcld in.
Na_ 3 Lredstïijden te hebben gespeeld voI geàuw.... en geklekker.

LENS 10 - VCS 1-I

GeÈn wlnst dlt keer naar
Raymond 1*"t a. !".,riJ""i
AlLemaal leuk geepeeld, e
Ga zo door, en volge.nd se

9.en. Ielttere poË xnËt .een 
_ 
schÍtterenile goal van onzedicht),'

en reilelljke scheldsiechtqr en ecn,leuke teglnstander. ,lzocn proinotLe I I !

kusjcs,....,,.!i.C.
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S SENIOREN ZONDAG S
ssssssssssssssssssssss

PROGRAI,ÍI,iA ZOIIDAE 9 APRIL 1989, . VELD SCITEIDSR.

14"00 uur DSO I
14.30 uur, Unitas 2
I I .00 uur Lens '3

12.00 uur Vredenburch4-
13 .00 :'uur Lens 5
11.00 uur Leus ó i -
1l .00 uur Lens 9
13.00 uur Lens I0

r'IGGING TERREINE!'I s

HEDSTRIJDNR.

Lens I
Lens 2

Docos 3
Lens 4
vcs4,
Lens 7
svs,70 2
Velo 18

1

J. G. SanËena
C. L.LanbregtB
de Jong
D. J.v. Viercen
N. N.

Lens 6.
Lens 7

Vogel 3
Lens l0

- Toofan 2
- Archlpel 3
- Lcns 9,
-vcs9

r030
1095
Lt42
3024
3040213

a

2
I

N. N.
N.l{.

3204
3338

Burg. v. Íuylsporrpark Zoetermeer oosr te1: 079-31559f.
Sp.prk. l,Ío1env1ieË Gorinchem rel: 01830-23994ViedenburchweC :.r'tr ï52ZAB

Lens I t/u 3 worden door de trainer bekend gèmaakt.
Lens 4 È/n 10 als bekend, ..

DSO

Unltas
Vrcdenburch

OPSTELLINGEN s

AI.SCITRIJVEN!

Di:n IIoorn 1

Wl1helnus.2
leqs 3 ..
Oranj epleln 2
oDB 4 ,.-

Kunt U rechestreeks blj Uw aanvoerder doen..Liefst zo vroeg rnogellJk.
Aanvoerders kunrien blJ probrcnon konÈakt op'emen noc t. dc rdeàstrI5 dsóktetarts
Luc Vetkijk, r.e7z 070-454972, ' . . .'":
UITSLÀGEN .

Lerrs I
Lens 2
vcs 3
Lens 4
Lens 5

l-3
l+-2
2-t
0-0
4-3

3-0
3-I
1-2
t-l

PROGRA}II'IA VOLGENDE Ï{EEK:

14.00 uur Lens'I
12,00 uur GDS 3
1I.00 uur Lens 6

- vcs I
- Lens 4
- Vlos 5

II.00 uur Lens 9 ; Archlpcl 5
10,00 uur Postduiven 5- Lens 10

VARIA

J.J.van Vlanen wi1 je zo snel uogeliJk een pasfoÈo inleveren?

zzzzzzzzz'l,zzzzzzzzzzzzizzzzzzzzzzzzzzzzz
Z LÀNGS DE SPORTÈT] VAI,I DE'Z.M.LADDER Z
zzzzzzT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

UITSLAGEN- ZATERIAG I A?RIL 1989J

Lens - Ornas
Lcns 2 - Takdler Boys 2

-0
-0

PROGM}T,ÍA ZATERDAG 8 A?R

2

2
Lens 3
Lcns 4

-PZH3
- Dorr 5

5-2
0-4

IL 1989.

DVJ/BÍzou
DVJ/l&lzon

1I .00 uur PDK 4
14.30 uur Lens 4

, - Lens
- Lens 2

14"00 uur vitendsehappelJ.J k
16.00 uur vrlendschappellJ k
Aspirant scheldsrechter . 0231136

r{"N. o?61t46
- Lens 3
- Quick Steps 2

6



VERZAI,ÍEI,TIJDEN S

Lcns ! ....,

Lens 2 15.15 uur blJ DVJ/Blzon

.1t

Ilene 3
ï,ens 4

10.00 uur
13.45 uur

LIGGING TERREINENI

ov;/lrààn:'
i.r .spórtpark "Pi.Iieíe,, Schaapwag te Rijswijk teli 942332

PDK ,!;, 3lsportpark rrBohenear, Dutnlaan einile Sportlaan tel: 685829

Ëeren aanvoerders denk U erom Uw elftal_ hlea" l. lJ..'

rnfornatie over cvcntuÉ1e afkeurÍngen van de afder-ing r s-Graveuhage iedere 4atoidagvanaf9.00uurautonatlschete1efoonbéanÈ9,oorderonderte1efoon..'ïz95zo1'
Blj algeheLe afkeurí.ng trainer] om 12.00 uur.
De opotelllng voor Lens I an 2 wordt door dc Ëralueï bekend geuaakt. Eventuele '

1l1:lliiyrngen voor vriJdagavond 19.00 uur brJ H.v.spronsen [er: szsorr, zaal, "_,

502155, blJ li.Gabel reI: 646554 of biJ G.slnk. tut: ogzzsz. ',.

oPsTELLINc LENS 3! | ' 
''

DOONDHiEEKSE CO}IPETITIEI,TEDSTRIJDEN ATTENTIE

DOI,ÍDERDAG .13 A?RIL 1989

19.00'dí; Iehs 3 - SvpTT 8

DINSDAG 18 APRIL 1969

19.00 uur .Lens, 4 - SEV.9

OPSTELI,ING LENS 4:

PROGRA]fi.TA ZATENDAG 15 APRIL 1989

Lene 1 - EneeLsc club '

11.00 uur Devjo 6 - Lcns 3
12.30 uur Lens 4 :. - Ec-so B

*'*:: )t ,ï r. i!**rt **,,{ ** }r.:t Í{**rt ** :tr! **:!;ï *it if rr** ,r * * *

N.1{. on/rcz

N.N. ... 026lLO2

rover te lnforneren.

.'-4.{... . l-. ';" ! i

l.v.-1:Igdt; Il. Vc.rboo-r'r, H.v.kooten" tr[. v.l4ersbergen, J.Hfttrlelburg, B,W
A.v..I,lljíqa.a_rden, J.Koudenhovcri, li.l.aptraela Ascario, L,Si.nke, nIU,-tid:l B"v.Nouland tel: 962016 (denk on co pcr,Írie 13 aprll)

. Afbcllcn voor vrtjdagdvond 19:00 ,rri bt3 W"v.Mersbergen teL: 213360.

ezcnaat e.lÍ.'SÉa;

D.v.Esseur,lI.Eris, H.Kouwcrihoven,.,G.triripgr, C.Llpman, L.ManÈel, I.i.Osnan" U.ao 
-n,lf tèt,J.v. d_. Stee, W.Stulfbergen, A.BruÍn, C.IJspeldcr.

Afbellen voor vrljdagavond biJ I,t.Frts rels 991356,(henk,on cóbpeïttÍewedc rrlj d . -',.'18 aprll) , l

rtj.'!', .':1 ' : ' .:

A. S . ZATERDAG AANVAI'IG 20.00 uuR ;' Met ztn al1en naar de BINóO

,.',!rt **r:r.rt *f. /rr':zt**rt J,!* r:.à**rlrrrtrt-,*-Ï-ÍÏli;Íi-lr:Ï
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAN I{Ei JEUCD!'RONT J
JJJJJJJJJJJJJ JJJJJJJJJJ J

WedstrUdproerauna A-B-C iunÍorr:n.

A]-geneen Lontaktpersoon: paul v.d.Stecn, Choplnetraat
TelcfoonB 970154 (b.g.g. 971674 pcro:r perreyn).

I03, 2551 SV Den Haag.

Iï l ,r;

Kontaktpersooa: Paul v.d.steen; relc 970154 (b.c.e. g71674 peter perreyn). Afbdllen voordè wcdstruden bÍj Paul v.d.steen vóot vrlJdaga"o"a ts.oo uur. rn ulterste nood. noq oDzatcrdagrrorgen ÖP Lens biJ lenand;van de Jeugàkomlssie tel: 661314. voor avonalwèdËaii: a""rcl:970154.
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Donderdae 6-4-i 989 (Ceen cup)

17.30 uur Laakkwartier Cl
zatèrdas A-4-1939

veld scheldsr.
J.v.Beersstr. E.Plooy-423- Lèns CI

sam.komst Lens

16.30 uur

Maandag f0-4-1989

20.00 uur Loocduinen Bl - lens 82
19.00 uur Lens C2 - Qutck C2
18.30 uur Loosduinen C2 - Lens C4

BIJZONDERHEDEN e

vrlj zíe Lens AI
rf'JC A2 2
81. Znarr itl 1

Quick 83 1

QuÍck Cl -,1
Rava Cl 3
Lens C3 Eeuvelweg
iiioiEo c3 3

itudeoteiJ n

' MadeoÈeJ.J n

P.Mulder-647-

27
?7

lï. Timernans-341-
,2
77

l,l . ChariEE
7,)

Lens A reg.
Lens 41
l,er:s B1
iens 82
Lens C1

Lens C2
R(AW C2
l,ens C4

330
vr,
vr,
408
420
vr.
468

uur
uur
uur
uur
uur
uu;
uur

r2.30
L2 "30
14 .30
1l .00
12.30
r1.00
II.OO

11 .4
lr .4
r4.0
10. I
tI.4
9.4

10. 3

5 uur,
uur
uuf
uur
uur
uur
uur

19.00 uut
18.15 uur

" 17.30 uui

5

0
5
5
5
0

.t

- opste!.1lngeu als bekend:
- Lens 41 uet M.KÍpp, A"TikaÍ, H. Schuurman Ën J.Weststrate.
- Lens 82 zie kopy hieronder
- Lens C2 trret I(.v.d,BerC (ook Cl)
- gaarnc ouCers met vervoer voor Lens C3.

SCIIADI'ITPROGBÀJ,I,ÍA A-B-C-JEUGD

31i tuijfelachrig weer mogen jullte naar rens toe belren (661314) of hct kompetftle-
voetbaL .doorgaat of dat lrc een al,cernaÈief prograrnna afwerken. zomaar thuleblijven
en denken dat hÈt afgekeurd 1§ slaat nergene op, lllJ zullcn proberen zoveel 00ge11lk
wedstrljden te tegelen ars het konpe titÍevoetbal afgekeurd ís. ToÈ zaterdag....,
Lluders- spelers: lees dlt goed:

Het gaat io nu en dan acht nÍct goed, De afbeLregels uordcn de Is.ataÈe weken.hàrhaal-
delijk overschreden of zelfs 

. 
genegeertl, Necn n, óene a{gelopen zatertlag. lJe noemerÍ

even op:
Lens A rèBB 12.55 uur Rubcn Jordan probdert',nog af te bellen" Na vael zeuren komc ,

hij nog en speaiÈ ecn goede partÍJ.
Lj:ns Àlr lasri cn Abdesram komen weer nlet op. A.s, zaterdag dus geschorst. Maurlce
NooÍt bclt nog r,re1 en zegt naar vuc te gaan. NooÍt gezien. zarerdàg dus ook geschorst.
Lens 82: sarwan JagaÍ komt weer nlet op. Afvoeren dus. Redouane zegt af, via àrn
vrlend. trouÈs afbellen blJ Paul v,d.sÈeen vooï vrljdagavond 19.00 uur bf zo vroeg
mogeli;k op zaterdagmorgen op Len6.
Lgns c4:, vriJdagavond bcllen voor vervoër" Jean ?aul v.Nierop en sander Mor bIÍJkennlet tc komr:n. Er werd niet afgebel<i??

Door bovenataande zaken gaaE de 1o1 er bÍJ ons laar ook btl ale lciders en spelers
dle cr wel eteeds zijn echt af. Neen AI nou die met 9 .spelers naar wc trtou"-È 

"n
Afbellcn Ls een kl,eÍne EoeiEe eu ecn vorm van faEsocn. I,Ilj gaan niet opkoEen dan
ook kelhard aarrpakken met schorsLngen of bÍj herhaald niet opkomen Eet heg afvoeren
ars Lid' IJlj noetèn op alle spelers kunnen rekenen, ouders sturouleer uw klnd'om
zovecr mogelljk te gaan voetballen" Toon zerí. ook belangsÈelIÍng en zorg orvoor
dat hil optljd afbelr a1,s híj nlet kan voctballen.
TRAINING NIET GESELEKTEERDEN JIJNIOIiEN

Gelukkig hebbcrr wE.ar ecn trainer b1J. De varier van cen rrieuw Jcugdlful i.w. Vin-
ceít' Ebbi:n van c4 heert zich aangcneld on.jullie tc gaan tralnen aanen Bet Arno.
Iiet_1s uu dus mogelr{Jk om.de groep te gaan splÍtson Ln A/Bklassers en een groep
c-krasseÍs" ilÈ hopen darr ook daÈ hèt ueÈ het nooÍe weer drukker gaat Írordcn. .^

De tralning begJ.nt oE 17.30 uur. VerzauelcD 17.15 uur.



A.o.zaterdag B april bingo-avond op Lcno voor long en oud. redereen is welkon.Aanvang 20"00 uur en er worden.r0. iondas g".p"Ëia-or, als -k,ap "p à" ,.".riïï*""uéín superronde. 0p de avond. zerf t""nf"-oit-iJ! uoekjes E f" I0,-- (r0 rondes) wordengekochÈ' ',Íe weet gaat u nèr een kleuren rv nult huii. Neeo sàii 
"n,i-i"., ,uu.

BINGO AVOND 
"

Lens B2

I,leds trll dprogral[ne D-E-F i unioren.

Zat.exdag A-4-L989

HeLaas hcb.ben onderstaande 6 personen nog nlet f. 16r__ betaald. ZatÈrdag mogen ,jul1'e allaen speren als^Je vàor_de weds[rt3 d 
-betaald 

hebr. pr" 
"rr"_i-àoon: 

F.Acer,M.Achalhl" A"Baldjoe, J.Doerga, B.Linger ur,-n.ttu"orri

Kontaktpersoon: Paur v-d.steen rer; 970I54 (b.g.g. 9rL6r4 peEex pereyn). Afbeiren,roo" doÍredstïijden bij PauI v.d,Steen roor r.rjàrgà.rii.i rs.OO uur. In uÍter'ste nooa nog qp.,.zaterdagnorgen op Leas blJ lemand van aó 5àugakomÍ6sle tel: 661314. voor avond!Íedstrlj denteI: 970154. _ i.

veld ' san.konbt Lene
7soz
vr.
7549
7 s99
vr.
7682
7 G94
7 714
77 5L
77 68
vr.
7785

9 .00
10. t5
9.00
9.30
9 .00

i0.30
9.45
8.45

10. 30
8. 30
9"00
9"30

uur
uur
uur
uuË
uur
uur
uur
uut
uur
uur
uur
uur

9.30 uur
11.15 uur
9.30 uur

10.00 uur
10.00 uur
11 .00 uur
1 l'.00 uur
10.00 uur
11 .00 uur

9 .30 uur
10.00 uur
10.00 uur

Lens Dl
GDA D2
Lens D3
Lens El
IiBS E2
Lens E3
!Íestlandla E3
i{oekse Boys Fl
Lens F2
Grav. SV !'2
RKAW T'2
Lens F5

- Dèlft Dl I
- Lc.ng D2 ÈÍadesÈe1j n
- Lyra D4 3
- RIOEO EI 2 -

- Lgne È2 Daal cn Bergselaan
- Gravenzandc SVE4 Z '
- Lens E4 HogeBomen /nldwÍj k
- Lens Fl H.v.lIolland
- Devjo Fl z
- Lens F3 Gen. Sp. prk
- Lens i'4 lleuvelweg
- Gravenz.SV E4 z

- opstellÍngen a1s bekend. Lens F3 neÈ V. Knol en it.tlÍartha- gaarne ouders.Eet vervoer voor Lens E4, Fl, F3 en E4.

BIJZONDERiIEDEN

SCHADIII,IPROGRAI.T'íA D-E-I'-JEUGD,

ouders 3 even goed dlÈ lozen.

BÍj tw-ij f elachtl'g rÍeer mogen Ju1.L1e naar LENS roe belren (561314) of het ko,pcrrrle-voctbal"' doorgaat of dàt we een-alternaÈief prograuma afwerken. Zonaar wegblijven
's 

Da.uurlilk ult den boze. r{1j zullen probàrei zovecl uogclijk ,"auirija"n tnregeren als heÉ ko'rpetlÈÍovoc È,ba.l afgek;urd is. Due belrcn hoor.

Dc 1aaÈsÈe weken' komt het D.og wercens voor dat er eperers wegbriJvcn zo.rdet aË tebellen. Dit' is voor dns zeer-lasÈig otrdat. ,:rftallen op het laatste rao,ent aanvulren , .vaak nlet gaac. 
-0o!§ 

voor de relderà on do epeiei" werkt dit zeer dcnotÍvèrend. Eon.opsoooing van afgeiopen zaterd.ags

Hiïi.l:iï"itïl"tlifi van de,aardboden verdwenen. probrcmen EhuÍs..Een bellerJe, -

Lens D2: Dax Verhey en l{utherem Koca niet gez'a.,'t Met vcel kunst en v,Íegwerk D2toch kompleèt gekregc ,
Lcns D3: repi soysar belde. veer. te'laai af voor icÈs ilat hiJ aI eveir rrisc. Mr.chael ,yrattheljer zageÍL we'heremaal niet en ttaynond v.r,irrt i aa p."Ë. iun"ï:'-oot. zr3spcelden me t. 9 uan.

I"rre_EI Iousi-ol Haddioui. Nler gezÍen, niars gehoortl??
}9!q+: Rfcardo Arp[renaar, uarcei otte'r en Abdir souarí. Niet gezÍ.en. Nlets gehoord??Lens Fl: Fabian v.Làeuwaarde, NÍet gezren. wtsten wet dat hlj de woensdag ervoorzÍek sas" t4aar dat kan overgaan. Stecds bellèn voorËaan.

I



Zo een bloealezlng die er nlet on 
'1egt 

en het ls toch zo genakkelijk om even af '
te bel'en' op deze leeftÍjd spreken wi1 de ouders nog aan, I,Ie hopen dat voortaanÍedereetr zÍch aan onderstaande règel gaat houden.
Afbelleo: vor?r vrljdagavonil 19.00 udr btJ ?aur v.d.steen voor de wedstruden. rnultersEe nood op zaterdagnorgen op Lens.
voor ons 30u dat urakkelljk zijn en tegeàover de teaugenotea een stuk aportiever.BU nÍer opkouen zurr,en we vanaf hedei overgaan rot àér, wedsrrijà ;;hois:.ng en tr3herhaald nlet opkoEen toÈ afvoeren als IÍd.
Laat heÈ níet zover konen.

i'Ii,'l en Blonr,Jerry Hoernlg-en p.eln ileldel gaan jullie trainen op de woensdagnlddag. .

He hopen Jullie nu a1lenaa1 re zien vatr 13130 uir t/a 14.30 uur. «à, ii"a re raat.De heren zijn vaË ptran om jutlÍe veel Ëe gaan r.eren, Dit kan nu ook nct drÍe Ërainers.

TraÍning F-klacsers,

TraÍuÍng' E-klassers

Blogo avond.

Donderdag 30 naart BTC toernooi voor Lens F5.
iiet roernooi bíj Duno gÍng wegens het slechte r,reer nÍeÈ door. Dat za\ waarschlJnllJkop een andere datum gehouden rcorden. Het tsTc toernooÍ,op donderdag ,""-'"nr, gewerdlge.dag voor F5. I'Ie speelden leukc weals'rijdjes. Dar ï'ij re Jaars r-5Ës "i3n eo artde tegenstanders roch van verschillendó ieans ar meËr aai ecn j;;-";;i"", hebbennlj met goed resultaat de eerstc hTedsËrijd ger.ronnen van BTC net 2-1.De L'edsrrljd r;rgen spoorwijk hadden onze-50igens heÈ in st togrn uoÀiti5k. ,aarmeË inzet en coch. nler. re vcrgeren, het v-eraédlge" 

""" 
j.-"ig3i- alli,'t"", hcr rochdoor overspelen en goede actiàs van inzet op rn eindstand .rri 5_0.De 3e wedstrl.Jd was rt toch spannend, Een vàrenlgÍng had. S ntn. voor tijd afgebeld.BTc hecfr verechillende 5ongens uir andere F-ki;;;;; ,riJ "rt".,,"r.r'"; dar ruidde"Houtwlj kfi.

De cerste wedstrtjd van EoutwÍjk von:rdu 2e" zo haddon een hele goede keeper, d1eschoot heel vër uit. Er J.iepen ook 2 grotere jongens nee" dle een beetje aan dezwarè kanÈ waren. 
'ue 

kwamcn gauw achrer mer rro. celukttg scoorden *à-ii i]ï.*i.or"r,het wèrd nog spannend ooh..Wr: kwaocn op .roor"pror,g, toen;maakÈen hun rÈ weer ge1iJk.UiEeÍndelljk eronnen we Èoch mcÈ 4-3 voor -r,ens. :
.De-laatste" wedstrljd tegen DSO verloren vf3" en wiJ werden toch Ic in de poule.WÍJ ,hebbèn de bcker ge\{ounen.
zouden er nog meer volgcn? onthoudt 

-tr-5 
de kanploen van .e F-jes van dÍe klaese,dÍc er nog gespeeld moeten worden. Jongens, het was een frJn Ëoernool.

Helaas was VCS I'3 een voel tc klolnc tegenstandcr voor ons. Maar ja, onze jongens :
Íraren nlèt ÈB stulten, zc gingen gewooa door. A1s onzÈ jongens een tegenstanderhebben, dle-ean kop groter zljn, iiebben zÍ5 ook geen neielí3a.." ,"t-oi".De elndotand was 10-0 voor Lens F5. Itet i"ik"t. was dat. er Jongens van ons, dlenoolt een doei.punt hebben gcnaakt, hct vandaag.wel lukte.ÍIe kunner geeD kanpiocn meer worden,- maar wel Ëen goede 2e. Dus wtj zlJn tóch cenkleÍa bcetJc kampioen. wrJ zrJU

- .. 
. '. 

r, DoclÍ,DoelÍi gÈoetjea van MarÈÍn.

Het is veel te sÈÍ1 op deze traÍnlng. vooral are sperers van E3 en E4 laten het vaakafweten. Kou op.o-uders 6tuur ze ""9! q9 tra_Ífling iedere woensd.g .,.., iS.OO uur t/m16.00 uur en iedere do,dertrag van 16,00 urr t/r"rz.oo uur. Trainen hoort er ookbrj.

0p zaterdagavonà B aprll 16 cr een bÍ.ngo-avonrl op LENS voor Jong en ouil. Vanaf20.00 uur spelen we r0 ronde-s en daarrà een superrondu ,ot .i" froordpriSs uenkleuren ïV. Konèn dus en de boekjes'Éi f.10,-- voor 10 rondes zÍJn ooi, oi A" oronazelf te koop. Neero wel zelf ""r, pen ,oe.
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IiopeliJk dezr: week wel genoeg ruimte voor deza rubriek. oot à" ieatste tiÍee r,;kenschrevcn,we ov':r de prestaÈies ven cnze jèdgdtoeus. Hclaas.,kón rrit-"iàt-ruo, rnde Lensrevue doordat er r2 pagina.rs vol rraràa met daarÈu.seir:nÍutszeggendc stukjeBover Rushdle ea de afgelopen week door pagÍnars vo1 ret standen. noplïiir. hebben''we dcze nieek meer ge1-uk.

Lens A. reg:
vcrloor net 2:-I van DS0.,De ko,gpctitle zÍt er op. uet beBln was erg goed. ï.ra deèenber,gÍug het eqhtàr 'àtukken qrlnder., »e Eorivatie is ÍrÍet optÍnaal blj roeardere sperers.zelfs spelen ln de senloren 2 op zoadag wlJ,lcn sómrlgc nict. Een echande ,nui ""ir".g:tweI zeuren clc volgend oeizoen niet Ín rre A selektie gestarÈ .og "oià"". Met zorn .i-.slechÈe uoÈlvarle hebben we_de 

'rrendschappellJ 
ke wedíri5a f";".:;, -;;;.;or-i"r"; '

Sparta reg. Lr ui.ar afgchaalil.
Lens A1:

T:::: :.t 3. :?gl"r" naar koploper WC. Badankt Basri" MaurÍce en Abdeslao. De Jongensdcden hun best naar konden het nlet borwerken. RÍcardo bedankt err een.mooÍe goar,Zatetdag weer VUC maar dan docn enkele spelers vaa A reg. mee. Succes.
ï,ens BI: .:.
dèed uat heÈ noÈst doen en dat lras rrÍnnen bÍJ NealdwiJk. Met 5-0 uaar liefst ende openÍngàgo-ar ,,as van ceËare jaars c-klaesór Hans v;;heti i!-0;";'-;;*;;eken deLaatste konpetltietrcdstrlJ d tegen Qulck. Bll een overwinning ls Bl waerschÍjnlijk. _ .: ..Veillg en. da-n een feest voor jqllle.
Lens 82: ., r ..,
r{on van Qulck met 4-0. LaakkwarÈier v/on ook. over 14 dagen de besllssende lredstrudtegen LaakkwartLer. I{e hopen dan wel volredig te kunnen spelen maar dan ooeten nogliel zo'n 6 spelers f. 16,-- becalen. Dat kan zaterdag op Lens.
Lens Cl:
lron van Blauw Zwart uet 1-4. Een protesslonele vldeoploeg was ook aanwezig en rcgde
de rvedstrÍJd vas.. Gelukkig voor Rogrr:r onde. hij een penaLcy Eocht nemen. Deze
kan hÍj nu nog vaak terug zÍen. Volgende kecr beter.
Lens C2:
stond lang op 1-1. EÈn schlttcrend schot van Tom sehlppers had 2-r ku nen bctekencn.Helaas het trof geen doel en RAVA vron net 3-1. zater<lài thuís. Martljn en Ted bcrlankt.Lens C3:
is karnploen maar het bteef rang spannend. Eerst 1-0 :rchtcr, Da+rna 3-2 achtsr maar3-3 btj ruat. Na rust ,'as de spannrng weg en liep c3 uit naar een 7-3 overwlnnÍng.Blocncn, fotors, taart en lÍnonade. Later nog eei feest3c. Jongens, 1ei<lers gefeilcÍteord.
Lcns C4:
[àT] ivoer. flo..rre! r D. Jongens waerdeerden dit door er een leuke wed.trijd vante moken. concordia was echter gewoon rJ,c betere proeg ..n wo,, ,oet 3-0. zaterdag Íreerecn 6 terke.
Lens Dl:
GEi-van slag af. Knokken, knokken en nog eetrs knokken. Allee, dat helpt en nrerde schuld zoeken blj schèldsrechtèr. etc. zaterdag gewoou revanche nemen op De1ft.Lens D2:
Eiste keeper Dax. waar uas Je nou?? ook l,Íutheren hebben we nÍet gezien. Toch best
een leuke wcdstriJd naar de bal rrtlde er nlet in, Verloren Í4eÈ 2:l
Lens D3:
EEIEEÏ.' Èe IaÈc afbeller, ÉÉn wegbl{ver (Mlchael M?.ctheller) cn cen speler mcr

11



miaÈe Marcel 0tten, Abdul Souaró en Ricàrdo Alphcnaar. Afgobeld r,res er niet??soenlel stond op heÈ verkeerdc verd. De E-.r neàerlaag is àaar,aee snel verklaartl.
Ronald scoorde de enlge Lensgoal.
Lcns Ii4 :
niste I'Íoun1ï Benoua.rrek. tr{aar \as je?? Aytcl en Rovln kwaoen veeL te laat. Ook hieris de grote nederlirag dus cnel te verklaren"
Lcns 11:
speelde met vincent D l4ichael en Errc are.ínvallers (bedankt longr:no). een hele leuke
wedstrl,j d ' 

' 
opdanks een doelpunt van Michaer werd er toch net 2-f verlorcn. Dat lsj arlmer.

Lans F2:
speelde een puÍkè partÍl . Uit vcrd nog kansloos van Die llaghe verloren oaar nu kwamen

'ze er niet aan tc pas. Volhouden dlt.
Lcns 13E
wa5 wecr kangLoos tegen een gèwoon Èe sterk Toncgltlo. Geen problcem hoor tlat wlsten
we a1 van eerdera wedsÈïtjden tegen hun.. zaterdag (vroeg) nàa.r Gtavenza-nda. succes.
Lens F4:
speeldc een knappc partlj. NÍck Hetdar kreeg oen beloning voor zrn gocde sper. l

'IIlj scoorde t\ree kcer. De ÍesÈ deed ook goed nrce en Gravenznnde kon nlet 6coren,.
Geweldlg.
Lens 15: "
lÏaÏaEÏa dubbele clJ f ers. De bables van vCS werden echÈ Bf gedroogd door de sgoom'oals
van F5. BÍj leder doelpunt cen luid gejuich, Zo hoort het oók.

pech in het oosÈen van het land (Raymond van Llnt).
i"ict 9 spelcre weg. Dat is balcn màar vrij konden er nlets mÈeÍ aan docn. Een 4-lnederlaag tÈgen een niet ar tc stèrke tÉgenstander. BriJf wel posiÈÍef en houdtde mocd erla! !
Lens El:
wón net s-z van Delfia en ls een aktte bègonnen ou Gtlbert voor de E-krasscrs te
behouden. Ook wÍj hopen daÈ dlt. gaat lukkÀn. Binnenkort meer nieuws.
Lcns E2;
olste Fousí c1 iladdÍoui.
die op I-1 eirrdígde "
Lens E3e

Te vroeg?? Kon op joh!! HeÈ was ecn spannende wedstrljd

L2



DE LENSREWE I

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENS
62ste jaargang numner 37, :I3 aprÍ1 1989,
'r'r****iÍ********rt 'ï*J'r**'r"ï:t***r.***rt'*r,***,tlt***r{ri*É**?t*r.****it* ****rti***rrrirr!t******r.*rtrr*rtzt* rt**}i*
VAN DE AEDAKTI ETAI'EL.

He-t_eÍnd van de kolrpetitÍe is Ín zÍchÈ.
IENS _.:g: Ís _uÍtgerangeerd evenaLs onze hoogsre Zar,erdagafdeling.
I4aar LENS I (Éa) zít weer volop ln de race,Ën vooral nu met de àankouende derbytegel Y:9.9-...1oÉten ríe kunnen aantoneo (en raten horen) dat we ondanks arre voorafgegane pertk'élàrr als 66n nsn achter onzc klub ataan, Necm.toeteÍa, tro,ners, vlervÍngers-en.al Írat rtog meer.ge.LuÍd teweeg .kan Ur"og", tnee a.s. zcEdag.Laten wÍj uet zrn srlen als een twaar.fdi oro ir*g"rnr, en onze jongens helpen naareen vleide zege op rij.
Eet verleden heeft a1 bewezen daË ean er.ftar alleen tot wÍnst kan komen vranneer '.
let supporcerslc6toen achter het etttal otoroc. D..ro, ateze oproep: KonÈ alren! ttZle ik U a"s, zoudag on 14.00 uur???

OUDERAVONDEN

Ziet U het 6ók zo ??! I

Maandag 3 aprl1 J"1. waren de ouders van de A en B Junl0ren te gast bÍj rENs.llelaas wag de opkou'Ë ' op deze sloÈavond. van dit scizoen, benedËn vcrwàchting.Jamer elgenlÍjkD wanÈ ove,r àet.algene+n ziJn we biJzondàr tevreden en verrreugd - -
Dvrr"het 'enthoueÍasne van de ouders.'In welke vorn dan ook, ís dit zëker vooï herhaling vatbaar. .:
De opzet van deze avonden cn d.e inÈeneÍe van hct Bestuur oa toc een uauwere blndÍngen kontakt te kd-men tdssen dé'ouders eí LENS Is zeker-gealaagd.Er zljn goede ro.ur-taEen geboekt en er is wederzrJce tàgrrp Ëoi stend geko,en vöordlverse proble,ariekèn. via de enqueËe ziJn we ooË n"n It"ir *r3 rà, 

-l"wira"r,.
Het Best'riur' zai net de ultkomstèn 

-zekcr 
eàn de slag gaan, en uirnr, í"i-a. Jeugilkou-nlssie zullen we zelier beklJken waar de priorriteiteu 

, ges Èe1d moeten worden en lrater verbererd of'veraàààrd móct worrren. o;;;-i:è" Johr;.d.[ubbe, za1 àaar een 5elangriJkero1 in gaad spelen. De. resuitaten en ultkoftot;n van de enquete zu11en we vÍa d,eLENSrevue kenbaar rnakeh. De ouderc, ar" o* "ui[. reden dari ook niet Ga*Àrezlg kbnden -zijn' w1l1en we toch nog íu do gelegenheld sÈerlen, invloed uit Èe oefenen op hefgeheJ'e jeugdgebc=uren. ra verkortà vàirr zulren we daarvoor zo spoedrg iogerr5t eenblJksènenquete houden, dre u kunt vrn<ren in tle LENSrevue. op wclke iairer art zar.. .,
gebeure, kunt u Lezen tn ons kiubblad. Doe daar In icder gevar .oo ,"". u kunt ervan I
overiulgd zlJrr, dat het Bestitur er arres aan zal doen om í"t a" inwij"ug<r én de . , .

oudels zo goed rogelljk naar'de zin te naken. Een goed kontakt Èuesei onze Jeugd,oudcrs, JeugdkomÍssle, T.C. éa heÈ Beetuur ts aaaitti .ru., g.oot ;;i;";"LENS wÍ1 Deer, U ook....,?
lIeE Be6tuur.

Nou, dat wordt dan toch nog een spannend slot van de competitlc. He krurpen ste;ds'_.dÍchrer aaar de koppoittrà en bij wrnot op v.c.s. ,.;:l;;;;'t;.rà"ïl nos srechrsop_ééa punr. zo zte le naar. .rÍcr óen nÍer àflaatbàre i5ver wefd r,". ,riii,ï!.J-;;;ig.D.s.0. ver'ragen. Een over*innrng op purÉ wilskracht, ict als lr.i. àniroror sandervan der ïleter, dÍe net de nodlge heàhlingen Ln zljn hand, ontlei g.ur, .roàrrrr.dnrrcnste tc capituleren. Klasse! ,

De overtulgtng, lraarmee Richard v.d.tsoek d.e winnende goal produceerde, was ilaàr - .-

ook ean afsiríà§é11ng van. Er zïi echt karJkror 1n dÍt tca,: »err. 1o*!.ns zÍjn vasrvan plan a1les ult de kast te halen. Te kaokken om er he! besce vàn ie uaken. zo,dagde derbv tegen v"c.s. De buurna.n 10 nog elrrjd ninr ".iiig-.;-;riï";-.;" derhalve
91i:"19:f uoell{k gaan maken. Daaron Ëebben-we zondag a.L ook U ,.àfàï'Hé61 LEI'IS moet nu achter dc ploeg staan. Met spreekkoien; gozang; t""tËr; en.wLecik wat voor -1'n- he rr'ii:. .He r,oeten er gewoon zlJa. ook dc LENSJeugd word.t ln groÈe
-gctale verwacht. Kon op Jongens en ,àis3es, 1àat 5e zlen en zekeË ook horen.Mocdig lul11e eer8te elftal eens ultgebieid aan._Doe het wel netlesi t,ria o., dutdeliJk,vraag 

. het Eu:ar aan'juIlle lelders oi traÍners. Dte regaleirl;i i;;; iJut". rr, ruao.gevar komenl De Èlraalfde man kan won«leren verrichten. iurlra' hórei-àuui-oot b1j......

I



Afgelopen zondag had ik dd 
-eer 

on rei.er te zijn. Maak Je aat ook eens mec., v""r IÍespecE gekrcgen voor de wekeliJkse klus van ltàrc"I, Hais, Beg, ;.";;;;jil.;=:;..,,maar een paar re noe,en..zo,n baan_ is fettèltjk allcen leuk ,,1; ;;-;;;.nnen lrordr.ilelaas Ís 6at lrieÈ altljd het gn.rrt,,aa.i-hu.'*"rt gaat wel h;;r.-d;;;i;-;";";;;.mensen dar voor LENS dor.:n. Ben verloor mer arn derdr elftal à. iàrr"e;ijte weddrriJdtcgen--Docoo. Een rotdag dus, 66k voor een fefàr..Ilans Kooyenger Eoest eet zen twecde .rta"i p"e-., 14.30 uur aanEreden tegen unitas ,,,.Ín het vërre Gorinchcm. Ook nict da rnooistl tru" un., de dag. Toch loopt dat allernaalprobleenloos. Irlogen we hec LENSpetJc tuut 
"orr"loor af nenèa.

3Ï;ri"ff:ri: 
zeker 6ók voor de àtgl"r"oii.-.'an àe ur3zonaergÀsrea.gde en gezelJ,ige

carIa. verhey, c.o. zorgden Èoch uaar woór voor een intereesante Ínjcctlc voor dcjeugdkas. Zonder de lmpulgen en bÍ5dragen 
"à"-aio aktÍevo Le.,o-ois] ,or-n"t verenrglng'-lcven maor cen saaie bocl zijn.

Gel-ulcklg 1s dat bij Lens niei hct gevaI. r,iilt u ook lets rroen? De dcur otu"_c orogàrr-,-wiJd open."..o.cn wc zijn er .roor in de etenning ! Tot zonCag.
)

§rans van Dljk"

IENS v.c.s. Een topper, dle niera:id mag mÍsscn.

LENS.LENTE-LOOP

De eerste startnu mers zrJn de deuÍ uÍt. ook blJ hc. groot.Èe warenhuÍs ven Ncderlandzlj4-al. de nodige startbewíjzen verkochË. Orr-loat dus goed. '".'"---'--".
Afgclopcn wocnsdag waren rte nuumurn .,oor-do-i ;il;;;;"";;ïoo" nog niet beschÍkbaar,izodat we ,at Len§ertje6 teleur noesÈcn steIIen, vanaf hcdèn kan cËn ieder l4schrlJven.starrnors liggen klaar achtcr_de uar.,voor àe--goede orde: H"a-i" 

-;r";-;nnogerij 
k ,.

- on.z.kiloEerer Ëe lopen voor Lens-erg boveir de 12 5"orr Àrrn".,-;.;;"i ;r, mee buiren .

Todu9tqllg: wanr prljzen zijn er al,cen voor ile Jeugdlge dcelnemers. -Ook ztjn erinschrij flll sten voor de groie roÈerlj. Alle Lens-ets docn daar toctr aan roce?!- Eeu 1oÈ kost f. 4,50 Íncl. sÈarÈbowí.J; 
",, i.,"i,rurnt een leuke herÍnnering. TevenssËeunt U daarrnee dc Lens-ers. He zorgen, vàor een aantrekkelijk prfj zeipattet.Ook doen we hlerbtJ nognaaLs ecn berócp up 

"pon"or",sponsors voor de 4c L.L.L. -Wle herpt aà oig.i.,i"àiie 
'ook 

dis cvenctrÈnt tor een grooEsucces te naken. Kom op mensen, 1aàt r:ven iat horen. A.S. Zondag gaan $rc probereÍreen groot aantal nors aaa de rnan (vrouw) te brengen. SteI ons nict Èeleur.Het loperswereldJe is l riddcrs behoorriSk ti-à. ,n.r. Na du c.p,c. en de westrand- .marathon komt dlrekt ní dc Rrdau nere-thoir de 40 L.L"L. 1n benld.vla' vla' zu'Ien we weer proberen voor een aantrekkelrj k aoelneoersvetd te zorgen.De ultsragenlljst vau onze vori_ge ed1Èics rioten er nieÈ om. (patrick Ar1s, FrÍÈsBoudewljn, Corllen llarms enz.) Éio.r.uro ,*t ,r.ïo.,o en faan. Dc 4e L.L,L. moeE ookzorn topper a1s wlnnaar opreveren. LiÈf8t met een nleuw record. Daar hoort u bÍnnenkortmèor over" Wat nu belangrljk is, is dat U, Lens_er, rncedoet aan dÍt eveneEenE.
liïT1,1:.' ,: :,1".1 ,ogàrijr n n nrnrtrr.,#or-.J xop"o.,age1lJks verkriJgbaer aan de ber. Doelr due.....!

Fran6 van DlJk
Ilenk Iloppenbrouwers.

Lees daarvoor heÈ progrenura in de regiorrale dagbiaden.
r\orn nhar dc wcdstrildon! !
Ook daar doet LENS ztn best voor. U oolc.."!!??

Let U op! H. C.ÍÍèdstrlJ den

oRakelt e63

- 
Thr:o DÍkstra 1s afgeropen 

, 
zondag' jamer gcnocg dc verll0zende. flnallst bÍj hctii. C, BILJAX.Ttoernboi gewordcn.

.i. 
..-,.. 'I
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- Zeker net zrn gedachte bij D.S.O. - LENS geweesclt!
- Theo, toch gefeliciteerd net ale 2e plaats!
- Dc fan-. de Boer (rens 10) wil.'uiJ tlezà .1i:dereen bedan-kcn voor hun belangstelllngen Ielrke.feaktÍes dic zlj mochten onÈvangan blj ile geboorÈe ven hun zoon Johnt
- Eerlnnerl rrg 3

- De lastsÉe klaverJ as-<lrivr: ía op 2f aprfï!
-. Maar dat'staaÈ natuurltjk atr- in Uw agenda !

- Een beslÍselngswed strlid:
- a.s.Zaterdags LENS 82

- n.s.Zondag c AJax

- a.s.Zondeg s LEI{S

LaakkwartÍer 82 aanvailg 14.30 uur.
Eeycnoord 01yo. Stndion ui-Èvcrkocht !

V.C.S. ook uÍtvt:rkocht?? :

- zorg daÈ u erbij bent' $ant ook IílJ Lroetcn LENS stcunen richting oindoverwlnning M
- En neeu voorel hórrle nee........ ". ! I I

- lÍeË zrn alIen moet het lukken! !

- Allen voor LENS , LENS voor allon !:! I

iINICORN UNICOI(I'I

D.S.O. - LENS 0_l
De kancen op een kanproenschap Deoèr ctecds grotere vontren aan, voorar nu tENs blj ..'D's'o' Èríee puntÉn Ín de wacht wist te step"i n, de med.e-koproper' hct verzuÍndcn
!3 yoJfe rrlnor bU hun regcnsranders re poËk"rr.

-,.!EI!s begon de_eersre herfr mer'goeil voecËar cn Ir.s.0. Èoest alr.e zeíren bljzette!om-de v"d.Valkbrigade een halr Éoc te braugen. ---.-
Halvcroege de eerare helft kieeg o"s.o. aai-..k wit aeer grip op de wbdstrl3d. Met' gevaar_l1j ke urrvarlen ppogde ziJ de LENsverdcdigrng !e aoËiulntl"l ,"Jr gelukklghecft-LErys nog .Eeeds de uinst gepaoeeerde vetdàat[rng. Marr onaante àere poging"n i.van D.S.0. bleef LEIIS de bovencoón àanvoeren.
De tríeedc 

-hetfÈ ,as nog geen 15 uln. begonnen of Ron de Jong gaf zljn vl'Ítckaartjeaf' Een afstandschot van hed' deetl heel zoot".ruur troen sr.dcreren. Èer.eas trof d1tschot geen doel maar het 
. 
sloplngswerk Èegeir D.S.0. vas begonnen.

De spannlngt:o J.ango de lÍJnen (àn achter het D.S.0.dcel) iÍepen-hoog op. Met nogzo'n.10.a1n. Èe epelen bego. R.icharrl v.a.rioet aan een golo wot ulteindelijk re'ur-teerde in een roch rrel clikve;dlende (gezLen a" "".tir"il-ó_i;";;;;;g.oE toch nog de cer te tedden begon D-I.o. daarna massaal LEI{' aan te verreÍr netdc bedocling de , LENSverdedl.ging te brcken.
GelukkÍg, maer jàmer voor D.s.0., hadda, wi.Í ook nog enc sander v.d.water dÍe zlJndoel op voortiefferlj kr: wiJze "cIàan" ,iet tË houden-van ',vyanaeHjie'schoten.

'ok 
deze kcer heafÈ de redaktrc-nrÈt te lang hoeven tc zocken naar 

"cn 
prntengèire.dle zÍJn v1éie op onze eerste clftalsperers-wlrdc onzetten Ín cen aanÈar puntcnvoor deze sperers omtrcnt rret klassemónt ou de ',u|ïcottN .voetb"ii.rïàr'n". jou.trofeett.

Ecrt ual dle r,-eke1lj lcs vanuit zÍjn woonpleeÈo iïeemsÈede, naar LÈNS reist on de'wetlstrij.,,.dcn van_ ons vl,aggeschlp tc kunnàn a"n"èhor*o' e"/or Uetrrii;";;;; ;;;;;" een trandle ver:L ups en downs (pronotle/ilegrsalatte) heeft neegenaakt c., ,aàr ii"r"i"aïËàr."rvoorzlttèr van onze vercnlglng is galrreest J zorn aan kàn arleen, map-r uafls v.d.Krcyzijnllt
Hans, bedankt voor Je zuer puntlgè medewerking!

UNICORN U].IICORN

I]NICORTI I]NICORN
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Werd mLJ gr.:vraagd of Ík eens ga kljkcn bij heÈ ,'vÍcrde" dat z,;g. ,evrlenden,r clftai-,van wat ze er werkerijk van bakken, n.aar a,anleidlng van a1 dle naar.hen zerf toege-schrevcn opgesoukte stukjes!! v::n een vriendcnalftàr ,og .ni=ui.["'.,riit- 
"i"a spreken,wírnt zè voetballen al bijkanà 2O Jaar bij Lens.

Kwamen als dartelende lamretjes i:n nu z{n het vorwasscn schapen.Dus te begrljpen,i{u het voethaLlca.
ook ik heb ge,oten van aI dic kansen cia Lens aangr:boden kreeg, naar hclaaa nietin punten konden worden ongczet. Ncero nu onze KecJ 0., werd tió".oui ieiuggettoten,want hlj gebruikre meer zijn lÍchcaasgewichE dan zijn br:ncn, en,er:n Aad S. prachtiqaÍts nlot kurraen benurtcn, door dc bai niet ondct càntrole ie krijgèn un-irli-----'daardoor heÈ leder zachÈkens langs he,c doeL rollen.
De_tweede he1ít bljna van het.zeifde laken een pak, allcen mÍste ik olaf H. en datzar I'aEer eeu goede tectÍschè'wrssél blljker. te zÍjn, door hun curator dè lrr.J.l'llllens. De echterhoede kon vriJui.t gnào 

"r, 
keeper Theo v.ï,. cÈa.k Ín brekendevorn ín dÍe zandbak van de Rijswiikers. [rat hecft i,i sta.en grabberen, voor orafwerd tlartln v.d.I'I. a.ls aanvalrer àxtrc-ragczeÈ on toen klrao heÈ gaweld los, krceglneens de berr voor zljn voeten gaf heru doàr aan ile vrllstnandc RIbert Duyndam enja hoor hct verdlcnde kostbare doelpuirtje rro bljna so irn. t*r:a weitÀa-en oot autoneloze lnzet van een llenk Il. dat àeze uitslag mogelijk maakte.

Vrcdenburch- Lens 4.

P.s Ik kan nÍet a1Ien bij naan noeÍten naar 1k heb zc in nljn broekzak.

Vredenburch 4 - Lens 4.

Theo Lux"
rr.b. Vanwege rulnÈcgcbrek is dit verslag lngékort ,(rcd).
LENS 10 VELO 16..

rn Perfecte zondag ou te voetbarrenr lekkcr zonnetje, alles in bloei of nog 1n knop,fIuítr:nde vogels on Je he1n, Frans pluata.ns langs de ztjlijn rlet natití.e_servetj e,vè_iIÍg ataao ln de compctitie, korron heerltjk dat t.npen] ! .

-T'D'Jo-op Hilleus had iedereen ríeer op tlJd weten op to trormelén.ondat de thulswedstri3d.tegen Vredenburch destiJds was gestaakt wa6 iedercen er Ëoch lreilr op gebrand om ;te s'ínnen" Echter na de opmerking van Arrhutr de Grood dar zc ove*i3I Ujt po"
_zoudcn wÍnnen werd dÈ drang om Ec' srinnen biJ uenigr.ren to"h veEf ffi?lTijdens_de vèdsÈrijd reek het er cven op of-Arthui zgn.clgen revensioi 

- 

ucs rrs rtedoor alle schlJn tc wekken dat hÍj dE bàl afgeechermd o.r.i ,1" schterlljn wlrde'raÈ.,ngarn !taa! op her laatste 
-Eomenr toch Írog t'rug tlkte. (on) Geiukkig", iljru ,r"de keeper e.Iert en spaarde hlerurea dus Àrthurïs (lcÈrdai gurott") iïji.--De eerste helfÈ rrerd er léuk en vrorlJk gevoecbaid, r' uËhro..rr"nàe" cn cierenae r

Kees o. daargci_aten $ranr d1e nocht dus gàwoon niots van ae scheià;: --
Ook Aad s' kwe-n 2 schocnr,nten tekoit on ean doorgcschoten bal in tc kunnen tikken ,
en IiÈt l'Íarcer de Gr. nog een schit!:erende terïgspeelbal op rla keeper van vreden-burch zien.

F

Ondanks aandringen van vredenburch hielde* wÍj goed stend cÍr wlsten uÍJ door goo<l
conblnat ièvoetbal dlvcrsc kansen tc.: acheppen. Íot g"ot" ver*-onderlng vui i.dor.en .probeerde Atrd s. net cen afstÉ.ndscirot (??l!) om doà1 re rakeu ,or, àit schoE glnghelaas, letwnt onlrennig" rnaar nct naa6t,
Ïu,."1 o,??1., dleptcpcss van Arrhur op iilartln Èrok dczc op zlJn beurt goed voor nenr ,,
KoDert dí.è vcrwocstcnd utihaalde 0_1.
Atgezren ven nog enkere plaagstootjes op ons doel r.rÍston we dcze stand tot heÈlaatste f1uÍtslgna.al wast tc houdcn.
Iia dÉ-wedsËrljd r'7erd gezegd dat, omdat we nu dus echt veÍlr-g stàan, we volgendewcek in sn feestopstellíng gaan speJ.en en ilc clus ir: de goal:nag stàan.Joop-l{,, ze rroëstcn nij toch zÈlfvertrouwen geven?? naai goed,;het ,roigorra. wcdstrijd_verslng en revens afsluÍÈ1ng van drÈ waergatàze selzoen zà1, waarschijiu5t opludic?.e wijze, worden verzorgd door OLaf.

Lens 10 uocst serrtrcden Èègen Velo. De verÍracrrÈing rras, dat rra over dcze tegensÈandcrheau zouden I-open,
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Ondanks een veldoverzicht en 90 uÍo. aanvallen Is dit nÍet geJ.ukt" :
Er werd, vooïa1l tn dn ."::d"..1:lii-i"-;;;fi;i.iur-"r, we_kwanen nos een keer goedweg tocn de llnksbuitcn van VEL6, ac taf op'àà paal knalde.Nu du voorbereld*rg op de.rr'cdstrijd uun ,roig;al wcek_(dc postdulvea), me! de rulsÈeinstellÍng troetÈtr nc ook d.eze woaltrrià,"I'àori-po"rti"r ,u""ità"i [il";; sporen.

ssssssssssssssssssssss
S SENIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSsSSSSSS

PROGRAI,IHA ZONDAG 16 AIRIL 1989"

Arnold.

veld ochcidsrechte

. G. Dlj ks
oekal

14.00 uur Lens I - v.c.s, I

12.00 uur

Lens 2 1s vr{
Lene 3 Ía vriJ
GDS3,
LaakkwartÍer 4-
Lens .6 , -
Lens 7
Lena 9
?ostduíven 5 -

3035
3094
3088

3205
3339

Lons 4
Lens 5
Vlos'5
Ve l-o l0 (vr. )
Archlpcl 5
Leus 10

1 W.C.J.Akerboora lOZ2

11.00
t3 .00
1r .00
10 .00

uur
uur
uur
uur

2
3

2/3

J.S
D.S
N.N

l,t.N.
N. N.

ZIE OOR TOEBNOOIPROGRAUMA.

LIGGING TERREI.$EN3

GDS

Postduiven
Laakkwnrtier

OPSTEI,I,INGEN:

AI'SCI{RIJVEN

; Eraenusweg È. o. Schiiderogaardt:
I lladestelnweg Loosduinen
3 J.v. BcerssËraat

UITSLAGEN

DSO I
Unitas 2
Lcns 3
Vredenburch 4

'- Leno l
- Lens 2
- Docoa 3
- Lens 4

Lens 5
Lens 9
Lcns 6
Lens 10

te1: 213213
telt 979018
teï:. 938341

-vcs4
- svsr7o 2
- Lens 7

- Velo 18

Lens I t/n 3 worden door de Èralner bekend genaakt.Lens 4 t/u 10 ai.s bekend.

KunE U rechtstreeks bll Uw- aanvoerdcr doen. Llefsc zo vroeg mogelÍJk.Aanvoerders kunnen bll probleoen to"t"ti-oir"iJn ,ot au wcalstÍij dsekretarlsLuc VcrkiJk, tej-z 0].0-454972-

PIi-OGRA].,IÍA V, OLGENDE IfEEK:

14.00 uur Lens 1
1l .00 uur Lene 2
I0.30 uur Schev. 2
11.00 uur Lens '4

TOERNOOIP

-GDSI
- DHC.2
- Lens 3
- VÍog '4 (vr. )

12.00 uur Vios 5
13.00 uur Lens 7
10;30 uur BTC 7

) -'t
0-2
5-1
0-0

- Lens 5 (vr. )
- Juv.Valkenlers 2
- Lcna l0

0-1
3-3
1-2
0-t

ZOIIDAG SENIOREN.

Lens 3
Lens 4

-21
-30
.- 15

-2L
-t5

neÍ Vloe toernooi
april BI'1T Locrnooi
nel Den Hoorn Toernool
Dei Vlos toerÍtooi
mel VLos tocfnooiLerrs 5

5

wedstr. r.o . '



Lens 6

Lens 7

Lens 9 
:

Lens l0 -

7

15
27

15
28

7

l5
15
28

me1
mel
8ug.

mel
meÍ

nei
nel
mei
meÍ

ItÍj swljk toernooi
Den Hoora toernool .r -

Lens JaÍr l{op toernool
Den Hoorn toernool
ZoeterEeer toernooÍ
81"ÍI toernooi
VloB toernool
RKSVÀí toernooÍ
Zoeterneer toernool

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAI.J-YOETBAL Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Maandag 17 aprlI 20"20 uur

dlnsdag I8 aprll 22.2Q uur

Ilaasdllk - Lens 1 J,v.KÍugËen
zaal Sosefhal te HonseLcrsdlj k.
Kogol Shoes - Lens 2 St. La ilaye
zaal DuLnLaan"

klassenr.

klasoenr.

e31

eol"

zT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT.zzzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPORTEN VAN DE Z.},1.LADDER, Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Ultslag om Ë.C"cup 4 aprÍl 1989.

Elauw Zwart (ZA - ï,cfia 2-5
Uitslagen zaÈerdag I april I9B9 "

DVJ/Bizon - Lens I 2-4- DVJ/Blzon - Lens 2 Z-B
PDK 4 -Lens 3 4-1
Lens 4 - Qulck Sreps 2 2-6

Programa Donderdas 13 aprll- 1989 (competltie)
19.00 uur Lenc 3 - SVPTT B

?rograma zaÈerdas 15 aprÍl 1989.

14.30 uur Leng I
1l .00 uur Devjo Li

12.30 uur Lens 4

- HaÈton SpoEs
- Lens 3
- Ee-so B

vrièndschappellj k
vrlendschappelÍJ k

N.N

de Niet.
N

N

J
N

N

o23 /r02

o23lL30
0261139

verzaueltllden:
I-cns 1 13.00 uur,

:.,

LIGGIIIG TERREINEN;

Lens 3 9"45 uur, Lens 4 1I .45 uur

Devjo s Oostelnde 293 Voorburg telr 870B96.

InformaË1e oveE evontuele afkeuringen van de afdellng t s-Gravenhage iedere zateidag"'
vanaf 9.00 uur automaElsche tele foonbeantwoorder ond.er telefoonnri 2g570t.
BÍJ algehele afkeuring traÍrren on 12"00 uur
De opstelllng voor Lens I en 2 wordt door de tralner bekend genaakÈ.' Eventueleafschrljvlngen voor vrijdagavond 19.00 uur blj II.v.spronsen iel: 525013, zaak
502155, bil U"cabel teL" 646554.

oPSTELLING LENS 3s

s.v.d.Togt, I'{"verboom, Ii.v.Kooten, -w.v 
" 
r'tersbcrgen, J.MÍddelburg, E.lJezenaar, H.spa,

A.v.WlJngaardeï e J.Kouwenhoven, I,I.Rapha.:la Ascàrio, L.Stnke, Wlilunnen.
LeÍder: B.v.d.I{ouland tela 962016. (denk om comperÍtÍe 13 april).
Afbellen voor vrljdagavoud 19.00 uur blj I.í. v.Mersbergen tel; 213360.
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OPSTELLING ],ENS 4S

D.v.Essen, i{.Iiis, G.Kuiper, C.Llpman, ,L.}Cantel, M.osman, D.de Ru1Èer, J.vrd.Stee,
W.Stulfbergen, A"Bruin, C. Ijspelder.
Afberrcn. voor vrijdagavond biJ Èi.tr'rLs rels 991356. (denk om coope r iËÍeuealstrtj d
18 april)
l{aandaa 17 apïll 19i|9 "

Lens 2 - SZW 20.30 uur.
Dlnsd 16 a rÍ1 1989. (coDperlÈiewëdsrrij d) .

19.00 uur Lcns 4 - Sev. 9 N.I.I. 0261102

Donderdagavond 20.aprí1.
19"00 uur Lens 3 - Octroolraad I
ProEramra zaÈerdaE22april 1989.

10.30 uur Leas 3 - rs-Grav.SV 12
12,45 uur Qulck Steps- Lens 4

N.N
N.N

o23/tts
026lLzt

JJJJ JJJJ JJJ JJJJJJJJJ JJJJ
J VAN HET JEUGDFR.ONT J
JJJJJJJJJJ JJ JJJJJJJJJJJJ

Algemeen kpntaktpèrsoon: Paul v.d.SÈean,' Chopinstraat
Telefoon: 970154 (b.S.g. 971674 PeÈer Perreyn),

LO3 , 255L SV Den ll_aag "

I,ledsErÍi dprogranma A-B-:.C Junioren.
KonÈaktpersoon: Peul v.d.steen" ter: 970154 (b.c,g, 97!674 peter perreyn). Afbellen voor
dc wedstÍiJderr bij PauI v.d.Steen voor vrlJdagavond 19.00 uur. In uiÈerste nood. nog op
zaterdaSoor8en oP Lens bll lenand van de jeugdkomÍssí.e tels 661314. Voor avondwed8tiiJ den- te1: 970154.

Zaterdat 15-4-1989
veld scheldsr. 'sam.koBsc Lens

Lens A-reg. vr Lj zJ.e L7 | 4 ea bf-ï-ens AI 

-

T.errs AI " - Maasdijk Al 3 H. Jan sé:n-ZZS-
Lens B1 r Quick Bl I H.Wagebaert-53-
Lans 82 - LaakkwartLer 82 2 R.Jansen
DIÍO Cl - Lens CI Zoetermeer 1.:!

Lens C2 - I,lllhelnuc C2 I T.Her laga-377 -
Lcns C3 - UMSII C2 3 ?? .

lfonster CZ - Lens C4 sp,prk.Polanen ??

372
329
362
vr.
386
414
424

14 .30
r2.30
14"30
t2..45
11.00
I1 .00
11.00

I4,00
11.30
14.00
11 .30
l0
IO
I

uur
uur
uur
uur
uu=
uur
uuÍ

l,Íaandag 17-4-§89 "

19"00 uur Leno A. reg.
19.00 uui Lens Cl

- Wllhelnue A1
- Eicelslor Cl

.i5

.30

.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

W,Pleters
H"HoltkaEp

BIJZ0NDERHEDET'Is

- opsEelLlngen aLs bekend;
- Lens Àl mÈt B "ciiclii, J.WesÈstrate, i,i. Schuurman en i,Í. Klpp.

zonder A.Ouledbelkacen en 14.NoorË.
- l,ens 82 zonder A.BaldJoe en l,l.Acha1hi.
.. Lens C3 zdndcr U.v.Diernen,
- Lens C4 zonder J.P.v,Nierop.
I\IIET OPKOI,ÍERS !

Ondanks oas eplstel van vorLge Íreek toch weer cnkele nLet opkonèrs s

ï.ens 82: Anlel paldJoe on ],ÍusÈafa Àchalhl Ileten hun elftal in de creÈk.
, jq!.tara. de karnpioenswcdsÍ:rÍj d geschorsE.

I
2

IB. 15 uur
lB.15 uur
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Lens c4: Ja-n Paur. van r.ïierop cn vikash Gobind waren er nreÈ. voor Jan.paul was 
-d1t

de derde keer- Eso stelren we dan ook orut,,"ui-àf. viË"t ïriigc een.laateÈe..
- waarechuwini.'' / J

, tr'

a's'zatez:dag Ewee speclale wcdsÈriJdën op LEr{s. Lens 81 16 blj wÍnst ve1llg Ín derace om de degradarle rc onrr.open. Br3 eiko anàere ultslag is her arvacnfJi Ëil.i.cen nacomperLrLr;. !g reqensrander Íe Qutck Íracr uit ,,o ""i 2_0 ,;";#;;;E Írog ner3-3 wcrd gelijkgeopecldl
QuÍck 6teat vc11Íg en kan lekkcr ontspanuen apeleu. GeeÍ ze daarvoor da.rulDte'[leten ga er van hct begln af aan fanatÍeÍ tegenaàn. veel 6ucccs"

I?.dnl" wÈdstrtjd speelt _-Lefls 82 een a11es of niets h,edsÈrlJd Èegen Laatkwertler.BÍJ winst eraat Lena 82 66n punÈ roo. àt-iu"it rirrier (nu dus 66n punr achter).'- .

lx*iÏïïil'ËÍ-Ï:"i':,:::":amploenschap ;'h;;ià-;;;;;;. 'il;;; i;' "í."'aÏe wer noodl

Su orter6 gevràagd.

SelektÍe A-regionalc klasse.

SCIIADIIWPROGRAI,IMA A-B-C-JEUGD.

Danny Bij lsma o Toon Dicheana, Eaysal e1 liaddÍoul crl FousÈo den Ee{e*u,,ra*.-nodigd voor een r!íceÈel sclcktle;aletr{ d;;-;;i;rreerd ult ile betere reans van. deregÍ'onale klasee" N1eÈ wíj rrebben rreze Ë"r"tiio 
- 
uornnge'terd naar een speclaaldaarvoor geforuccrd trio.

A's'zaÈeïdeg eperen ze on 14..00 uur op het verd van wsB tc NoorrtuÍj kerhouË EegonheÈ landclijk Jeugdtea!0 van NoorriwÍJk^ . - ---
VerzaueLen daàr om 13.00 uur.
0p donderdag 20 aprÍr spelen ze dao ora rg.30 uur Ín het staalloí vàn F.c.Den Haag....*.tegen I.C.Den Iiaag LandelÍJk. Verzamelen or, ti.+S uur.Jongen8neaker1àukewertsir15den.tan.-.--'..

: ,,
BIJZONDERI{EDEN , I.1 * I

- M.Achalhl en S.Jag3Í Eoeten nog f. 16r_- beÈalen. ZaÈerdag doen hocr.- zÍe toernool-overzlcht voor eind aprii en ae naanaen meÍ cn JunÍ.- Gaarne oudërs meÈ vervocr voor Leno Ch.
- LeEs ook de .algenene j eugdkopy voor de uitsiagen.3euga Ëoed dooE. "i.

Blj ttrlJfelechtig weer aogen juI1Íe naar LENSL toe bellcn (6613f4) of het konpeÈltie-,voÈEbal doorgaat of da. we Íccs arternetrcts voàr Jullic geregeri tràtten. noort :denken: hct zal wel afgekeurd zi1n. Tor ;;;;.à;;.

,:l'Ie vragen de lelders en treelnemers oul zover hct nog nÍet gedaag r.B nu hcË totarebedrag (f.150"--) over re naken op glro lsàzii-t.n.v.pcnning,eescer Lens te Mon'terEet ver.eLdhg B,RcuLo. voor de nàuàt, koat heÈ neer op het bctar-en var dc loatate.ter,ljn, kontarri beralen.op LENS akr oot. wrJ-route' o! I *rei ook he. toÈare bed.ragbetaald hcbber. aan de li.K.S.

SPORT'I$I.ÍP BoRct L0.

TralnÍng tr1e tge eelektecrden I unlorcn.

JEUGDTOERI'TOOIEÀ* A" B, C-kLas§e apri1, mci en lunl.

Jongonc v,:n Al, 32, C3 en C4 die_niet ln dc Jeugdselcktles zí.tten Lunnen iederbvrljdagavoad ko,er traÍnen van 17.30 t/,o rs.ió-ïur. De vraag io echter waar veelvan Jullic blÍJven. !Íe hebben nu twee tralneis ioor Jullte àr. t"oi r;.";; ;i;;zIJn.
We hopen darr ook dat Jul1ie konen. Verzaaelen 17.15 uur.

Veel, heel vccl voctbellen, det Ís altÍJ.d het uÍtgangspunt vaà de LENS_JuLo a1ocr weer een verenlglng beLt voor een toórnool 0f een vrlendschappr:lÍj ke wedstriJd.



xof we kunnen helpentt. rrof we wÍ1len spelenr, zelden zcggen Í1re nee.rmers,_ je zlt op een voeÈbar.cr,ub our tà voèrba[en, n" jË ,ri-.p-iitts o, heel veelte voetba11r,n. VoorJ.opÍg 1s het volgende toernooi_progràr-o onÈ;qaan .roàr ao laatÈte.z naanden- I'lasst duzc toernoor.en worden er nog taJ- van wedstrÍ5den ve'Ègestel;;aawarrt op het derde veld voetbellen wc door töt en Ee! zaterdag tZ 5uni. 
-

Eeeft-Jouw tea' op een bepealde dag geen Eoi,rnooi, ilan beeekànt dit nret daÈ Jèdan nlc. voetbalt. Mrsachien noet ju aeÈ een ander teao neesperenr of missehrenkont.er alonog een toi:rnooi ult de bus rol1en, warit als we .eigeus 
-kun'cn 

voeÈbalrendan doen we hèt.

A-reg: 30 aprÍL.(zonrlng) rocrnooi biJ Rljo.utJk.
I 15 mei (.2': plnksterdag) roernool Ér3 É',nrrr ln Riddcrkerk, roeÈ AI.

28 nel (zondag) toernooi bfj DI,C in Dordrecht, root BI.
AI 6 mei toernool bfj iENS, EeÈ I,z

ll ,o1 (2e pÍnksÈcrdag) toilrnooi bij R\iI,]"d 1n Rtddrerkerk, mer A reg.
20 mei toernoot btj Vootburg.
Let cp voor het. toernooi blj RWït, dan hebrrr:n lullie beslist o,rd.rs ,roa .,",' .'
autots nodÍg.

5 en 6 mei (vrljdag.en zaterdag) Í:oornooL bÍj trortÍsslao ln Ede, net Cl.
13 oeÍ (plnkotcràaterdag) roeriool bij i4aasdijk,
20 uei toerrool bij RWE tn. B.ldderk,":rÈ .

-29 
rncl (zoldag) toernooi.biíDIC in Dordrecht, net A.rÈg.

voor olte toernooien Èebbcn -we. vcrrJocr noillg. probee. àu.. o' cens tijarÍg' een'zrfspraak ovcr'te maken, zoíat orut utoois àezelfde ouders uoeËcn itla.rr.
- 4 raeí (henelvaartsdag) Èoernool bij Rï.SVM

6 uei toórnool bij LENS, meÈ A1
13 nei (pinkstcrzarerdag) toornool btj DI,IO
2C rqcÍ toernool bÍj VlÈesse DeLft
27 nel toernool blj HoneelÈrsdljk
Let. Boed op, voor elk toernooL hebbcn ju1Lie vèrvoer nodig. probeer datnu aLvest. t:rcÈ Je ouders Èe regÈlan.
29 aprl]- toernooi blj Soccer Boys in Blaisw:ijk, nct C2.
5.en 6 Í0eÍ (vrljdag en zaterdag) rocrnool biJ FortÍseino in Eale, Ect Bl
14 nei (eorste pinksterdag) toerr:oo1 bÍJ LENË
27 nci toernool blj GSV 1n Gouria.
3 JuDi toernool bÍj Sliedrecht Ín SlledrechÈ.
1.0- juni LandollJke j eugdvoeÈbaidag bij pSV Ln Eindhoven, mct C2

,O:I .::.1 JuUie gcldt " de.t er voor, cle toernooièn vervoer no<lig is, wat Eeeatal.bíJ dit elftal geen probler:m Ío.' J

ll aWLL toernooÍ bij Socccr Boys in Bletswljk, met Cl
11 ,ul (ee-rste plnkstor<lag) eoernooÍ bfj LËNÉ
20 ael Èoernool bll Dcn itoorn
28 rei (zpfrdqg) tocrnooi bij OrÍrnje Groen Lclden.
l0 junl ï,antieliJke J eugdvocrba].dag blj pSV in EÍndhoven, ncr Cl
De- ÈoerÍrooien zijn nlet naast de deur, dus ook Jullte iulren vervoer noarrg
hebben, vraag dat víÍst aan je ou<Iers.
we zoeken nog neÉlr rlèn de.tu'r om het vcrrcgènde LENs-Èo(..,rnooi í:c ,Iateo 

=per"n.29 aprtl toernool blj Toofarr
4 _ne1' 

'(henelvaart.sdag) toernool b1j Schevenlngen.
20 uel toernool blj V1tesse Delft in Delft.
27 mel toernooÍ bÍJ Archipel in Wassenaar,
Ook jullic 'zullcn moeten àorgen voór ouders dle wÍlIen rÍlden, vraag datnu vast aarr ze.

we zceksn nog naar een daËurn on het verregcnda LENs-toernool'td laten spelen.6 -oel toernooÍ bÍJ Vitesse.IlelfE in Delfe:
20 neÍ toernoot blj OSC.
Naar belde toernooien onocten JurlÍe met autoes, vraag nu vast aan Je ouders

B 1!

B

Ic

2c

c 3:

c4
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zou LENS 82 de laatore knar. kunnen geveir tegen Laakkwartier? Dat zal uaarschljnlijkde beslis_sende wedstrijd zljn. Er ,à.t"o ,,oi 2 lredstrÍjden ,o.a*r, gà"p""Id. Eénervan la Laakk*artler- LaakkrÍarEÍer sËaer bàvenaan met verschÍl va; l punt, Dathoudt 1a dat we a.s. zat erd,aE noeten aanÈreden on 2 punten te pakken, dus is heterop of eronder. I{e hebben de 1aÉt6te anderhalve weeir 3 oefenwlo"trrj a"r, gespeerd,daar ziln de resultaten zeer posltlef vau"
Aan de ouders van 82 lrordt vrien<ieL{k gevraagd otn hun Jongenc Èe steunen.ALleen aI on aaowezig te zlin btJ de 2 ír.t"tË lredstrljdcn. Heel het seÍzoen hebbenwe heÈ uerendeele zonder o,rà"a" iro"tun doen, zoals o.a. het veïvosr"NlettemÍn verÍ'acht 1k a.s.zat,rrdag uw eanweirltnra. r.oort5ce, vrtàridlec ga ach.er82 staan efl laat je horen.
§ert9ht. Tl 111" 82 epelero: ou a.s.vrÍJdag, 17.r5 uur aanwezlg te zijn oE Ee Èraincn!Het.ts hé61 belangrÍJk dar icdereen or iu. -l.gà,ro dre helaas iiet heËben betaard,krlJgen aparÈ bericht. Heraas moercn we het zËnder rlie Jongene a".". rui i"-;r-irà"na .

_tean, dat is afgelopen zaterdag weer bewezen.ilet zijn af efl toe behoorlijke schoffiee" uaar de 6énheid eh !c teangeesÈ arat iszonder ueer eeer posiÈief. Nietteuin zal cr eon behoorllJ ke ..rrtrrr,gïài-laakkwar_tler rceekonen naar LENS. Laakkwartler is van oenrng dat ze al kamploen ,rJ"-oiïora"".HeeI het sel?oen staan Lens en LaakkwartÍer aan kop te wisselen ,rn ffnua". ".".zaterdag zal on 16.00 uur de ultsrag bekend ziJn. Laat u nÍet irformeren door andercnover dr: ultslag, maar kom zelf klJkàn.
B 2 KampÍoen, dat zou vcrdiend zÍJn! r

De leidcr rekent op U.

of ze den kunnc-n riJden.
DÍt 16 heÈ voorloplge schena aanvullingen en/of wUzlgingen lee-s Je in de volgenileLensrevue.

Lens 82

Martin.

WcdstrÍl dpro ama D-E-F I unloren.

Zatcrdirg l5-4-t919' ve'Ld samenk. Lens
.00
.15
.45
.00
"00
,00
.00
.00

KontakÈpersoon: paul v.d.sËeen rels 970154 (b.g.g. 971674 peter pereyn). Afberlon voor dér edstrljdeu bij Peul v.d.steen voor vrÍjdagarroia tg.oo uur. In urtcrstl nood nog opzaterdagmorgen op Lens blj iemand van dó 3eugdkomnlssle ce1: 661314. Voor avondweds trij ileuccl:970I54.

vr.
7 528
7 542
7589
7597
7 667
7679
7696

uur
'sUf
uur
uur
uur
uur
uur
uqr
uur
uur
uur
uur

7725 LL.O0
7742 t2"00
vr. 10.00
7759 9. C0

RKAW DI
DSO D4
RKDEO D3
Lens El
Lens E2
Lyta E7
lens E4
.J,e-ns F1
Lens F2
Leno F3
RKÀITV E3
Lens F5

uur
uur
uur
uur
uuE
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

17.45 uur

Maandag 77-4-1989 "

10.30 uur GDA D3

BIJZONDER}IEDEN:

- Lens DI Heuvelweg
- Lcns D2 v. Tuyloppr
- Lens IJ3 l.Iootdorp
- Rava El 2
- Oliveo El 2
- Lens E3 de Ller
-DSCE14 2
-. Olivco EI 2
- Gona Fl 2

- llonselersdijk F3 veld 2
- Lens F4 Heuvelweg
- Gravenzande F3 ve1d 2

- Lens D3 Madesteyn

13
l1
t2
10
1I
l0

9
10

r1.45
r0.00
1I .30
9. 30

10.30
B.45
I .30
9 .30

10. 30
I1"30

9 .00
8"30

k Zoetcrroeer

opstelllngen a1s'oekend:

}4jL!À zonder lL"chery, lens D2 zonder R.Ie.ioor, Lèns D3 zonder M.uattheyer en?l.v.ZandwtJk, Lens E4 zonder Vr.ale Eoer, Lens f3 ziiàFï. ae Boer.. .

t0



- zÍe toernooi overzlcht voor eínd april cn de naanden uei en junÍ"-gaarneoudcrsmetveruoervoorLenÀDl,D2,D3,E3,F4.i.

SCSADiIt.DR0GR3I/ÈíA D-E-F-JEUGD.

SPORTKATYP ZEIST

Traln E enFi cugd.

Tralnl ï.ens D3.

ugdtoÈrnoo iea D, E, F-klasse aprll " neÍ, en j uni.
LENS probeert altrjd ei-ke speler zo veer mogerrJk te raÈen voetballen. Nu de con- 'pctitle buna afgelopen 1s gaan we veel vrí.fnaschappelÍ.J k spelen, u' gr.r, ,ne natuur_'Iljk toernoolen voctbalr.en. voorlopÍg ,r:" à*-"org"nae Ëoernooreí àurr!"ooru.,, ,"u.cr kën_best nog iets bÍlkouen, dat-Lles je dan in-de volgende LENS;;;;.lieefÈ J ou-", tea, sous een dag geen toernoól, àan betekent-a"a ,rorl-àri je dan nicr- hoeft Ëe voetberlen. i'Ítsschiei ko.t er ,roj 

' 

"àrr--ao.roooi, of mrsschien moer re rneen ander 
ie+.1 mS.e-d9en. , i

D ls 29 qpril .oÍ, 4,mei roernooí blj IEilÍS
5 meí (vrljdag)- toernool bij RVC
13 uel (pinketerzaterda') ràerrroor- blJ socier Boys 1n Blclswljk, rnet D215 ne1l(tweede.pinkst'crdag) tcierncoi Ëf3 Ll,c in Leiden27 mè1 toernooi bÍJ ? s-Gravenzand:: W ii , s_Gravenzande

D 2t 22 àprlI to"rroof Àfj footur, .' ,

29- ayrT! of 4 nei rocrnooi bij LENS

- ?.uca toernooi bij Voorburg i' i3-aei (pinksterzaterd_ag| róernooÍ blj Soccer Boys Ín ftetswijk, Eer Dl.20 nei tóbrnooi- b1j GSV tn Goude.
27 mci Ëoernooi bij Vircssc Uelit in Delft, uet D3...

D 3: l,tre qggken nog een datum ooo het verregende LEI,rs toernooi Èe speren.4 mgi (henelvaartdag); roernool btj Die H;ghe ,6 mei toernooi.voor 7-tel blj osc -e-;-
20 uei t.oernooi biJ Te I.lerve. '

27 me1 toernooi b1J Vltesse DeÍ.ft in delft, met D2
E 1s 4 mei , (heueivaartsd4gl too.nooi'bij ïoorburg

6 nr':i toerirool blj Vcrbureti .
13 met (pÍnks Eerzetcrdag) rocrnodi. blj vÍtesee Dcrfr rn Delft15 noi (rwee<ie pinksrcràag) ioernooi Ëfi ifc Ín Lcitk:n ,r
27 u'aí ÈoernooL blj LEN'S -

E 2z 29 aprl1 ro€rnooÍ biJ Kronenburg r:

4 ncÍ (henelvaartsdag) DIíO 1n Zàetcrmeer
13 neÍ (plnkstcrzaterdag) Èoernool bij Vlresse Delft in Delft

BÍj twijfelachtig weer nogen Julrie_naar LENS (6sL3L4) toe bellen of h€r ko.petitie-progrema doorgaat of dai we icts alttlrnatlefs voor jutllc geÍègeld hebben. NooiËderkh: Ilet zsl wc1 nler ilóorga.an. t"r r"i"iarg.

.oe vragen de leiders en de deelneuers oitr zovcr het nog nÍet gedabn is nu het Èotalcbcdrag (f.140,--) over re makcn op gÍro 3367ii t.n.v."ponri"ilnu"..i-i,àïo ., Honsrcrnet vermeldini Zeist. Kontant Uetàfen op LITNS nag natuurlljk ook.

llog.steede vait de opkomsË bij dc traÍning erg tcgen. I{e hopen toch daË wc d* ko-uendr:__vzeken ueer j o:rgens op de training ,illàí ,iu.r.ï,one !'I r/u F5 traÍnr iedàrc *o"nua"girJà.g-;"i r:.:O uur r/n 14.30 uur.Lens El t/n E4 lcan tweo keer.trerncn J, wel"op woensdagmlddag van 15.00 uur È/n16.00 uur en op dondcrdagmÍddag van 16.00 ,ur'a7, 17.00 uur.

ook_blj dezr: g,,-oep va1È dr: opkonst Èegen. raat door de nedcrlagrn de anino nÍetverl.ren gaan. vcel 0.fenen en dan konan er beslist betere resiltaten. iot woensdagdus op de Eralnirrg van 16.00 uur t/n fZ.fiO uui.
Je

tl vel



§ 2"

20 uei toernooi bÍj Te Werve .,: .. -. , .i
27 nel toernooi'b1j LENS .. r,
29 aprlI toernooi bÍJ Groen I,Iit 5g
4 oei (henelvaartsdag) ÈournooÍ bij Dï,10 Zoeternecr
6 uel tocrnooi biJ Delfia, in Delft
13"pei (ptnksterzarerdag) roèrnoói btj vlr.e6óe oèttt rn nöitt
20 ui-,1 toernool bij LENS

29 ap.rLL ÈocrnooÍ blJ DcvJo Ín Voorburg
b Eel. toerEool bij Toofan
28 ael toernool bij SVDIIB I ,

3 juni toernooÍ biJ LENS

4E

Naar welke- toernoolen jurlre prectes gaan leeo je 1ater. Hler volgen taet àe degènwsarop luL1Íe ecn toernooi spelen.

Toetnooí.en vocr E-teaDs.

woensdag 26 apr11 FID ï2, F4 en F5

Weekend van Koni. nlnned
zaterda B 29 a?tLL F2 en F4 cn E5

F3izondag 30 apriJ.
HeroelvaarÈweeicend.
donderdag 4 mei (hem. )
vrljdog I 5 mcÍ
zaterdag 6 mel

Plnksteren
zaterdag 13 ael
Zaterdag 20 nel

- Zaterdae 27 Del
Zaterda Junl

E3 en F5

'FIenF4cnF5'i

- TENS DI - DELI'T Dl

Fl en F3 en

Fl en F2 en

Fl cn E2 en

Fl en F2.

(0-r) 2-3. '

F4

F3

r:

e9

dn

en

T5

F5.

F5. ..

F4 en

R4,en

1

3

NsdeÈ we vorige week net 4-1 !! van DelfÈ hadden vcrroren Eoeat Dl return eperen. 'Lens Dl eoest aantrcden zonder Jasper van Diemen en PatrÍ.ck stake, d1t uetàtenaà'-. ;-.-.dat de laatste míln er dc voorsroppcr weg vlelcn. rn plaaro v.n dai a*e"aài-i"Ë"i ' --
Lens ncÈ Ted Éelns als laatster man en pàtrÍck v.d.stàon rrntsueii aan-à" 

"or"i"herft. I{e_ hadde:r afgesproken dat we fel op de bal zouden eperen en àit ,r3 ,oun,eeÍrs een keer op I-0 voorsproirg zoufel kouen Í.p.v. tle' tegàustander.Zoals vorlge wer:k wsrea wij seer ."ír 
-de 

bal. De'tegenstanàer word op eÍgen herfÈÈcrug gedrongen maar we kregen Ee rrcinlg kenscn. Tàgen de verhàudlng in'rr.ra hetl-0 voor Delft" door een onoplettandheÍ.à ta de achtàrhóede. Dus zo íoàp Je actrterde feLte aan, sl'a wij ectder scoren dan .le segensrander, vocrbale arr iuii Ëàïàitorilrcr.Dë rustsÈaíd was 0-1- fue waren best wer tovreàen met" h.t verloop van.de eersce herft,er werd goed faI gevoetbald net af en Èoe zeeÍ goeile^ conbinacrol. uàt-"cfreelde echteraan felheld in de voorhoude, er werd te weinig Èorogeo. Dr begon de tweede herftmet-volle aioed. I'Ie kregen weer een overwicht met eni.ele kansei op ao t.rr3mat"r.zoels zo vaak lu dc voetballerij ocoort dan-dc teEenstander. Dus 0-2 voor DerfÈ..l'let opgehev,en hoofd glngcn re gowooh weer door neÈ aanvarlea. (kleese jongenet).
Na een dcorbraak van GÍno werd -hiJ ncergalegd in hat strafschopgebled... Duo penalty.Deze werd koelbi-oedig gemaakÈ dooi Ted tternó r-2. I,Iè warer terug iB de,wederrÍJd.we drukten Delft met dc rug Eegctr de nuur. Na een corner kopte tLrtlSu Janeen, verdÍcntde'gelljloaker in hcr net, z-2. ,ne roken de kdns on de overiiuorog iËlàu,un. .Enwe kregen 2 6 3 droonkanaen on de \.red'trljd tÈ wiancn, wac vertlleid ,.;;;;;";;Dus de w-edstrljd etndÍgde rn'2-2 dènk lk àan. lidar.nee 2 mrÍI. vbor hec elnde werd hetdoor verke.:sd overrcmen in olkaars pr.ekken nog 2-3 ,oo" ooiit. iàirrrài";àil "="- 

:-'Jongcns, Ju1lic kunncn duc we1 voetÈalleu no Ëo". Er werd rcaeti5k e"i-to"a gevoelbalal.Alleen 1s het j anner dat l,re door 3 fouÈen 3 goals tegcn krijgen.
En nu op rrcg naar de flnale Ín de Deen 

".rp. iou ook in deze-.íedstrlj den Je uiÈerstcbest en ríÍe weet konen wc hecl ver. , .- 
^

Rob cn Ferry 
"

' :.- .: . .- -L2



DE LENSREWE
WEEKBLAD VA].iI DE VOETSALVERIINIGINC LEIIS
62ste jaargàog nuurner 33, 20 aprÍI 1989.

OETICIEEL 3

itileu'.r Lid.
C.M.Poot,, F.lun. 2081, iiengelolaan 531, 2544 I2Z Den Eaag, teLt ?-94216.

Adreswil zÍg1';rg I

2045 H.M.Leij er.dekker, Sezo, l'Íaarsbergens):rëat 334, 254G ST Deri daag"

Éoete s

. 10"-- : P.Vall,enburgh, S.v.d.Berg.'

. 25"-- Í fl.Beïtens, ll.v.il.!Iilk, it',v. tl.Iloe-k. .I'

. 25,-- e R.. v. d.iloek. ,:
door overnaking op gÍzorekenlng 336711 of bankrekening

n. i/ r,/.ï.Lë:rs !e }Íonsteï oirder .vermeldlng van I'Boeter'.
'À

Regis tratiekosten le boeltJ.ng, f
Registraciekosten 1e boeki,rg f
Regis tr"J_ÍekosÈen 2è boeklnB f
Betallng viór I-5-i 989
l2ggz422g Ríbobqnk Dcn lia'irg , t

Eet Uestuur "

EAR BAR tsÀR BAR BAR

BÀROPSTELLINGS

Za.terdagmorgen
Zaterdpgqf{d.4g
SluÍten;. ". i.. ,

Zontlagiorgen
ZondagmÍddag
Slu1Èen

Joop, Jan, Joke, Lonr^eke
Ilelnz, l.ÍarÍanne,. .
Rèn6 en l4arcel.
Tinus en Joop:
Frans, Laura, Aad, AndrÉ,
kiek en. PÍet. " ; Jose, Annle, Geraid.

BAR : *-*'*Eàï : ,iAIt: ítxirrÍrï BAR BAE. DAR

VaÉ de re.dact Íetafel.
Groot was mi.JÍr verslagenheld toen lic afgelopen zaÈerdag vla dÈ l:clëÈekst vernao
dat er weer een voetbalraÍop had pla4ts gevondeh.
in het sÈadiorr van Sheffi-eld, nog voordat de hal're finale or. de I'.A"cup.cussen
Nottingham lroÍrect en LLverpool zcu begÍirnr:n, rserden vele kl:rdereí, vrouwen en
mannen verpleÈtcrd onder de enorEr: drul'- van ï,1verpoo1-eanhangers dle het sÈadion

Daar ene politie-funktlon&rís een EoegangÉhek open deed (orn de chaos bulten het
stadlcn een sËop toe te brengenl?)., brand.,le tle he1 los ln het Sheff icld-stadlon:
lJe hebbe..r Du Èiree hele grote voetbalranp;:n gehad, laten wlj neL.,zrn a1-ten hopen
daÈ er nooiÈ, uaar dan ook nooit rsaer zoieÍ:s Verschri.kkF.,iij kg zal gebeuren!
ItleÈ zou pacoend zijn, w.enneer U er:n voetbalveld betrcr,:dt, .oen6 Í,rvÈn na tc denketr
wat cr kan gebeuren als het uit Ce hand dreigE te lopca!! !

A. s . ZOi{Ll-'.i LENS - G.D. S . 14 .00 uur ,):
Bcnt U er d,en ook lreeÍ blj? ïÉnslotte zJ-jn we uog stecdc rricE vcrloren!!!

-.,.,.,,..".,.."-,.-...

Door een ui.tcrmete sJ.ordlga konmu:ritatlestoornis " wcrden we
verrasÈ door dc ingelaotr: wedstrijd Len.s-2 - overnaas 2,
Door de cliaotÍsche tocatafld, d1e daaïdóor ontstcnd rscrd een

j.1. Zonda8 plotsellng

elfÈaI vat .Viog en cen

i



deel van Lens 6 crnstig gedupeerd.
0nze welgem':ende excuses voor dlt ongewilde inctdent. Geen enkcr.e goedc oplossingwas op dat roolcnt voorhandeD.
We hopen op cen bÈetje bcgrip daarvoor.
Dank aa, de a..rrlcre helf t van Lens 5 , d.íe samen meÈ de Ín a,erij 1 opge tro,aelde, -
handvol terèedÍ.r clfral soelersg kans zagen o";;;." 2 uet een z*ó .r"àËrla.g ,,aarRottèrdam Èc 6turen. Daàrmee werd r.errs behoed voor eon fikse boete Èn Èwec puntenin nindering (Een afgang dus!),
We zullea oaze ulterste best docn, on Èe voorkonen, dat zoÍe.g ooit nog ecns za,gebeuren. ""u --"- "ï.
iiognaals onze veronÉschuldigingen voor dÍt naré Íncldent

0P ultnodiging van onzc sponsor brengE dc,Lens zondag A-se!.ektÍe vanavond een bezoekaan het suparoodcrne Snookur Centium van de fa. IJNICóRN en Nleuw V;;;";.Het bclooft ee, ur.termare gezclrigc avond ec ,à.aerr, uraat de s.rntiru-li"r, nog eenèop eon onÈspannen manier kan opladcn voor.de laatste twee wed.strljd.en.wedstrijd;n, die besllst ge\Jon,en moeien vorden oa nog ilen kansje tè behouden opeell van de Èopposttles tn.de elndrangschikklng van rleze zenuwsl0peude co,petitle.We danken onze oponsor bU voorbaaË íoor de listvrÍjhel«t.Lens zal ervoor knokken on de y{lcoq "fag hlog-te houden. Ook Ín mÍndcre rUdcn.
ï: Ï:ïilr;8ff.A-setektié een brjzondet eIuio.Ëa" en gezeltige avor,a i,r5-oil;*;;;rrr".,

Lens Selehilc naar Bullos ïnn.

ResulÈaten EnqueÈe 0uderavonden.

Hi:t Bes tuur.

IIet BEstuur,

vlu de Lensrevue zullen wij u, zoals be100fd" een rnzichÈ geven van dr3 u{gft65sgen, rdie de Mlni Enquete, gehouàen Ëijdens 
"un 

.rf.rtof ouderavondeno heeft opgelcvcril. . 
,,Hec 3e§tuur is van nenlng, dat heer Lcns betrokken noet blijven blJ de ontwÍkkelin§ertbÍnnen onze Jeugdafdellng iToch een van de belangrijksta draagvlakken van orze verenlglng,De anEwoorderr op de vragen geven een uiÈstekond lnzlcht of wc op de gocde weg zíjnmct het. jcugdgeb'urcn cn-gcru, ook ucn ta,:tà of wclkc manier we de ouders kunnenbctrekken rn het vercnrgingclcven. u.: uuqel

I'ÍoÈ dc uitslag varr dezc enquc Ee za-I het B.:stuur, in 
-gor:d overleg net le Jrrug6korn_missle cn oazc T'c' Dhr. John v.d.Lubbe" 

"nt 
oi-àur dc slag gaan. HeË kan lnmersaltÍJd nog bcrcr 

"
vraag 1. U (Uw zoon) heefc gckoz,:n.voor Lens. Waarom?
antwoorden: via _vrÍendJ cs 33ia weivingsakties' soede bcgcleidrng jergd L9Z "p"",;;;/;;;r,-arg"r,BérÈikbaarhet6 .I5Z aànbcvelt! v:.a/ifa

, f auÍlir:

137"
rcz

lt /"

47.
vraag 2. lleeft Uw zoon Ilet naar ziJn zin blj Lens? Is hlj enthousiast?
nntwoorden; 0p deze vraag alleen traar posltLcvc antwoordcn.

Naar de zÍn/enthousÍas c . 652te gek/uirsÈekend naar au zrr,lgo;/-. iíi.
vraa§ 3, Hcèft UÍ./ u oon ecn goed konÈakÈ met zrn trainer cn/of leider?
antwoorden: onLekend 27" goed kontakt l4Zredelijk 3Z uirsÈekende kottakten.2Ii
vraag 4, Hoeveel urÈn per wcck ls Uw zoon bÍJ Lens (+)?
autwoordea: Voor het genak zljn de autwoordcn c. + 6 uur 36.. 

lgszÍn' sa,engevat'

I a11een blJ, rrainlngen en r^,rdstrljde n 227.* I0 uur 16Z

2



+
+i

12 uur I4Z
B uur 9Z

20 tot 25 uur 3Z

vraag 5r Als de wedstrijden zijn afgek+:uré, kont tJw zoon dan toerr Íraar Le,s?
anturoordÈn3 Ja, altijd 3gI.

Eeesrei ve1 (btj zaalvoetba]) 232
naerr 227,
soxr6 97,
onbËkend, tcÍtE il( nog ni,jt 77"

Za', dàt wareu in Gamenvetteadt vonn de enÈucordcn op de eerstc 5 vregelr.
Safienvatt,-rnd kulraen wi.: voorciehtlgc: conclusÍes trr:kkcn.
Du Lens Jonger.-:n hebben rrct prl a naar du zln blj hun c1ub. ni; grotc: lcdonaanwasls vooral orristaafl door de rclcla.nc via vrl:ndj r:sTouriers ovcr d.e"gocde j eugdbcgelcldingbíj Lcnc.
De wcrvingsarkuÍes bij div' schoi.e' en de open dagen h.r:bben toch vruchÈe, afgcÍrorp,Jn.Llefst acr kkert van dr: nleuwu lerleir kwaiu daardoor op Lens aÍ!
Hi'lt konÈakt rirÉt dc traln{:rs clr leidr.rs is bultÉngev/oon gocd te noeÍlene meda daardoorook ziin de kinCercn bljzondcr graag op Lr:nc.
Geniddcld 1s de Lcns-leugd zotn l0 toE lZ uur trÍj Lens Èc vlndcn"
redero week hrèi,r. ook els de vcldr:n zljn afg"keu-;d, wat helass nog wel eeas voorkonE(Hcc Bestuur doi:È er al1es aor: dat t,; vr:rbcieren!) komt ae lr*s3cigà t."t t, ,uur-derheid naar hun crub, zckcr biJ al-ternar;r,'ivo progrei nà's. )3ijzóndfr interessanÈ,
dcze gegevcns. Kunnen Í{a ncrj Aan het ,rërk. Ooen wu besllsÈ. VóIgende kecr weor eunaantal vcrslag?ri over de vragcn ou antrroordÈn van deztr enqueEc.

IIet BÈstuur 
"

Lens- LenÈa- LooF.
De 12e Mei krulpri dlchtÈrb{
De verkoop van dÈ stertnots goàÈ neit naar wens. zoals gebruikcliJk wachten Lensers -
wcef tot het l-aatsÈe noneÍlt,
i,i':nsgr, dor: dat nou niei aistublicft. Koop zó snel rnog*iiJk .,,en 'r.LotrÍ, of als U
van plan bcnt nea te doei-r Íien sÈartnun Èr, eraé.rncc u àus óok meedlngt naar een von
de fraalc prijzen in dc L,L.L. supcr loÉcrlj
Èet is voor de orgsnlsatic ucht bclangr!-Jk ie lr(rËcn of cr vanulE Ltins voldoende
bt)langscelling besiaat voor dit tocir vr:zLo;ivaÈ tende evencuent. iïou, we rekencn cchÈ
op U, lenscrs. Doe :nassaol aee.
Hans 'ran Donburg, wic kent hem nÍet, i,,wz:n als sponsor faniastioch over dc brug door
een gigantische wÍsselbeker beschÍkbaa:r tir steLlÈn. Dc wlnnaar van d.e l0 kilooeterza! ziiÍr naam t.rrugzien op deze Ímposarrte boi'.aal, zoietg aLs bi.j lrirnblc<lon te 'rlndenÍs, Hans, enorm bedankr! I;ic vo1gr"...? zoi Je bljna wiLlcn zeglen. -

Een van dÈ ÉirooÈ,oecstcrs van hot p,rcours, Dhr. Hcljnen senÍori brak tljdens wark-
zcamhcdenvoor onzÈ trÍbune, zijn duim, IiÍj is daardàor voorlopig ultgesihakeld.
Joop, sEcrkÈ': hè! iJe hop,:n cchrir È6ch, dot jc rijdtg je blik op h"tll.n"pr."orro
kan l-ateu schijnen. Bct.crschnp i
Bienenkort orgGnÍseren Í{.) wÈcr t:an avor:d voor alle rnoder^rerliers (-stcre) van de L.I-.L.
om aL1es nog èens rustÍg dcor Èíi ncr.cn. Nc kunnen nog altijd axira' hulp gebruiken.
Wit Eeldt zich epontoair ?

Dat r^'os het zoun bcetje. lirÈ nloeuws rcnd d":. 4c L.L.L.
Lens-er;, dil aog rek-1am.-: wílien n:ken, eu zljn nog affíches be schikb.rcr IEn"....zit ur a1 ten A-4 tjd op Uu a.utoruiË? ook daÈ is pure reklame..
Lens is msssaal op Erèg naar de meest succesvolle J,.L.L.
De vÍerdtl alr.ar:cr. U ook, toch?

oRakcltj es:

lrans van Dlj k
Ilenk }ioppenbroulrers.

- Btj tiet plaatsen vsn. tcgcls voor onsi: trlbune,
- ircef t Joop }ïelnen àp ".,.2r,". origcluklcigc wljze zllrt <Iulm'geblesseerd!
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- Joop, van harte beterschap!!!
- A.s.Zondeg LENS - c.D.S. 14.00 uur.
- Dan bent U er toch ook weer bÍJ???
- Morgen (vriJdag 2l aprll) de laarstc klavc,rJ as-drlvo ! !!
- Lees ook de reglonale dagbladcnl ! Want,
- LENS I (ZO) doet nog steeds mee om de H.C.cupt I

- LENS 2 (ZO) - Overmaas Z-O
Met daEk aan Kees spoelstrae Frano Disseldorpo Loek Ebre, Iie.ns BErtons, Fred schuur-nans en dar aLles onder da zeer deekunillgo ruiarng van reo ;; itlj;iil

- Zo zíet U mnar., wanneer de nood hcc hocgot Is,
- 1s de LENSeT nabiJ I I

I'NICORI\ I]NICORII IJNICORIí INICOfu\

TENS VCS 0r0 "
wanneer LENS dezé Í'edstrijd-1r Í,rÍnst had o,gczet dan had dat zelfs de pessÍnlstenÍonder ona" Ln een eventuiel kamp:.oenri"t "pï".i Eelovcn.DearÍfltegen hcd vcs aan óín punr genoe' on "rr aI: àigioànrro-"one re blrjven,
LENS begon de ccratc rrelft net È2n 6po..,rw1jzÈ van,,even dc kaÈ urt de boom kiJ kcnr'.Het Leek meer of LEN' 'ier de nocd tàa, vc"s hard en feL (maai 

"poiaintirl nor, aopakk-en-' 
-i{ee, 

uen.Hct gewoon vcs het_6pet bepaien. Dat was nlet bepaard vorgenehet LENS patroon!! De meesÈe kaneeir (eà t.rectrt) in de eerste hElft waren dan ookvoor onze buren.
TlJdens de tweede helfr lcck heÈ of LENS wakker weril. Onze blauw_wÍtte(n) gÍngcn ,..er lrat harder tegenaan, men. du:fde mecr' rtren sp,rerdc dè bel rrat vaker naar clkaaren ,.r{aar' daar kwanen wat kombÍnatÍes u1r hetleen toch een ricntp"it:" tevorenbracht in het bljna Ín slaap gesukkelde prbii;;. De wedsÈrr.Jd ,".a "iraoiijl'iïrboclender I
ook onder-deze druk, op de vcs vcrd'ldtging, hlelden onzc buren zlch goed stRande.
fgl.nos I0 Drn.'re spelcn naakre vcs kËnnis mer .sander " " a.',.ini. -öpïià.trnrr.-
1ljke wijze wist hij vele malen. onze buren van àen trèffer te hogden.
Nu maar afwechten, waÈ DWO en OllVEo.volgende wrlek itoen (èn LENS!)Ilet selzoen 1s pas afgelopen wanneer her raaÈsrc *"ii"rÈr".i-ïl letrazenr I t

'nze 
weardering en dank voor paul v.d.steen, dle dagelÍJks alr.es 1n hct reven stclt

3"1n ]:uga de, grondbegÍnselen van her voerbatspoltelj o Ëi: t" ti""Ë"i" 
-

I{e E zljn voetbar'kennis weten wtJ zeker dar hÍJ onze 3ongens van hdr LEN' ooederschlpop een zeer Julate nanicr heeft lweten te wnaràeren.
?aul.bcdankt voor Je med.ewerking als puntengcver voor de "uNrcoRNvoetbarr-er vrnhet Jaar trofee !

i'iapoleon zelde reedss redere eor.daac heeft de ÈÍaarschalkataf 
'n 

zrjn ranscr.....Deihebben ze b1l Len§ 5 allcnaal, nÍeuand 
"rigoro"è.a maar diin ook níemand INu de vraag wie haalt hen erult?? Uct zi3n-ait.maal verborgen talenten,

UNICORN I]NICOÍIN l]NICOK\ ITNICORN

:'li!**r!*r'.**:$tt rtàrt*rr***itlïrtrtrt:lii* ,i*lsrti!*n*ht** *.* * rr i,'rt *:k:! * i.if rt JÍ*.1** * l,,! rt:t * r.19* * .t * Jriisrt J..r.r *rirt*:t**,.*****
A.s. ZOI{DAG LENS - cDS 14.00 uur,Beot U ar dan ook weer blJ? TenslotÈc zfjn r.rà 

-nog 
stÈeds nict verloren !

Laakkwartler * iens 5.
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Du gealddelde- 1.eefÈ1jd 1s blj hen, zuiver wiskundlg berekend 4I,07l Je.ar'
LcÍrs uordt oud.
Nr.:eni nu Ce e.lr6Èa hc1ft, totanl ctuurloos Liepcn ze over heL vr:ld, gccn dirigent.
NeeÍo nu Q v.I]. de aanvoerder zcÍ nÍets, dÉ.:ed nlets, alleen r,a di: naEch te consultercn
hoe het dan ïr{:L noèt. En wat llEo PetÉr E. te nl,ssen in de e.chÈcrhoedc, dat Ls toch
een ramp voor dí keeper!! 2-0 vocr l,aakkwart.lor. Iii':del1jk thee.
Nu begon heÈ spektak<:I pas goed, Lens werd wakker. Tocn werd er pas gevoetba-Id of
hcÈ ecn Llevc lusÈ'wa6. B.v,iiÈnk lSuycelaar 2-I. RlnÍ zageÍr wc nÉ ook oprukken Ín
da nlddenllnlÉ Eear dÍe gavc genade sËoot kon hij toch lllet lanccrcn, Jarmer.
Petet i{l[Inelzwaan kan alleen cetr bal PlaatsDn ;l1e ie h(:[ voor zlj:r voeEÈn krljgE , .

ríant zljn porrer is vtrdwencn, mear dai: lag aan zijn noeder. Zc vr,rkochË de kaaso -...

hij kreeg ilc Gi:.tÉn MDat kont er lF.ter uit.
Zo ook Ben Endlich, allee lreb j.r 1rT huis en Dick liolt ,:n John v.il.Z. wet hebbcn
zc nici hard gr:irr:rlcÈ cm px nog eeu gelijkspel uiE t('l kun:lcn slcpert lDaar Arie braqhE
al-Ies on zeepi I Langs de 1-lln siond 1,"v.ts. dic tcgen ccn zwart(i coekomst aan z.1E

te kijkcn irlet vanvrÉ8e jc hicl hoor' daf gaet. val over!! DiÈ ls hèÈ dan.

S S S S S SS SSS SSS 5 S 5 3 S S S S S

S SENIOREiI ZO}IDAG S

SSSS S S S S S S S S S S S S 9 S S S S S

Doordeweeirs Dinsdag 25 april 1989.

compeEltle wedstr.nr. 3I62
nedarleagccrÍc.

PROGRAY,T'íA Z0i'lDÀG 23-4-1969. veLd scheldsr. wcdstr. nr.
W.v. d. Berg
J.P.G. Zuidwij k
ZuidervÍjk

F

19.00 uur S0A 6
13.30 uur JAC

- ï,ens 10

- Lens 6

14.o0
ll.00
10.30
11"00
r1.00
13"00
10.30
13 .00

uul
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

l,hins I
Lena 2
Schav<-ningen2 -
Icns 4
Lenc 6
Leas 7

BTC 7

Velo 17

GDS 1 I
DI{C 2 I
Lens 3

Vios 4 3
Vlos 5 (coarp, ) 2
Juv.Valk. 2 2
Lens 10
Lens 9 (vr. )

I030
LOg'1

1143

3022
3341

AsC.v
I.I . N

l3

LIGGING TERREII'IEN !

Scheveiringen:
BTC ;
Vclo 3

ilouÈrustueg
A.KortokaaspLnrtsocu
r{cordwe g'ÍIaÈÈringen.

Ëe13
(i{ouÉwijk) Ee13

te1:

653I31
974004
ot7 42-27 79

OPSTELLINGEN S

Lens I È/rn 3 wotdeu door dc traÍn(rr bakend gomaakt..

Lens 4 t/m I0 aLs bekend.

UITSLAGE-I{..

Lens 1

Lcns 2

GDS 3

- vcs 1 0-c
- Cvcrmaas 2 2-0
- Lens 4 3*1

PosEdulven 5 - Lens 10
Leakk'rerticr4 - Lens 5.

3-l
3-2

}ROGBAfI},!A VOLGEÏI!)E WEEK "

14.00 uur l{o.:k v "}ÍolIand I - Lrins I
L,cns 4 Bt'ff tocrnooi

11.00 uur Leus 9 - iiw 7

13"00 uur Lens 10 - Postduíven 5

TOERNOOIPROGBAJ{f; ZONDAG SUNIOP.EN.

Lons 3 - 2i nei VioE tocrnool'
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Lens 4

Lens '5

I,ens 6

-I

7

l5
27

0 april BltT toernooi
5 neÍ Den lioorn toernool
B uci FC Zoetcrmeertoernooi

: 15"nei'VÍos toernooí
nel Rlj sr+lj k toernooi
me1 Den Hoorn Eoe;nooi .r
airg " 

,.Lens JaIl Eop ioernooi

ï:ens 7 - 15 rneÍ Den Hoorn toernooi.
-.2I nei Vlos toernooÍ .

- Lens 9 - Z nàr ni'm toernool
15 nel- Vios toernool

Lens 10 - 15 nei RKSVM ro(:rnbol .

. 28 rcgi Zoetenoeer toernooi

N.N 953

RVC 2
Lens 5

zzzzzzzzzzzzzzzzz _

Z ZAALVOEÏBAI Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

Maand I mei

22.20 utr Leoe'4 - Cromvllet 2

UI'ISLAGEN:

DuÍi:Laan

vrlendschappelJ,J k
coapetltie
afgelast.

- Lens 4 3-2
- Westlandla 3 0-6

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz2zzz
Z LANGS DE SPOPJEN VAN DE Z.M"LADDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

UlE6lag Dln6dag 11 aprLl oo iI .C.cup.
Esdo - Lene (ZA) 4-l
Uitela
LeDs 3

UlisIag

donderda 13 a ri1
5 SVPTT B

tlËirr

4-tr
6-0

z-6
eqterdag 15 april 1939.

Lens I - Eatton Sports
Devlo I - ï-ens 3
Lene 4 - Ec-so B

PrograÍ'.nna zaterdag 22 april 1989 "
10.30 uur Lens 3
12.45 uur Qulck Sreps 2

Lerrs I en 2 zíJn vrlJ.
VERZALíELTIJTJEI{:

Lens 3: 9.45 uur

Ltgglng terreLrr : Qulck Steps

i

- t s-Gr:rvenzande 12
- Lens 4

(3)

Lens 4s ll.45 uur,

- Nljkerkl,aÍrn reI: 635050

N. N.
N. N.

a23lrr5
026lrzl

S.v.d.Toge, Èi"Verboon, H.v.IiootenD_ H.v.irlersbergen, J.lllddelburg, B.I,lezenaar, M.Spar.A.v,Wljngaardën, J.i(ouwenhoven, M.Raphaele Ascàrto, L.S1nke, WlXlffnnan.leldcr b.v.d.Nouland teli ,62016
Afbellen voor vrljdagavoarr 19.00 uur bij U.v.Mersbergen rer: 213360.
OPSTELLII{G LENS 43

D.v.Easen, M.Frls! G.KuÍper, C.Llpaan, L.tíaEtel, M.Oeman, D.ile Rulter, J.v.d..Stee,W.Stuifbergen, A,de Bruln, C.IJspelder.
Afbellen voor vrljdagavond b1J N.frla tcl: ggL3S6.
(dcnk on de conpe rlrleweris crtJ d 25 aptil t9S9).-

OPSTELLING LEiiS 3:

Pro rama 25 a rtI 1989 ( Coa e t1t L.:

19.00 uur HS Texas DHB 3 - Lens 4

6

N.N.



Prograuma zE-tetdae 29 april 1969 (vrlcndschappe1rj k)
Lens - HawÈhorus 14.30 uur

toernool.enS

W.v. d. Lindcn.

Denk U ook nogomde
6 ueÍ il}m toerrrool voor Lcns 3/4

20 nei Rus toÉrnooÍ voor Lens I
20 roci l,lasaeuaer toernooi voor vcEcranerr Lens.

A. S. ZOi§DAC LENS - cDS 14,00 uurBent U cr dan ook weer bij? Tenslotte ,i5" ,o nog sEeeds nlet verloren!!!
*rl?'..*il*É *** Airrti* itàTt rt*t itri***r-.Írk *í!)trïrr!..**?ri,**ri*3tilr!*,t j!..t**rt*r!***)r-***r.*àir+#^*,* rïit.i*r!rl trrÍztrtrlrt:t*itÉ,
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAN HET JEUGDFRONT J
JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJ
Algeroeen kontàktpersoo"t 

ï1ïl-y.g.sÈËen' chopÍnsÈraaÈ lo3, zi!r sv Den Baag.Telefoon: 970f54 (b.g.g. 97t674 p"tu- perroËil-
l{edstrÍJ dprogramrna A-B-C junloren.

Zaterd.aÈ, 22-4-7989 . vèld scheidsr. saro.komst Lcns.

Kontaktpereoon: paur v.d.srcen, tclr 970154 (b.g.g. 971674 pet,' pcrreyn). Afberien voorde !'edstrijden bir paul v.d'sEccn voor vrt3aagàiond 19.00 uur. rn ,rit"."ío ffiË;"'
::iï$}Sffiïn op Lcns biJ ienand van de 1Ëugàkomissie."r, éoi:rr,.-viir a,*oareastriidan

4J7 ï2.30
.?? : 12.30
33s 14.30
?? 11.00
?? r4. oo
368 13.00

II.OO

uur
'uur
uur
uur
uur
uur
uur

rt.45
1r ,30
14 .0q
10. 15
13. 15
12.00
r0"30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uirr

Lens A reg. vrl.j zÍe LÈrrs AI.. ea Z4l4
LEns Al - DIiC Al z
Lens tsl - Qulck 81 I
Lens 82 - Rava 83 I
Lens- Cl - BL.Zwarr Cl I
Lens C2 - Wllhelmus C2 3
HBS C4 - Lens C3 Déal cn Bergse
ie-ns C4 - Dle Haghe Z

I,I. Vogelaat-4I7
?2
??
??
??

I. ??
??

I

Maairdag 24-:4-1909

19.00 uur Leas A reg.
19 .00 uur Lens B.l
19.00 uur iens Cl

BUZONDEFJIEDENs

SCI{ADIMPR0CRJii'I,ÍA A-B-C-JEUGD,

- DHC A. reg"
- ??

- DIiC CI

18. 15
IB.15
rE. 15

uur
uur
uur

I
I
J

- opsEëIll$gen a13 bekend,
- Lens Al lnèt H.KÍpp, I,Í. Schuurnan, J"Heststrate en B.Giiclti.- Lens 82 zonder M.Achalhl cn A.BaidJoe 1t woàstrfia gcschorst).- Lens C2 met W.v.DLemen
- Lens C3 zonder H,v.DÍcmcn en li,TÍjsen
- Lens C4 zonder V.cobind en J.p.v.iÍerop

tsÍj twiJfelachllg Ííecr mogen Julliè naar LENS belten (661314) of de wedsrrÍjdenvoor Jul1fu.) doorgaan_ of dat we een alternaElu f- guvona.r, hebben.Blljf nooit zonaar thuis.
SupporÈers vooE Lens 81,
A1e de weergoden heÈ toelaten apeelt Lens 81 a.6.Zaceralag on 12.30

7

uur thuls tegen



)r

QuÍck de l-aatóËe !Íed6trijd van het .s-e-lrggr.. BiJ'Í{inst-,ts Lens BI .veí!.1g ourdat z'e
dan nlnÍr,ual drle ploegen onder zich houde,l-. .r....., [......,. :,..BiJ elk ander resultaar ls een nakompëtltÍe en/of wèdstrijà nog nogehlk.
Jongens heel vecl succcs en.aocht.er'een ovcrwÍnnlnà ultkomen dan siavonds een,.
feestjè blj Fred.

Sport Borculo.
lJÍl-len de spelers en IcÍders die mec gaan naar het sportkanp te Boïculo Eaar nog
oleE al het Beld (f.150,--) hebben betaald dlr a"s"zaÈerdag op Lens doen.
Voor één mci uoeten wiJ naneliJk al1cs aan de N.K.S. betalen.

ToernooillJ st.
llct Voorburg; toernooi voor Lens'Al op 20 nel 1s vervallen.
Voor A.reg. ce BI ls cr cen-Èoernóoi biJgekomen ín Liuburg. ZÍJ veitrekken op
vrljdag 2.jurl near Liroburg, bliJven daar 2 nachÈen en keren op zqndeg 4 JunÍ$,eercerug.A.reg.spce1top3JunÍeeÍltoernooÍenB1op4Juni.
De organlGèrènd,: verenlgÍng 1s odlllenberg vlakblj de Duitse gïens. Deze trlp
EeaE f.. 75r-- per 6pe1er kosÈen. Gaarnc betalen btJ de lcidcre voor iaferdag 6

| -, ^ :i:\,

A-sèlekÈie J cugd.

arel.

){i

0p donilerdag 20 aprÍl (vandaag) ts er geen Èrainlng voor de A-selekríe van 
-ae 

5Jtsd..
oudaÈ.vier sperers needoen neÈ het se1eLtÍotcan tegen E.c.!ep..§.aag i+ het zulder,-: , ...
park (sta<lÍoa), Vecl jongenc wiIlen ook §aan ki5tcen en àat nöer kurnren. , .:,
De wedstrÍJd beglnc on 18.30 uur.' :

|.i'...:! ' n i!. '-''-" :i"' ' -"-i;'' : ' t.. 
: f

'WÉd6tr1l dDroerama D-E-F lunioren.
Kontaktpersoon3 Paul v.
rÍedstrÍldèn bÍJ Paul v.
zaterdagmorgen ' op. Lën§

;
t te1: 970154. '"'

Il .rl

d.Steen teLs 97C154 (b..g.g, 971674 Petet Pereyn). Afbe1lón:ioor de
d.Steen voor vríJdagavond 19.00 uur. In uítcrste'..nood nog qp ..1. ..

bÍJ lèmàiid van de JeugdkoÍrm{ ss1c, rcl: 66f314. Voor avondr.ieddtriJdér

ZaÉerdas 22-4.1989

7 502
vr.
7 s3B
vr.
vr.
7638
7650
7662
vr.
vr.
vr.
vr.

.00 uut Lens. Tl

.00 uu= Lens F2

.00 uur Lens F4

.00 uur Lens F5

veld sas.kollat tena
I

Dcn tÍooro DI
DWo D4.- 1 , ,

LeakkwartÍer . D2
Lens EI
Lens E2
Lens E3 :

Naaldwtj k Fl.
Lcns I'2
Lens F3
HBS F5
Lerns E5

9.30 ,uur_ Lens Dl
12.30 .uur, ,L"eas D2
9.30,,uur,,Lene D3

10.30 uur ODB clf ca1
10.30 uur ODB clftal
9.30 uur Gravenz. SV E4

Ir.00 irír GDÀ'E3
I0.00'uur Lerià El
12.00 uirr' t/uc F2
12.00 uur Vuc F3
9.00 uur Lens F4

10. 00 uur -r,IÍ1he1mus FI

i,'
3.'

,1, r ,

AlbardastraaÈ
Albardastraat
Geu.sportprk.
ldadesteyn

a.
It klelnc LooIt klclne Loo

2

Westvllstweg,
.i !

Nolenslaan
Nolenslaen
NoLeuelaan
Nolenclaan

", 9.00 udr
12.00. uui'

' ' 9.00 uur
9.30 uut
9.30 uur
8.30 uur.

10.00 uur
9.30 uur

I1.00 uut
11.00 uui

.30 uur

.00 urir '. '

18. 15 uur -

17.45 uur
17. 15 uur

13 .00 irur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur

B

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

/.-, . ;ri '!l'".'r'' r

!4eeqdés Z4-4-1989.

19.00 uur Lens D2 colob.
18.30 uut LoosduLnen
18.00 uur Lens F comb.

I,Ioenodag 26-4-1989

- zaalvoetbaLtoernooÍ. (zie kopy)
- Lens D3 . lÍadea.teijn
- zaalvoetbaltoeÍnooi (zie kopy)

L4
r4
L4
L4

J DunoÈocrnool
- Dunotoernool
- Dunotoernool
- DunotoernooÍ.

.. .:
Mr
Mi
Mr
Mr

(,



'+

BIJZONDEREEDS$I3

- opstelllngen aIB bekend: Lens Dl zonder R.Chery en P.Sinke
Lens D2 zoader R"Kloor
Lens D3 zonder 14.l{atcholjer nct T,ozdrsi.r
Lens F4 nct ll. PooC
Lens F5 mct E.Kuik en zondcr R"v"d.Snoek"

SCIIADUVJPP.OGRAI,I,fA D-E-T'-JEUGD.

BiJ twiJfelachÈig wear mogen Jullie rtaar L;.:no bellen (661314) of de wedstrijden ,
doorgaan of dat we een alÈernatlef gevonden hebben. BIÍlf echtr:r noolE zonaar weg.

Geen training 
"

0p wocnsdagmÍddag 26 aprÍl is cr g(:en tr[rlnlng voor Lcns Pl È/m T5 ondat er vlcr
teans mcedoeii aan het Dunotoernool.

ZaalvocÈbalteorflooi voor Lens D2-combliratle Én cÈn F-comblÍlattc.

In de sporthal de Schllp w<lrdt op maandag 24 aprll cen zaalvoc ÈbaLtoeniooi gehoudr.h
voor cen D2-comblnaÈle en voor een F-conbln$tic.
Ondèrstaande spe3-ers worrien op sanenkonsttÍJd op Lens vcrwache mot blj zich hct
nornale Lenstenue en natuurllJk -schona gynèchoenen,

Lcrrs D2-corublnatie:

D.VErhey, P.v"d.Stcen, R.v.d.BErg" A. el- Ëaddioul, F.el liaddÍou1, R,v.Lecuwcn,
D,v. d.Raaf,.

Lens F-comblnati(::

R.l,Íeeuwisse, E.Walsheilaer, F.v.Leeuwaarde, D.v.d.SÈecn, E.Mol, M.DÍJkgracf,
l{.v- d.Donck, D. Gillard.
Toernoollli st 

"

IleÈ- Ïoofan to€rnool op 22 apxLl cn hët VoorbÉr'g tocrnool op 6 tr]ei rioor Leins D2 zljru
komen te vorv611err.
0p 28 mcl g{-l.a.u DI, D2 cn El (elf taI) weI Eeedoen aÉ'.n cen Èoernool ln Anoterdam blj
sportclub Ovcr Ar.stel "

JEUGDKOPY ALGEMEEN JEUGDKOPY AIGEIIIIETI JEUGDKOPY AIGEMEEN.

Dc iiingo; eèn gÍoot succÈs.

Hclaas vorLga wcek was dc LensrevuÈ vol. illj waren heus echt nlet de bingo vergeten.
Voríg la;ir was het'ccht Èe druk. Zoals beloofd zouden we dlt nu vooËkomcn.
Dat 1i goed gelukt. Zotn 100 personelt dcden rlce aan een goed gecrganioeerde blngo-
avond met ta1 van J-euke priJzen o.a. beschlkbaar gestold door"' Radlo Modcrn, iíac-
Donalds Zoeterocer, Beddcn Speciaalzaah et Zicht, Groentc cn Ff,uithandel ?t Karrc-
wiel aatr het AlnelopJ-eln, SporEhuls Ezcelelor, EurodrogÍst Rustenburg, BakkerÍj
Roodenrijs, ResÈeurent La Boucherle eu aog cnkele anonieme gulle gevers.
ZiJ a1len wordèn hartelÍjk bedankt" Dr: m(:este waarderÍng gaat echÍ:er ult naar
Carla Verhey dic heel veÈL voorlrerk hecÍt verrÍcht oaar d1c vooral op dc avond zelf
op een heel plezloËÍgc manler de bingo regelde. Groce klasse. ook d.: andere helpers
worden bedankt eÈ het is niet voor niets gcwepst. Een klelne f. 1100,-- 1s het
netto resulÈaat en da{jr kunnen we aardig wat voor doen.
Wat lrij wel j auiner vouden 10 daÈ er mensen wegbleven omdac er ook jeugd EoegclaEen
wcrd. Een verenÍglng a1s LDNS is cr toch voor Jong cn voor oud. Dat moet toch gocd
sauen kunneu g6an zoals afgelopen zaterdag ook b1eek.rJlj van onze kant zou<Icn het bust leuk vlndcn ook van de oudere ï,ensge.rde op een
volgende blngoavond weer veel Erenseu tc zLen. Tot dan.

9



Illeuwe Ieden.

DWO Cl
LoosduÍuen
RKÀW DI
DSO D4

- i,en6 C 1

- Lens Coub
- Lens Dl
- Lens D2

Lyra E7
Ollveo Fl
RT.AW F3

- LenG E3

- Lens Fl
- Lens E4

c1

t.

4-2
3-0
B-6
4-I

-l-l
4-s
4-0

IIet qee.te voetbal in Den Haag nras afgekr:urd door de vele regen ven ilonderdag ÈnvriJdag. Gelukkig kon er toch nog wat gespceld worden.
Lcns CI:
Ë#'u";. leuke vrÍr.:ndschappelij kc party regcn D!{0. Wcr vooral lcuk r as, r.ras alarPeter. suoorenburg na afloop een broek aauirok-van een E-kraoser van Kijkduln entot zrn schrlk- zag dat da -lengte goed uas. Aangezien ile KiJ ktluinspeleri zlJ n broek
[eegenonen had ngu Petcr deze'broek uee.
ï,ens C-conb:

Ïl-Eïïan olàg.-af.
- Laten. DSo rias daar

toernooi gaat niet
Lens E3: r:' ,.:.

speelde neÈ nogaL .wer hclemaal nlet en
ze l-l'. blj Lyra "
Lens I1";

de 'c-klassers.díc op LENS waren hedden geluk. ï'Íet Ronard Bogioch giDgen 11 spelersvan c2, c3 enlof c4 naar Loosduinen. Lene deeal goed. zrn besi maar-toisdulnen wesgewoon sterker ondanks erg gocd keéperswerk van Daniel-.
Lens Dl:
maakEe er èen doelpunÈenfes.tij n van. RKAW deed hct iets beter cn won ueÈ 0-6. Beiang-riJker wàs hec bàreiken van dà volgende ronde vau de Dcon-cup. Bïc fierd tret pe-nalties versragen. 0f er afgelopen dínsdag ook van DWO Ís gewonnen lezen Jullie-volgende wcek. ,

Lens D2:
Een goede start tcgeh DSO maar veel kansen werden onbenut ge-'
beter in cn ron neE 4-1. Zacerdag DWO thui6 want het Toofan-

door.

at lnvallers blj Lyra. Iilchaei Boèroan, en ldarcel OtÈen warenDllsoi da Cruz kwau te laat. Aangevuld Eet spelers van E4 speelden

3-àÏ@keurd maar epeelde de thuissÍÉ.ds rrÍj d ulr blJ O1tveo.
Dearr.,o \'raren cor de Rooy èn your'i van spronsen er wàarschljnliJk ook nlet. i,tet 6
man werd ollveo toch nret 5-4 verslagen no eeïat een rondrll doór De1ft, Nootdorp
en PÍjnacker të hebben gcmaakt, ..

Lene ,F4:
deed ztn best rnaar RRAW was echt veel 6terker' (groter)
Tot rusE hield F4 het goed vol maar toen was. hct over en won RKAW net 4_0.

10

Vooral aan heÈ begln van een seizoen Eaar toch ook aan het eLnde ie het gebruikeLÍJk
fat_er leer veel Jongeno gaan voetballcn. EIJ Lens kunnen wÍj in bijia clkeleeftijdskrasse (uttgezonderd B- en c-krasse) nog we1 wat JeirgdopelËrs gebruikendie de reot van illt seizoen blj ons Lunnen gaan àpnIor, ort' iroi.,urr.
!n j$]ra ÍJeten heÈ we gaan dir kear 3.ang dóor ouàat verd 3 t/n ró junl beschlkbaar1s. Heb le vrlendles op school of Ín de buurt irre Írirron gaan vor:tbàllcn nee, zeden gerust eens nee naar de traÍDlng. Dat kost heD niets en rrle ze het reuk vindenkunnen ze .Iid worden..
Voor het nieuwe scizoen hcbben we in all-a leëftljdsktasÉe nog pLaata genoeg.Ktjk due eens otr Je heen, I,rlc Íreiit z rEEi r:og wag voor r,ens Èt3. ileefI er iemandÍntoresse ueeo hcm dan eens_,,ee op een zaËerà ag ot leat hen op maaad.ag.r;"à-;;;; ,
naar Lena Éoa koae,. Doe arlemaer Je best on vàu Lens 

"..., 
groln vereniging te oakco.

UITSLAGEN JEUGD;
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De stand: l. DWO

2. Oliveo

3. LENS

4. BTC

R. GELE

.DONDERDAC 27 APRIL (VANAVOND)

AANVANG 19.00 uur

De laatste en belangrijkste thuiswedstrijd

LENS 1 GDS 1

..i

I-o

LENS MOET IWINNEN OM KAMPIOENSKANSEN TE BEHOUDEN

21-28

20-27

20-26

20-24

Gespeeld worden: LENS - GDS

BTC - Oliveo

§atuurlijk rekenen we op de steun van het

I-ENSLEGIOEN

À



DE LENSREWE
I,IEEiBLAD VAI.I DE VOETBALVERENIGING LENS
62ste jaargang nurmer 39, 27 aprll L999, .. . . .\'l*it****à:'**h*'t*i**iïï-"'.T*,1Lï1**ri1i;***É[f 

fr*tt{'rrk*tji.'.r.'r***.}ir.r,**r!r+*t'..{*t**ir1it;.'í*ii,r*..*i,i*É,}*?rr,trriir
oFFrCrEEL,tï::f1',i.-i.l:ï.1'."d.'r;-;i t.,:..'rlr:1 1'1" 1,,, ",,j: --ï ,ot.,i/.:-+-;.:;.;..IÍ..;_rY.. "\:,Ln-r - ilr 4rFir - r+

Nleuwc ledens

ï l i l ïï"1ï;,';: ;:;' ïff.:; iiriii ïiiï;i :,;i:::;;? !*" i:i #iï.1 : 
" 
ï ;

ADRESl,JIJZIGING,

057 1 c. J. visser, fi s, uerro tro,orllail'?!?: r, C1:,p rp ?;", li{r,r'. il.
OPZEGGITIGEii:

6713A0.

673050.

1741 A. RantahaJ.sing, Sezo
r7 52
1925
2403
2336

A.d
R.J
R.P
I{.R

e 8.uyter, ZaaL'
.Tettero, . _ A.jun.
.Hsgeraats, :r ;i: E.Juri,,,
"Noorr, .,,,.6 5rr;" 6':;rli 3irii:' Ii,Íii:;- - 'a .rl rir i{i

Bggte (RecÈlficarle)

Adninistrat lekosten straf f, 35,-- À.i,Í,v. d.Eoek (2x), P.BÍeknan.

Fiï,,-*,

KONTRIBUTIE KONTRIBUTI E1-Jt KONTRIBUTiE '" KONTRIBUTIE

Vetandering of beëind isÍng van heE lldnaacschap "
IndÍen er leden ziJn dLe aan hct einde vair allt selzoen hun lldmaatscha p van onzeverenigÍng wIl1en beëÍndigen, oadat zÍJ stoppen meÈ voeÈbaI of naar een andere ver-eniglng w11len cqafi dàu nce ten , volpeade regelg .in ac

. l- rl.r r "'Y
'.zU der ii t-i ,ill _

hÈ r- nr:Ben 9.-. I
I opzeggen kan uitslultend schrlftel k geschicdÈn bij Mevr. I.v"d.Berg, Grarnsber-genlaan I 14, 2547 Nl Den liaag en ueL v66r 3l ooi a.s.2. Leden dÍe naar een andere verenigÍng wlllen gaan, moeten bovendlen blj hun nJ-euweverenlglng een overschrijvlngsfouauller gaaÍr halen en dat v66r 3I me I a. s. doorhet bestuur leten tekenen,

Ooie kout het voor dat reden hun lesoort ]-Íctnaatschapr wiIlen wr-l zÍgen b.v.- niet spelend wordt spelend en ougekeerd
- seníoren ZaEcrdag wordt senloren Zondag en omgekeerd.
- veldvoetbal- wordt (ook) zaalvoecbel en omgekeer<i.
rn dcze gevallen geldt 3l maÍ bericht aan Mevr. r.v.d.Berg schrrfÈe]-ijk of ter.e-fonlsch 070-297978. i
Overigene wi11cn wiJ;ili:lcaör, die. àÈopi)Lr,'h"t voètbaj. ír, orià#uging SiÉirun ni"t opt'|: zeggen naar hun lidmaatschap o!í te latÈn zetten in dat van ,';1e; ;pelend'r ofdonateur tè worden.
Verdere lnlichtingen biJ hce BesÈuur.

ondertÈkeniDg zal arleen geschiede* ais u aan uw financiëIc verptlchtingen hebtvoldaan ( rius ook de boetr:(s)._ Zo-rC 
*du.9 dat dÍÈ eerst gercgeld is..,,r, -, 

" Írrr!u kunt uw toniririrer,:tàtèri onaeicetÈrÈirf in ons klubg;;o;;-;;-r.rrlà& Èuséen..20.00 en 2l ,00 uur.
0p woensdag'3il:mei e..óiti(de EluÍrlngsderum voor dËtvJrschrrl?Íídëii)i';'aS dirnog tussen 20.00 uur en 21.00 .rrr", à"rr.ru bcslist nlet L,reeï.
Indlen U nlcÈ. volgenc bovcnstaande regels opzegt,;tir5tt U in ons f.a"ofà"torra
en dat van de K.N.V.B. gehandhaafil EëË a1s g"rràtg aat U kontrlbutleplÍchglg

i-.,-':-r..! r,\,:l- ! ..t.\r ,!'-.-
'r,1. n, ; ; ji"j.i_r"Í néstu,,_r..1

2



Van de redacÈlerufel

Donderd 27a ri1 vai.à'.'onC),jcn lnhÈie1w..jCstrl d!t

AfgeJ.open zondag had het dan moet.en gebeuËen, dc laatste konrpctLE ie-,wedstrtj al,
van ons ce;sge elfLai, 1n eigcn huloi
Rèi(ening houdend ueÈ de konst v&n vele.supDortcrs c.q. toeschouïerc! daar de wealstËUd
"ï,ENS - GDS'' gogh ook raln of aeei-öridér dL k.tegorie ',buren-derby,, b,:hoort en on
dus bljtijd.q van cen goed uit zlcht-bledende staanplaaÈ.s (?) en eln vëlliEe parkeer-plaats v,r-rzehcrd Èe zíJn (daar nijn vehik-el a1 nllerdare maleu *.1s afreageeiobSect
voor geaÈre6s-Èa èn onnozel.: - Ílgur-:l .hgcft gcdJ.crrd), toog uw .redakgla al vroog
rÍc'ot ing licng.:Lo1aàn.
Àangckom.:n, blgken alle parkeurplaaÈsen nog vriJ Èr,: zlJn, en stj.oschian wel verwacht

- near nl.et gahoopEr waren d; LEl{S-vcltien varandcrd in rioddcrbarlent !
Dus ailes op LEi{9; afgekeurd! ! ?{aar, ?raE latcr bJ-ack, we qcareri einót-,lÍjk niet de
.in1gè die hat een aorrdag zonde JocËbal r{:oèsE*n oiellel.
Daníg teLÉurgecteld vervotgdo de r{ed.s,kti.: dr: Trcg richtiÈg }:lubgebou.+r '*aar, ond.anks
d.: cf keurlngen, Íliin gezel-Ltgc (i,Srls) Eíè6",;Íng hceretc= ,
IEi'ÍS i0, net vrouw crt kroos gaven di'.er e,:ir voorbgekll 'I,ru je ecrr vocfball-o ze zonJa.g
ken doorbrelgen.
Ne.arnato da Èijd verstreeir, kwen+n ook dr ouderc iENSl,.l,len bÍnr.r,no die onder her._
gíjnot van ëc ÍiatJc en een kLavorj4sle dÈse voeÈballo?c zondeg gebrulktÉi voor rnra!

ResuiEaat.: ees. toch nog geztrLllgcr zondag on íctuur:lijk een tíJvrèdeir Bar-komlsel.) !

u had er ook bij kurr,en zijn, went cok l.rÍJ afkeurlagen ic het'nog c1Èijd gè?e11ig
vertoeven Ln ons klubgcboua, voor .;ong cn orrd! I I

A,S.Zondsgl ' ii.v.ilolland - Z EllS aanvang 14"00 uur
!tre. z1jÍr nog st*cds niet kansÍcos, br,:nt U cr zonde-g ook weàr bÍJ?

I{ec toetcrs, bellen, troirrnelg àn al u/at nog neer geiuid an lrerÍic ren gchorrr lr-cn
19.00 uur.brengen ïIce ltear LIiÏ{S. Vanavond dus IÈN5 GDS eanva

Deze'wèèk zult U gcen oRakeltjes a;:ntrcfÉen!
volgend seLzt +-ti'- wtllen wrj (t'k) dezi. rubrick nÍeE lr(:eï pubLiceren. De rcdak-tiÉ is
erven overËuigd det ook een klubbled we,t irèrj,aÈÍc ÍíoeÈ zÍjn, 'zsndaar nu dezc aoBenaarude
oRakelloze LENSrevu.:.

Rr:d .

Resultaten uetu OuCeravond.:n (vervcl

Bij deze wedetrlJd hebbr-rn we u!í sÈcun err aenuoedígingen harder ncrlig dan. odlt!
ïlanrlecr LEII$ d;ze w':dstrijd !íÍr,ncnd weet af tí! 61u1tèn, ste-et LEN§ nog rmar 6ó:r
punt acirÈer op kcploper OLMO ! !
Lntcn vrij vane'lond a1s een twanltde Dan fungÈrcn, oEl zo olla .-.rr6E.? e1ítal 1r.ar dc
overwinning tcr helpen "

Er zijn velt: positlove reaktics gcko:lrc:r op do bekendrnakÍng van de rcsulÈa;en ven
do eilquete, gehcuden tijdens de afgeiopen reeks ouderavonden.r?lleÈ lÍinncnhoi^t' sprnk zolfs over i:r:l weierschappellj ke 'oenailering vari LENS t.o.v.
de jcugd" Zo :-s het naEuurlijk ulet, Dr, b..doeJ,ing van deze s,uqueto io te kljkt:n,
waer cu op welke ncrticr er vetbeËetÍ.ngan a.ar tè br.rngen zijn in do konEaktcn tuEscn
ouders, jeugd r:r:. Lr:lrs. l{ier volgen d,: r\;suitflt.en van de ,roJ-glnde sÈrte vragen en
ant!íoorden 3

vraàg 6t t'213n er bepaaldc diirgen, i,raarrren U dènkt dat dic anders c.q. verbetÈrd
kunnen wo rderl? tr

anthr' veLe uÍtlopendc antwoorden, d,íe zo goed mogeiijk onder dlvr:rse noÈnÍlsËe ,

zijÍr sÉuÈngcvat.

trBetere toezÍci1t cn discJ-pl_inctt lg1rrSaaenwerklng lcldero / trainers gZ
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rrVerbctcring accourodatli/veiligheid,!
"Openhoudea klubgebouw Èijdens traÍnirrgentD
Prtjaen bl,J Eoernooien cn arrdere zakenrr

6Z
6%

!/"

vraag 7s'rKlJkt U dikwiJ ls naar woricirÍjdr:n van Un, zoon?ír

irlÈijd 467" . necn/noo,..t lf" .

dlksrij Ls 4O7. zo af en roc 6Z

vri.ag B:icr:i: U zli1f (oudcr:;)inog lid vc:i 4en vcreniging. Zo ja, welkc?
ri[I.Èílr 

32.À

"iens(au of 1n het vcrJ.eden)tr 167"
"À-drrl'.: voeÈbalvèt:ílËJ,giEg 3A'l
"Andur.: gportverenlgingt, .L6ï"
t'Hc.ags,: Scheidsrecirtersvereri!,gLngir 4Z

., 
rri{1t=È van belang" ?,f"

vreag 9:i{eeft U 2.,1f log wensen/suggescÍes n.b.È" V.V.Lcas?
. rtjiíeen/ucet lk ni..r', 557,t'Zéír tevreden nct cÍLuaÈieit " iOZItverbateri:rg velden" 62"

"ira::dacht ilgure taaust, ;i
"btÈerr; kormcunikaticrr Sr4

"herhellng oudercvondentt 5Z

. 
trj eugrihor:kt' . 4Z

Zo, dat waren de vragèn en a-ntwoorden van dezc weak. Voig.)nàe keer dc laaEsÈe sEriÈ,..
Jarmer, dat vralrg ó elr vi:::c6 I clkaar eirÍgszins 'overlappen. Dat lras naiuurrijk nict
dè opzeË" ïe h:rdtlen cisi;r ander,: 1'eH.rachtifiB.)a van. i{e1(jDairl nlct crg.
voorzlchti8e co-,,c1usies; iIeÈ ovcr8rotc dcei van dc oudetc ste$È ilr meE de gcng van
zaken op dit monent. De discipllne noet ' nangc Erokken wordeu. Binncn cn buiÉon derljnÈn' Ea kor:ílunrkatlc, dient vorbeterd ccr aorden. pcrmeErentc oponÍng klubgebouw
is 6en herterÀ'ctis. Alel:È zLjn op het espekÈ .vctligheid. (lieflgeloJ,aan byv.). -
De ouderavondon zijn goed onËvangca" _ : .-.:tl.
Verbeterlng van di: vleden ecn noodzie.k. E;i rrLc wll daE nÍcÈ....f!?1
Ilij de antr,iocrcÈn zaEcn wediron vÍ:lu riit.§Èekende suggesties ,:rn. cpnerklngen. waar.
we Ecer zek,-.r'tic nódige ee.rrdachË ae-n zull.:n scher.ken.

Hct ilcsÈuur.
Fred eir do krttieL.
Een trcitrcr krijgt per deffi11t12 veel eoEÍn(:nt e::r " ÀIs hij vcei( r.{!nt h:eft hlj gel,ljk,
nls hij rlrkrdj ln vcrl,l-sst wect irij ' er vreÍnLg van.
Zo verglag het ook FreC Grces, tr..-Ín,ir rian 81 , dit sclzoen rri,jorEí)len.
Fred moo.st echÈer een nlddclnattg ol-fÈeL ln dr: pronotítlklas sr: alen to irantlhaven.crjlticl aan du z-'tj l1jn èonstiitcerden fouten in l'rcds wer?:r,:ij ze. gons t.rrrechi:, sonsIiet.DÈ tralncr lci)d daar bcst eon be.itj,i: ondírr, al ic híj rrormaai gr:cproki:n al ,,:1.- .l
8tr('rn lech',1-bÉ:kj e. Toch werkte irij stu8 cr( Íir:t vertrourrTÈn verdur en ovcrgroÍl de tagun-
sLagen. IerrílioÈCÉ zljn er gccn coechcc zondcï foutrn. Cruijff, ÈlÍchels, .rieenhakker?
iiec, oo't< dle rrÍlt !

Elke trainer heöft zljn sÈerke cn zirakke ,puÉ-Èen. iïet is dc kuno! jir stcrke punten
Èe benutÈeir en jc zwakke te cauouflernn. Dat dr,t:d F:.-èd l].l.gcÉtd, volg;[s enderen
n1?È.
B1 trleef echtcr à+:handhaafrt 1n tlio prclroÈlcklasse na ít 3-2 winsÉ oo Qulck. Doelpunten
van Errrin...rr,Lcrvcld ,(2) i:n Petcr Prcnk.
i{et was gocd ËÉ co:r6ca.toren dat allc spelcrs naar hun eoach toell",.pen bJ-J de tweerle
goaL, Verbondenhtid dus,
Dltrzclfdc -?.vcnd u aten 13 spelers bil Frr-d eïr i.hriannc thuis plzza, he.rlburg*rs è1r
salade te ctea. Een stcrk punt is nui,i-ijk ookljc waaÍdeïÍÍrg 1Ëtcn bIlJkJn.
Proflcia?: 811 T. c. J.v,d.Lub.Dc.
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LENS^LENTE-LOOP iETfS-Ï,ENTE-IOOP l,ENS-LENTE-LOOP

Nog slechts 2 wr:ken en we stitan ca1} d,: vcoravon<I v.rn da 4e L"ï,.L"
Du inschriJvirig kont langzaem op geil6!
Zondag j , 1" warcir hr:t voorél dc vÉt..rrë,níjn ..zan LENS 10, dIc zorgden vooÍ ertn corrtellnschrijvÍngea. lie zljrr_zccr. bcnieuw<l, lrca zlj h{rÈ erilf zullen brr:ngen.I'Iatuurlijk zLjÍ'. èt ook (veel) -Lens-Érs, dÍl ccn hckeL hebbtin ean loicn, Det is rrog
Èè bcg-r-ljpuÈ ook' r'Iacr ' '... ".hestc !ei?6-{rrs, koop de.:r ir i.:der g"'roi ,r"n stargnuimor,en doe iac,.r aclr de grote L.L"L. lotcril !!Er.zijn sc!:irtr:r.:ndr,, prijzcr te wrnn*i: ! Trr- iníngspakkcn, hcxlogps r:nz, cnz ón deuodige verr*seingeni u crrlt or ccirt vLrst:,-Ld vni àt.,rn ,an ,o,í rraai'pri5 zenpakkÈt.Stcl l,cns Diet teleur cri lc.rop zo onr.l zog,:3.ijk een ASICS nui.irn\lr. prljs f. /1"50-
OpbrÈÍrtscE Ís vo,rr vcïbetcrlÍrg en rrerfr:t-.iing van Uw club LEllS.' j.rdcdoan dus,.""".!!! Lot;:r.r c, q. sterzliui.Í:-rerà vcrkrÍjgbaar aan d.r: bal.
liaandag iJ ivill ls ,.:r seavonds oru 20.30 uur í.:orr bt5eenko:rst, ríc.arui3 aLle mcdcwerkers-s teÍ6ean de L.L,L" biJ dezc, van harËe wordan uítgunoàÍgd.
D1e avonri zullen wc het gehcla draaííooek nog e()ns gezanrelijk dcrorn,:ueu o:a tc zorgen,dat er ook bij dc4e Èd1!ie vai. de I""I"L."ri;lJis foui kan gr.Lr:.
I',le kunnen nog cr:n aantal ncdr:wr:rkr:rs-s! u rÈ gcbrulken! rIè zoekcn qog een vÍcrtor
dcmes biJ dJ inschrij ftafr:1s un zoen zi:l.fcj.: aant.ei ,,parcourssachi,:Ic,, 

"ook op 
- 
de _w:dstrtl dda'g zclt (l?- i'.rei) ilJn helpe;tde hàndun biJzèn<ier hertefijk r+e1kon.Venaf 11.00 uur zljn er vuLc workzar:rihcàcn tc verrichtJr, ï{ie rueldÉ zÍch daàrvoor?

Ook dourr wè rrcg een laa.tste dringendc oproep e{rn oÍrze sponsora.
![ie _vu].t h.:t prÍ1 zenlzEiiir-k,:r a"r, ol do arversc loopnurm,rers ? ook- daannae r,rLL LENS tochgoud voor da d;,.g kooen?
i,Íogan we op Uw raedewerki.ng rekcncn...,.., I
Tot zover het La,at3te nleu.Js ovcr de L.i.L.
En'nu de run op dc startnu'[n('jrs vÍrn Asrcs' 

],rarrs van DiJk
iicnk Hoppcrrbrruwer6.

LENS-LENTU-IOCP LETIS-1.ENÏE*LOOP LETIS-LETITE-LOOP

Ul Esl,agen 5e rolde H.J-ave r.'l asscn en J,rkeren.
Klavi:r-j aesen.

le ilara .- í;Liinoen 5645 punt.rl
2c Born - lloppenbrouwers 5?:.97 ,r

3e Franke - Franke 5261 11

Poodel:Signer - ilinku 3íJ5l

Eindstand Klaverlasscn na 5 avondcn.

L: Zllfhour
2e. Eau

3e Wil nganrden

4e Coouens

5c Eogt

6c 0lsthoorn
7e Pronk

8e 0denklrschen

9c Llnden

10e Peetcrs

Jokuren;

1e Suzp-nrre

2o Lonie

344 puntcn

507 |l

- l,iiddondorp

- I(liinncn

- Reuver

- Rlcnen

- lioppcnbrouwcro

- Corct

- Purvis

- v. RÍJ n

- Hijngaardr::r

- Peetcrs

22478

2054 r

2037 7

t9995

i96t7

t9s13

1919 7

I89B 7

!. BB49

]4785

puntcn
ll

ll

It

!t

tl
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EíndsÈand Jokererr:

1e Nan_s CoreÈ

2e tenio Clsthocln
3e Jcse Chrlst
4e Suzun OÈte

5e Carla Verhey

2249 punteo

23$2 :,

2584 ri

2693 'e

2747 ir

tsiJ deze uil li( Ícdcr{:en b:.Janken die ecn 'oiJdrage gcl-everd hÈcft oxr 5 gezerrigc
LEi§S keaÍíjavoridcn te orgauiserèn.

/rndrd Christ,

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SEi\lIO,ft.Eii ZCIIoAG S

S SS5 SÍ'S SS SSS S S 5 S S 3 SS S S

ZIE }JIJZIGII\ÉTIÍ TOEI{\OOI AGENDÀ.

Programma Donder dae 2:l ítort1 1989 (vandr,ae: )

19.00 uur.iens 1

ProErama Zon<iag 30 aprÍL l9B9

. -GDS I

14 .00

10.0-0

l1 .00
13.00

Iloek vaxr ilollarrd 1 - LENS I J.A"lí.v..d.Bor
8ÍJ het ter persc gasn van dr: ?,enorevue was nog nleÈ bel,.cod
of de ?fgelaste wcdotrlldr:n v.ln 2 en 3 voor 30 aprÍ1 opnieuw
gellend -zíJn"
Lens 4 BlÍT toeEnool
!r:nÉ 5 ls vrij
Lcns 6 ls vr1j, zle eanvulling i,ens 4
Lens 7 - tegenoËandÈr ni*:t bekend.
Lcns 9 -HW7 Vl I{.N.
I-.:ne I0 - PostCuive:r 5 .Jl N.jt.

Prograrnna Dinsdag 2 ueÍ 1989.

19.00 uur Luco 10 - Juv 
" 
Vi--lk.;nÍtts 9 !2 N.N

Progra,r.me Dondr;tdae 4 rneL I9ES (Henctvaartsda,e

uur

uur

uur
uur

LO29

3 r69
3202

3166

)
10.00 uur ieas 9 - \rDS VeterancÍrËocÍnooi * aenvulling:

J,Wittlng, J 
" 
I(uí.J pr:ro,14. tÍcFaddcn, F.pr:taiè"

(gaarnc bijtijds aÍschrlJven bfj L.Verkijk Ë.ef. 454glZ)

Terreinene

i{oek var:. lÍolLaad : EÍuce Pr"}iondrlkieru llock v. ticrland tel! 01747-3155

ZÏE I.IUZIGINGEN TOE]IIIOOI AGENDÀ. '

Progtarona voI-p;ende week 7-5-1989.
10.00 uur Lens
11 .00 uur Lens
1I.00 uur Lens
13.00 uur lans

- B]ÍT toerhoot
- RiJ swijk toernoo.J.
- VTC'0öÉ/3 (conp. )
- Toncgido 14 (conp. )

Tocrnoolprogr+mna 30 apr11,
Aarlang I0.0C uuz - Bl'Íf tocrnooL voor LENS 4
doclneroerrde vercnlgiugcn: VCS - H?SV - Celerttas - WIK - Gona - i.ILstone FC
en Iil4I.

5
6
9
10

6

(Iingoland)



Opstcll irg r

.-.1s belcend uet J.Colpa, I,l.(ouwenhoven en g.Schuurman.

GEt''IJZIGDE TCEPJ{OCI-è.GENDA

Lcns 3
Lcns 1+

Lens 5
l,errs 6

zzzzzzzzz2zzzzzzz
Z ZAAI,VCEÏJAI E
ZZZZZZZZZZZZZZZZ?,

I,u,.endng I ne1. 7,a.aL 6cheidsr.
22"20 uur ï,EN3 4 - Croirvllet 2 Duiulaari
liaanda íi uri
21 

" 
00 uu:: Letis 2 - Gixinova 2 Zuldh:,gr:

2_I 
" 
40 uur Leris 3 - Sigo 2 ZuÍdhrg;e

22"20 uur :.ens 5 - CropvlLr:t 3 ?u!.dh:,!e

ZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZ T?,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z Lll]lcs DE S POF.TÈti VA!{ DE Z . Id . LAD0EB, Z
ZZZZZLZZZï,ZZZZZZZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZ,ZZZZZZ

-21
- 15

- 15
28

2t
z3
l5
2.7

rei
::tu 1
mel
eug '

VÍos
ZoëterxÍr?tr
Viac
lens

Lttts 7

Lr:ns 9
Lt-rrs 10

r/io s
VÍas
Ri.,SÍtrÍ,!

Zoetcraeer

klassr:nr.

963'

941
954
41.,

13.30 uur

meÍ
neÍ
nci
nei

N. tI.

St.la }laTe
i'.0ctesspoor
St. le i*tyo

Uitslag dinsdn 18 april 1989,

Lens 4 5-5
Uitslas dondsrd ar, 20 apri1.
ï,ens 3 - Octrooí.raed 3-2
?rogramaa zítcrde 29 april 19t'I9 (vrli:ndscha irpÈl ljk)

-Srv9

Lens -.ilavtl-.orus 14;30 uur (3) ï,Í.v.d.Linden
verzameltiid Leris I 13.00 uur
De opstclling wordË door de traincr l;sk,-xC gcraec.kt.
ÀfbelLen vrijdegevond voor 19.00 uur blj H.i.spronsen tar: 525013, zaak 502155 ofbil tl.Gabal t elz 645554.

Progr àm3 v1:1i dag 5 ue1 1989

13.30 uur LEns 4 - Ecso B

oPSTELT,LTïG LENS 4í

(compr:tiE1e)

N.N

D.v"Esseno i{"Fris! 0.I(uiper, C.Lipaan,. L.i.Ienrcl, l,l.osman, D.de ï.uitcr, J.v.d.Stee,
1,1. S Èulfbrrg;I, A.de Eruin, C.Ijspcldt:r, iÍ.Kouwc: irovln * aanvulllng L,.nn" :.AtbelLen voor dorrderdagavond 4 iaet blj D"de :iu-iÈcr t:;:lz g4g42Z.
(D.dc RuÍt':r ire3É] je contacÈ cp rnr:t vl.v. iÍcrs-ourge n oot-v-o'nr lrni r,,,rrrroot van 6 nel)..
To,rrnooidata.

mei
nei
ue l-
aeÍ
mcl

6
13
13
20
20

BVlf to(jrnooi voor combl;retic 3,/4
DvJ/,ilz.on toernooÍ voor LENS 2
Jan -dcek tcernooL te Kariwij k voor LEr{S 4
itteÈocrnool voor Lens I
Wasscn. ertoernool voof vcÈcrs.rrcn Lcrrs Za,

DrÍogcnde oproep.

lllj niosc. erE ví.ie1 kLeding, zo-lsel tïelni'gcpakken, shlrtjas, br:óekJes ars kousun.
!111 lcdcre':ll van de zaterdagafderÍng óea,: ipirlcn terugg(jven -zodae iri;; arrcs \,ree.rkunncn c.nplctcren' ooL' de barlcr ,iic oi: wclkr: redcn oJf zi3n re,:ge*oinr, ".r.ir.ueer retoiJr 

"-Tloensdag 3 uel ls dc laatste trainingsavo*d. van rrcc seizoun ,iig-;g9. t{ÍJ slultcndlc waordlg af rrar eeu Indlsch buff*,t vocr dc toralè zi,.terdag er.;Lllif le. 
-
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i,,]fl,3:ï,i:ï3:i3Ïï,,i
Algeneea kontakËpercoon: Faul_v.d.Íiteei, chopinsÈraat l03; 255r. sv Dea iraag.Telefoons 970154 (b.g"B. 9jL674 ?eter ?erreyn).
Í.JedstrÍj drrrograrma A-I-C junÍoren.

Zatèrdas 29-4^1989 (zie kopy) veld saÍx.konct Lens

i(ontaktpersoorr a Paul v.d.sÈeea, .tere ilotsh (b.a.g. 9716'14 peier perreyn). Afbellen voorde vedsErljdeu bij Paul v.d.steén voor vrLjdagaiond 19.00 uur, rn ulteiste noo(l nog op.zaterdagt:orger op i,ens bij leuanrl van <le 5iugàkomÍssLe tel-s 661314. Voor avondi-redsÈru denrels 970154.

13.00
14.30
10"00
10.00
9. 30

lC.30

Les
Le.-r.g

ígn.l
iena

L-:irs
LenB

À1 vrij
IJL

TL
C2
c3
c4

L2.15
r3. 45
8.30
8.30
B"3C
9 "45

uur
uut
uur
uur
uur
uu!

z7e bLj A.re6" op 30/4
- llawntirorns EC t
- Leaki:-'rartier 83 I
- Soccer Eoyo i:oerirocl 81
- Soccer Boys toernooi BI
- Toofa[toernooi 0c
- Lenstoernooí

l.,Jansen
eÍsvlj k
eisuij k
kenburgh

uur
uur
uur
uur
uur
uur

8.45 uur

9.30 uur

11"30 uur
8.45 uur

7.45 uur
7.45 uur

10.00 uur
9. 15 uur

?2

Zondag 30-/+-l9fi9 (zÍe kopv)

10.00 uur Lers A..reg. - RíJ swijktoernooi Sp.park pr.IreE€

l4aandag 1..5-1989 (aie ko

10"00 uur lans C3 - ViosÈceïnooi ÀÍe1ls Stokelaan

Donderda 4-5-i939 zie ko

13.00 uur ieas 82 - tr-\SvMtoernooi Sp.pazk polanen
10.00 uur -l,etrc C3 -- SchevenÍngentoernooi Hàutrustweg_

Vrll dac 5-5-1939 (zie kopy)

7.45 uut Lens Bl vertiek naar FortissÍmo ia Eilc
7.45 uur Lerrs G1 vcrtrek naar Forticsíno iu,Ede

Zaterdag 6-5-1989 (rneer nieutrg vo ende wee

IU.00 uur Lcr:s A1 - Lenstoernool
I0. 00 uur Lr.:irs liZ - Leno Eoernooi
?? Lens C4 - Vitessc DelfÈtorlrnooi, :Ln D:llft

tsIJZONDEiiËEDiJiV TOE§i{oOIEN I

TocrnooiEegever.s període 29 aprll to.d t:u i[e t 6 uc1 A-B-C-k1acse.

opsÈe1l-l ng3
Ucijcr, R.Jo

ODstelllI:

t-reglonaa1_: 0p zondag 30 aprÍl speelr Erc team een reglcnaaltoernooí bi.j Rijowijk,rr tlree pouleo van vier tea's worden rie voorrondes gespeeld, ÍraaÍna kruisfinaresgespeeld r,rorden. LEIIS speeLr orn 11.00 uur cege sln/, om 11.i0 uux È.Er," ;i;;;-;; ,
o:n I2"5c uur Ë.,gen RVC' rn de andere poule spelcn lrJ.lhelnue, FC Dcn fraag, Ilood:nburg
en RijswiJir. De vredscriJden duren 2 x i5 rnlnuterr, en <ie prÍ.j sui,crcLkiugl ,or. ledereennaÈuurlijk op Eoet uachteu, ls oa ló.30 uur.

Al-s Deze p1oe6 epeclt op zaterdag 6 raei jr: elgèn LEligtoeflrooÍ. Zolang er geen vcr_
É:1l161ngc'r afbelleir rekererr ulJ op dc volgende tcamsr schevefliígeB, rií»ro, -»wo 

enspartaan 20" r'a vier wedstrrjclen van.2 x 15 mlnutcn \,roral t uiÈganaekt 1ric de grooÈstebekr:r in.zíj. b-'zÍt krljgt. Jur.11e mc':Ètin cr r0.cc uur op LEli§ grju, er,-uo prijzcn
worden ulÈgcri.:ÍkÈ on 16.0C uur. . .

R"iàlgr,e1t, ?í.Brooshoor"t, T.ifuchenne, [Í.v.DiJk, l'.ci 'iia.daioul, 
F.den

rdan, i'Í. Kipp, P.v.ri,Lubbe, A"ïÍkai, i,Í.Schuuruan, p. Vall..;irburgh,

: ?,.B1greJ.I, tI.v.i,'tjk, È.Gticlii, N.Jagesar, !i.KÍpp, ?.v.d.Lubb:, J.Mansveld,
èirg i H. SehuurÍoan, A.TLkai, E.,TÍlttero, p.Valke;rbuigh, ..r."rleststr;te.

q
B.Runahlew

(t



Ë l-s l'lu Jul1Íe ti,: v:1líge 9r; p1óato i:cLbr.ir borelki io (rr ruintc vcoi heu otrÉsDanuencpei+ir vaa r.rcrr aantal lcurte rsr'dsEríjc,icn rrn toernooÍen. i,atlxiia1 z+ apiri ;;;;'luo-
kans.-oi: !r-i:r.r va:r e an Eng,:rse ploeg tr: ',lizu;:n r-n drrarna d's tro*ir"g*"' i1 ran, uu"=r,
rr'r t cI. Ju11.'''c hebben ari.eaaal eeu Bt.ilc::.i gehad rnr:t Begeven$ orj"I cÍc toÈrrool..iict vcrtËei( tr kic.l vïoírE, ::.,irc1i jk c7.k5 uur op vrtlIa! s nc:-. zrtrre"t 6 rnei ziJriiru 1i1 hÈÍ br,gt:l va.:r rle avond v,:r:r op lEltrS.

r)7.r Cp eat:r-ti:r;; l:9 apri1._dc. tr.,:lipioaalwedstrlj d Èr:geir ï_ar,hkve t:tíe-t , cp dorril,:rdag4 neL 
- 
telr 

_ 
toe=$c.r1 bij iL(S!,ii, r,raa.r r,;.i.j ca di.i xo*en! nca qecr g+Bc:/.:,-.si va:l hebben.Zatcrdag 5 ru:1 ,jan hei: tor:rnool bÍ j .i_EiIIS 5 q"ra: <je volg,xiOà t,-gi.rít."rr.i.r, verlrachewordent -\iiluï, ZwJrt! DiíO, SPerÈ4Í1r: 2lr r:r.:;lr:1,.1:vt::.1-rig,rn. Ju11i,,, ritoÈt,:n on 0g.15 uurop ï,EIJB rjrLj-ir, ,le uèdsÈrLjdcri durr:n .1r r; 1"1 r-,irruten, ca d,: priJ suitr.: j-ir,:flA is oi[l6.il0 uur. iJiiL.:a juJ.lie vasÉ ai:.:t jr- o,d!Í., vÍeg/.:n of ,,, àp 4 r ,-1 ,).yrr iaar i.liS\rri1 ilÍunst"..r :ïÍl-l!ln r:ij d.ja,

op 4 t::: it15 zodë.ex i,I.;loca,
Cls_Ei.:rsÈ op z*-terdag 29 *pril Ítanr)n:irrí;t C2 i:aar Soccer Bcy.c, tr.lar juj_llc Ír aiapoula drl+ r,rr:CslrÍjdtn oDeJ.er:, '*,.:zr:ie f ir:air:!-.rndr.)E vclg{:Íl, 

' ,t-i,-g.'r:is t,;irdots ziJn b1JCl Soccr:'; tioys, ZuaS.uwer,. cn :xldi:r,i-r1i,jn. D.-, príj suli:re_ikíny; vir:rdt ple-aÈs oTr 15.45uur" V-;ijri,rg 5 ,ri.:. o*r 7.45 uur ,rÈi:i:;e;§.r:"::r julLic camen EÈÈ d,: gríi; jongens vaz:Bl naar Me o ou daar 'r:vr:.: dàe.l;! tLj .rot Èi:r.j-i,.:i-r " víe. ee:ii ct(.neil- vií)c=i llke speler
al.grnoeË. ov,rr ,.1it È Èoei:nooL. Zorg dat ;,: oi: ÈiJd verzarxel.È.

9?; Jull:ie ipei:n zaÈr:::tl c,,g ?9 aprit o4_:!en E:È El \,1í-rn toeïnooi. bij Coeccr toyc í11
itJ-eJ.sw1jlt" rir d.. youle spr:len ju11í.., Èeírr fiic oruroord, Soec;r B-oyt: e:r DVC" llcttoÉrnool Ëroïdt vocrtgeaÈt net r-iiiaii; rfiiii.;s, gn d,-, prlJ su1Èrtliir.Ír:"c1 ie on 15./+5 uui.
9+- f ia el-f tëi 6íJeÈ1È zateïd.g 29 aprJ.l :-,r:i rr-,Druooi. bij ioofar! op cckonburgrr.
Ju111t: spr:l+:r:r_ 3 wedsEÍijdÉn vÉ1i z :,r 10 u1:rurcr, r:n de priJ oui.cr,:!:;t!zg is orrr r.l.r.3cuui" Iílaaudag 1 Eer- speien juilie tral ;1i,;i:er, c:n tu Lrij vïós. rÍ1r:r zíjr, àe voigend,.: -ploege\ e{re;:,:ano uitgcnod+Bd: Cclerllar;, 7ios, DJ.il }{agirr: ert Qulcp_. Dr-: lredatrijd3n l

durcn 2 ;:l 15 m-'.-nuÈeu, cl rll: prij eultïeiLiDt Ls oil I(r. 15 uur " 
-

T.:nslottc op dr:nócrdag 4 r.nui het toí:rnooL Ëir< SchevcninUcit, rra^r. wlJ op diÍ: no_
rnènt nog ë,::Èir [r":g*vcn6 over h;bbr:rr, Dit ic i,,,el een pr:lcÀtige.uo*:tbai..,rtàk voor
Ju111r:, .iaci:É.:tr wij , Zorg Cat Íecï.:re.:r: :r. is,

Cprtc1llnr: i.:Lo beLonr! op 29/4 zon1,..r ':i,'i,,.t:tij .:e ï{.KocJ, mF..: t j,,,:lur.

0psto11 lng: t J-s br:kend nr,t iÍ,TiJsLÉ +;r S.i.I.:rencic.

Gor: ekÈuït oÍ' airii:,

Leirs 32 :tarlplo+n? ?

Door: d" 4-0 cvr:rwinníng trp ?.AVA j "i.rat.:rCrrg is d.l si:,ud a;::; l:op nul

{4: 0p eai:crcl:rg 29 apr1L ?rebbin r,r:r.J h.:E Lr.'i5toari:ooi gc,organisccr.ri, qr3g eí)rst rregcrs.ce reg':n i:ir,L iocrgirig" .iuLlir.r spclea r.u rilJ-,r weds.;r1jclerr van 2 x í5 :cinuter, to!.rr-$t.,nder., zi.ju ('r:lcb sÈcpc, liES cn DSo. Julrr,e Dout.-n àu 9.30 uuz op r,ENs lru.=.irl.ïi ir.,e prij ouj.troikÍiig 10 crs 13,00 uu:. I;n ïrÈ:JJi laËer, zaterdag íl raet, gpelcn JuUÍebÍj Vitr:ssr: El.':Lfr: r:en Eoornool, ,JraerrJtn.r:íj nu no6 n1eËs w,.,ien.

Bíj. t'.rlj í:s:1achÈiEi rroer mogan Ju111,, naar LËitg belli.n (661.314) of Cr: urdstÍljdeaun/of tor,rircofr.,il doorgaai:. Blijf riooit zor[:èr ÍI{:g. . .

1, LaairkvritÍ'i;,: r

iens BI l,ei:l ig

? 1-3ri

À'o. z<rti:rd,:p.; ou 14"30 uur cEeai oL. ong 'j:-;rrein (lc raatstÈ kou,poi:it lewucotrij d va5i-g*oi':1d 'i.sr. l,EríÉ-1,eak!.:*';-rrrÍrrr. slc.chts bi-i wír:st i.s -r,Ei-.i5 iiz tirrpi,:;n. BiJ .:àn
gi:l11kcÍreL oi- L';:e nudcrhag ic ieakki+ë,,rÈ 1.:; karyioan. Jo;-.gerc ht+r .,rr:r:1 succ€s cnlre hopèn op lrr-ir ilecst.
p,c. al-a i{"Aclreihl un S.Ja5al z,.àL{)rdeg ,:. Lí,-- &ecnoiit(::l d.,.i:l nioÈÉ:n ze rneespulen
e'.tders b asi-:ioi: Í.i")t.

ne-rl..r;k ciuu::t h,ji: laagst j-s nu i:srrnrusË.o i?'É. dr cÈÍrs gebrrken. Toeri d* degradeti(ltiabíj l':rlt zezd de roírp on A-klaos.:rc sÍuerla lurdoti i.ir3 ar,.<{r:i:i: rr,-rr:nlgi.nqqn dedcnze h,,:l tc*h oci, §rerd er 'je:r bÍJgercgLt. ïíLj rrlet, rrij ri.,àcn son,e r:err briocp cpC*lilasoitss " lÍar ne.c succcri 
"



Afgelopon zeterd,ag rrerd quick BI met 3-2 verslagen en hield Leus Bl definitisrf
3 teans (I{azrldwljk, Qulck steps en iyra) or:der zich. Iiulde vocr het e1fte1 rae.ar
zcker ook voor traíner/leider Fred Grenr d:i.e er ongeiooflijlc vcer Èí,J,i en cnerglclu heefE gesÈoPt. ilet Íccst sravonds ioog r-r ook nict on, iiet i,:ek waL ecn ka.npiocns-
schap en iilisschÍen uas dlt ltet ook wa-1. g.1r, beetje. Volgcnd selzor:n w.:er proÍqotÍaklí1§.

SÍrort Eorculo.

Lcr.s il2 t r,n Rawa .

rt'.: leiders e,-i de,+l,ncner-'ri ile 1og nÍcè L.:r ultEeretkte §Ircrcil hàbbeir í.rrgeleverd
verzockcn wÍJ on Clt uiÈerlijk a.s. ?aÈri:CaÉ re doèn, NaiuurllJk Ísag je ileze
gegevcilo ook even doorb.:LIea nàr,r ?aul v.d.Steen ÈÈL* 970154"

líaan dc oi'.-,+.'rial I

Verar:kord pilrticuLlÉr /z iekeefonda bÍJ 3

Ver:ck-eringsnurlnJïvanZi.ekensollr1s :

is al oe:rlcr cp Eportk.3lop F;è\tcL;,:- ; ja / nec

Voor ver?cer k:t gezorgd wordc:r í heon/terug heen,/Èc=rug

doorslrcpen uraÈ nÍeq van ÈoepassÍn$ ls.

Leas 81.

Eind goed, aI goad'r sÈoïrd op hcE kaiirtjc eirn d.r blcenenhuld.c vcn T.C. john v.cl.Lubbc.
EÈn ÈïcffÉiÍrdèË tilkst 1s eigenrijk íÈi: deni,ibr,aÍ voor de 3-2 cvcrwinnfurg op Quick,ëlr het.prëÈtlge gevolg daa-rve,3 de 9c plaats ir de p"o*otiekras, oen plek *r..rop -

B-l vcÍlig ÍrcÍrat e èrr vcÍ.lig bJ.ljft. voLgetrd seizoen rsr:cr dc . 
proeotÍekla;, Ezt aL -

z!n verveh;ndc t:n ÍiJnr: momc Een, volop aenwezlË irt dc alleilae-tste conic. tiliewedstrij c
van dítselzctir, dÍc gewonnen noesE iro?,jÈ,-r. Quielt na ne cen kÉélïtl.er d,-. Icirllog
eo rvas 1rr díc fasre oc,k Írts s9erker. .=pEi\i, vcchteud tugen dc spanning, krecg ioch ]
eerr paar moc ' iqanceir voor EnrÍn en ch;rril,s, rzaerne Jftc zÍch gàed vrijsprrr:rde r:n
kaap op du:ia-t echooÈ. HceI snel ;)e Èust idtte Erwin 6ocd dooi, cn ir;l wes I-t.
HoÈ sl hÈt ::oèB I)rcclca gc<iaan hecft w+et i:igcrrrÍJk rrieu.-,nd o iE1.rÏ filct lrog twiEtlg
mrnuten tc splJ.au stoÈd B! r:ot 3-1 r:Èor, :ie prachtlgc goels y.en w;cr Ervrin en pcÈer.
Ilct leek ër: .tulcken, ws:rt quick zektë !!\ de tv.:erle tretf i ver vrugr ei1 Rruron reddc
eon paar kí:er u1Èstekend. Toen (uick 3-2 E:aaktc, }rÍsË ik daE i,i r:og uÍnder d;ln ean
xaÍnuut tÈ cpcLan was, en dat huË ,Í:J. 6oc/.r zaÈ. Vaak eras dÈ Ccc;.!t dóor het kleinc.r
itcicj e 'rurd 1 af een zware e nu had hrE j-i.)Ës ,Jreg van cen k1,oi e trioÉf tocht. vooral
de uijn r.u dd bloe1rrèn von ouders c;r Bert ?(;nlÍngÍj srnvonrlc, .lr h..t t;zeilLgè etenËjÈ
,neÈ speLers aorgde:r voor eén vordierir,r p:í:chtr_g s1ot. Lítngs deze ïr)g ër:n troord vsn
dank aan d.e opelcrs ','cn cl en c2 dic muÍ: hun àennoodigin[t:n voor uir lekkcr sfecrg1e
zorgdr:n, aÍln do oudero dirj toch Ea,)ct.1r wr:..rr dc noi:rl op konden brengcn oE tÉ kouen
ir-iJkun, aen de m':nsen dle Ía dect:rrrber' rícdris tïainlng en colchí.ng Jen punt biJ
westlandia paktei:o aan iohn v.d,Lubbe voer zrfl re.,,dgévingen, .rn ain paui ./.d.gtcen
voor de vcle ogf cn',reds trij den, ,:', rrcor :;ra krsnkbordfunc iÍa in raoeÍlijke tijden,
En vc'or de apal-ers mÍjn riíepgcnc',:nrle gtrrukrr*:nsen, vocr.ll oada,c jullit: heu a1s groep
toch voor ,rlkear trebben gckrcgcn. [.-lasse 

"

Frtrrl.

Traglck ls hÈt iíoord dat 1rr het Èlfcaj- li()r-rGt. Voor de5cne dLr: Crit iezen, snapoan
'Jrer $'et ik bt doei " OpgroeÍende J ong'1,r6 van 15 t /ru 17 j àar, is cen heeL noeiliJ ir,eIèefÈljd, zëgt Eori. rn É6n wooril "wisrr',-1va.11Ígt'. zo olaau zr: i:lkaar op hur, geiicht;
1 ninuut 1.rÉ+r .'rija hct weer go*dc vrlEï'..],?a, kan jr: de-t ucgrÍjpr.::rt cecf 1e dr: ilad,ers
een be::isplng oÍ rlet vcrdcr tc speir.:n, dan kecrt het heLe crrÀ:l zich tegen d;: ielcler"
1n. d*t opzicirr dnt h"t normael is d.8E je iÉgen clkaer 6én woorrl vcrkc,erà ze6-. Í:telkaar g,jl1jk iÍr hr)È Eezlcht ranEt
ilut vcïderr v+rlocp van de wedstrijd ie, rrat er zoveel jonge*o nle! aënwÈzig ÍrarÉn
wegens schoreilrgea èÈc. zodat ef viin Èen Ecedc opstclling gae-- spreki.r r,rac,

i0



De wedstrijd rras voor B2 toch bal.angrljk ori 2 punten te pakken t?gefl Rava. Ef werd
weer zoveel bal-verlies geleden, dat er vecl werd gepingeld en er haasE nlet rrerd
overgcdpecld. iir werd ook ÉntzetEeÍld veel' gepraat en gEnoppcrd! De t:cgoilsEander
was ook niet- ai te gteri(. aI zeten er 4 ill spelers in, dus een hela gocde kccpa.r,
t.och IIep LENS 32 meÈ veel- geknoel er cverhr:cn. De 2 jongene van 81 wLl ik bedanken
voor het lnvalien. Aankonende eaterdag speult Lens B2 tegen ï,aakkwartler om karrploan
Èe sorde:i. Voor de jougens die zlch het hr:1e seizoen habbr:n gedrage,n, en dat ls
toch de iseètdetheid, virrd ik dat 82 op goede wÍjle kamploun kan vordcn. iI,: zullen
a1lcs doen ÍjE dit te verwezelljken. Daa.ron vraag Ílc U kom a.c. zaÈerdag kijken!
Lens 82 tegeu Laakkwarcler" !Í1j garandeten U daÈ we alles uit rie keot halen on toch
kanpioen !e llorder.! AÍgcl,open r.alel.de;, -'ras ],aakkuartier aanirerig on tc- kiJken hoe
erij voetbalden" Dii bctelcenc dat dl{] Jon3ens doLgraag kamp icen 'ri]-len worden, dat
heE een raedsrrLj<i Í{ordt vcn a1les of nieto, dac Ís zektrr.
Aankoraendrr ,rot,rid,^g lqocÉsru dc .Jonget s -i_ug;l 

116óï dè rrÉdstrÍJd aanwezLg cÍJn!

de lcÍder.
WedstriidDro*ramma D-E-F -i unÍoren"

Kontaktpersroon r Paul v.d,Sccun tel3 970154 (b.S.g, .971674 Peter Percyn) " Afbcllen voor dÍ)
wcdstrÍJd.en bÍj Paul v.d"Sleen vcor vrljdagavond 19.00 uur. rn uiÉezsÈír nood nog oi:
zaterdagEorgcn op Lens blj ienand van dc j i:ugdkotrutrlss ie Eel: 6ó1314. Voor avondrccdsÈrij den
tcl a 970I54.

lalj:1n49 ?.94:.1989 (zic k-opy) 'rt: ld seD, komst Leírs
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Zond 3tl-4-1939 (z j.e ko

13.00 uur iioclt v"Ilolland hl - l,ens Fl
I3.0C uur Lr:ts Ï3 * Gravcriz.

(voordedstrljd l,cns 1)
S"V. Èoernool Gen. sp. park

Cckcnburgh
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Zoc terne..:r
Zociet'nccr
Voorburg
Voorburg

sp.park ?r. Irerre
Ií. Scokclaan

t2
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rÍeAqdeg f-5-1949 (zie ko

10.30 uur starE vo+:tbelkanp op Lens B't t/m l'5

q4fsdaA 2::5:-lg}9 (:iíc !ópv)
13.30 uur atart voetbaikanp op Lens i!1 t/m E4

Donderd 4-5-19E9 zle ko
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LÈnstoernooi
Lcnstoernool
Dic llaghetoernool
Voorburgtoi:rnooÍ
DWotoernooÍ
Dl,I0tocrnooi
VoorburilÈoèrnooi
Voorburgtocrnooi

Vrlldag 5-5- r9B9 (zie kopy)
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Zaterd 6-5-l9B' (oeer nleur+s vo1 ande rvee

?? uur
9,40 uur
?? uur
?? uur
9 . /r0 uur
?? uur
7? uur

LèÍrs
Lees
Lens
Lens
iens
Lsns
Len6

D3-7tal - Osctoernool
EI - Verburchtoerncol
LZ - Delflatoerndoi
E4 - Toofantoernooi
Fl - Verburch:oerr;rooi
l'4 - 'Escher Soyc
I'5 - Toof alr

Vlaruenburg
Poeldij k
Mo?artlaan./DelfÈ
0ckcnburgh
Poeldij k
GuntersLoÍnlleg
0ckenburgh

sa.n.koHst Lene

8.45 uur

8.45 uur

Toernooige vens van Zat erd,ap, 26 apriJ, ::ot en nct zatard'ag 6 ce i" D-E-F-kIaooe.
0r) do ilërd6É 4 nrel 1989 spelen ;u}lie het LENSÈcernooi. rE crie Èztra langaErijde''van 2 x 20 mÍnuteu zijn juLrie tegcnsÈandÈrs sEV, §chever:inten-en rrrrc.hopen een beetje op een toernàol;igí: vnn JuLlic. Er Eoet ou Ic.45 uur verzatrelden, en..de wedstrijdcn ziJn our 1I.45 uur, -l3.2O 

rru. c-,, 15.00 uur.erdag 5 neL, ccn dt)g l'rter, weÈ! ce,. todï*oor, nu blj RVC. 0p dit rlomenË hehbendaar ncg gèea Bcgcvcns over. VÍa rle leÍder hore,-r juJ-Iie meer"elllagl a1s bckend raet ?,Sinka.
. D2s ook JuL1l') b;glnnen op donderdag 4 [le! r,cÈ her LENStournool.. llric: w,:dscrijdeo
"",r,3,-Í 20 rn1nu.r6. Èegen Sehevenr"gËr,, seí ;;-yiló: il;;;;.ïËï;iti'i] ro.rs ",.op LENS, 3a dÈ w,rdsrruden zÍjn om-tt.00, 12.30 cn 14.I0,uur.
P3: spcolt oa aaterdag 2g apriL hcr LEi{s Éoernool ws. eercÈr door ce rc8en nÍetdoor kon geran' J.rllie speren nu drre Í{adsÈÍÍJden van 2 x 15 rinutun tcgen oso,Qulck steps en itBS ' 0m 9.. 15 uur Eo€ten iuJ.l-Íi lerza:ne1en. Don.erarag 4 uol speretrJur1le ook een toerrooí btj DÍe flaghe, Éet 1o een nÍddagtoeEnooi ,ct vier korte!"ed.ÈrÍjder" Er uoeÈ orn- -lz.]! uur óp LENS verzaneld ,oràn.r. op zsre;da; 6 mci speelreen 7-ta1 ecn tocïnool bÍj osc, waar w1J op diË moaent nog g.rc, ga'evens over hcbben.
E1l JulLti: epcren op zatc,.deg 29 aprir Ëegen Rava, op aorra,,r-a"g i ,or goon Jurlienaa-Í het Voorburgtoernool, waarvan wlj de-tegenstandcts hclaag -:1ieÈ keten. OnalatJur]-Í1 1cu eenmaal greag veel r'oetbalÍcn Íe Jt op zaterdag 6 ueÍ weer een toÈrnool,nu -bij Verburch. Hler zljn de voLgenrlc regensranàeres nxsfit, c;À, a;i";r" o, vuiuui"tr.
E2: JulLie spelen op zaterdag 29 aprll cei: to(:r:lool blj Kranenburg, cn op donderdag4 urel ceii roernoor bil Dr,r0,. i,raarna' dircrrr op rir.raug Ë *or toi:iËírioor bÍj Dclfrais" BÍJ hcr ueke, van dcze kopv wercn "ij ,;s-;io;;Irt.,' '."^aËi" 

r"iI"r]'". toror,.Dat 1eza, JuJ.lie in de vorgenàt iENS.-zcvie. aak ,on deze dric tou.noorn, ii-'ln"weÉk icts lrooie.

P3: 0p zaeerilag 29 apxl.L opclen_jurJ.Íc bu croeir I.,1t caD toerriooi. Lckr.er dichcbijduse en de tegÈnstoEdèrs zljni ciomvlret i5i"k stop", Torregldo en rctuurtljkGroeÉ I'Ilt" Dondo.dag 4 r:rei gaan Ju11ie ssnen EeÈ E2 Eaar DWo ln zoeter,eÈr voorÉcn tocrnool,
opstelllng3 als bekand zondcr iI.OtÈen.
E4: Julrle beg'inen zaÈcÍdag 2g aprlr mer cen toeroool blj DevJo 

'n 
voorbur'.levlo, Duno, cn Eog €en keei DevSó zlJn de tcgenstanders . 

- Jullie spelen 6 wed- -,.,strljden van 2;r 7"5 nÍnuuÈ.. »c lri3sittrelkiig ts om r4.r4 irur. .rurltc ,tji'", 
t 

.t .6auen ,er F2 en F4. Een rgeek latcr, op zcrcrda; 6 mei spelea i;i,Í;-;;; roírrnooÍ .,- :;bij Toofan op Ockenburgh
opstellÍng: a1s bekend zonder p,.v.d.Gccj:t"

11; on zonriag 3J april spelen Julrie arxr voorÍdedsrrij d. ?lj dÉ lredorrljd van LENS r,,helenaal ln Hoeh van Ho,land, zeterdag 6 mcÍ sfelcn jurlrË aan er:u ioËinoor urJVcrburch la poeidijk. Tegcnotanders. "ïJ, Orrro,'SDA, Íerburctr u.r-i«S_irtl-'
T22 0p zÉtcrdag 2g aprll spelen Ju1.LÍe een toernool u13 »ev10 Ín r/oorburg. oB s.30uur noÈt er bij Lens vc11yeld. wortjcn. Vrij.lag 5 r,ret sielen 3u if i. 

-àu"-' 
UU VIOS ,Dctd*vo1g€ndetcaxrssEBS,.Schcr,en1,.,g"'.,ó.,rieo'PSvenv1og.

.pnieui.ooaÈer, jurlrc on 8.30 ..rr, *,.rln*Ét*"-op- Làn". oc, pirl o.rrtrer.king ts om12.45 uur.

Ili, on^zondag 30 epril gaan ju1lÍe naer '-Graveaznndc voor e\:n toÈrnooi. Er Llocton 12'00 uuÍ rrí:jrze-&erd trorden op L,:rrs, en ae pirjsurtreikÍflg itr on 15.30 uur.Donderdag 4 rurl gaan ju1lÍe naai tot íooit uigloJ."oot, \raÈ ook suidilags wordr

l)ls
weds
T,IlJ
word
Dond
r{iJ
Ops È

L2



gespeeld" Om 12.30 uur Eoet cr vcrzaErÈld 'vrorden op LENS.
opsteili3g: aLs bek,:nd zonder N,Siliakus.
F4: Jullia slrelen zrtcr,lag 29 ratri-lt lok hi:r Devjotoernooi, s,o.sule rÈE F2. VroÈg
vcrzaaalcn, cm i,30 uuï blj LElis. Zaterdag 6 nel gaan juI1Íe voor ccn toernooL naar
Eschcr Eoys . i'íertr nieuws in dr: volgo:rde i,it:torÈvuc.
opetel.l,ing: r:ls bekeo.J, zonri;r V.v.d,Oilast cp Zytlt en 6/5

zor.rdur J. Siaons op 29/4
ne! S. Slre8er

F5: Jul11r: beginncn op silteÍdag, 29 e.p-.'11 ,lílË cen tocrnooÍ bil Trioarp 1n hct ZuÍderpark.
In drie irëdsÈïijderr vant 2 >r. l0 niriutra spÈ1en jullle tegèn Tric;np, BTC rn Dui-ndorp
5t,, DonCerd:.g 4 :nai gaan ju1lir: sa:nan rrat ï3 no?-r Voorbuig voor *r:rr toernooi. ï:ta
een dagje rust ie er zaterdeg 6 ne:: :rog eÈn fo.lrnooi, rru bij Tocfaa
opstÈllirg: ale br:lcend zond::r R"v,d"Snock op 29/4 riLet F.[.uik"

Gos ckeurd of niet ? ?

Bll twl.j f eirrchtlg weer nogcn Jul1Íc Ítr'.er LEj§S b-11en (661314) cg. de:íÈdsÈrijden
uÍl/of tocr:ic'.iien doorgaan. iilijÍ nooit rromaar l,rcg.
j,clls El Ra.aiplcen? ?

Afgeiopcrn zatdÍde.g hoordc Gil,br-:rt 5Ëecneijk dat trij rteíinltÍef ea Brirronön wa6 voor
hbt Cloö. Vooz hen er:n heei lt:uk brri.cirt irr-n*,r., lrà hcn natuurllJk fellcitercn.
Voor èns en vcor de E-kLirsscrs ls het rind':r leuk lrani Gilbi:,rt: ken hlerdoor voLgend
§cizoen Eeen iraj-ncr rnr:ur valr de E-klaescrs zijn. i.l1J gean op Eoek flsar ear. andcr..
Jul1ie nceti:Íl GiLbèrt naar cen 1eult af sch :íd.Àkaào 6evcn, tsij r..-lnct cp h:.ava Í[ogcn . .jull1c lt: ka'opior:n riocncn. Zorg hlar dca ook voor a,s. zc,tc,rdzg, Vecl Succesl! !

Sportk3up Zeict.
Da'Lcldcro i:ti {e*lncnets verzoelcerr rqij z,s"n. het uÍtgerèl.ktÈ steitcr,i Ín tri leveren -

bil dè J èugdkoii.lrissie . IleÈ llefst l:ci:ben nr,i ze ne.tuurlijk l.s. za.terdag tèrug, I.ic
rekí.jnèn op LIw r:rcdelrerking. ,

Lens El ,E?.,E'3,84,FL "Í2 ,F3,!4 cn !'5 opgelci: "
Volgende Ècek oïganlseert dc j eugdkoÍiflIssie sauon uet r:nke1c iaoedero wecr vcle i:h-
!ÍvÍteit..rr, voor jul-1ie met daarbij eèfl cv?:rnEchting op Lens vcor /-.r: E cn E klassers
dic dat wiLlen. En :lie wi1 dat nu rÍet" ?c gek tcch slapen op Lcns. Durf je hei
riÈt. Gcan noí,d hoor naar dci:. dar. lrcl a,an du anderc aktÍviEeiEcfi nsee.
Dc f-klassars venr,e"cht',:n we. op ruandag i itr;1 on 10.30 uur op Lello. Jull1e prograurea
lncluslef lunch +u avond Èten (verzorgd dcor Lens) duurt op L nei Í:ot ongevèer
21.30 uur. Daernc slapan op lcns en op 2 LÍrrli verdÈr Íict r:c-:o cntbijt dn ciin spoit-
ProgÍaÍnna" Na dc pannr:koekcn krnn.rit dc oudcrs jutlie on ongeveÍ]Í' 13.00 uur koraen
ha1en.
Dc E-kLass,;rc, verwachleu r,;ij den op dinsdag 2 mei on 13.30 uur op Làns.
Jul1le progranrua cp de cerste dag i:;cir:si+3 avclldeE.:n (v lrzorg<I rloor Lens) duurt
op 2 mei tpí cngeveor 22.00 uur " Dearrre: naÉuuÍli.jÈ, ook s}:peir op !Èno ,.rn op 3 r're Í
na hct oattijL :r.,.n sportprograu:mi: t:È-!',:i.unch ijn lr€er Èë-n sporiJpi: oEramnii. 0m 16.30
uur kunrien ju11ie ouders je ophalen,
Mcenenen:
ïÍ -EEE1n,-,rn,rre aan bove:rstaand E\rotrei$Ea iloE: ten mininaal nc.ru,Jr:ren een slaapzak,
cn een luehtbc,i of streÈcltcÍ voor dt: slape;:s oD er:n tandenborotel met tandpasta
en íreD p7"j z:laa " Vetdct tlre.r handdoírkiD i)--1i 1'w.È 6t()1 sporÈtenur-c o! gchoolr oudergocd.
Alles goeC vGÍpe,kt un zcvecl nogelijk \to Íz,i€):. v::.n jÉ aaan. iJrlrgëui: ooií. ja voeEb.".l-
.schognan eí glrasr:hocncir niet.
Geen tr""-lni.u

0p wocncdagmiddag 3 mci is er ge,':n trei-:ring voor dÈ E en lt-klassers o! Lene" Ook
is er op donéerdag 4 nei geen trairtlng voor díj D-seloktte ën dr) Ii-kl1sscrs.
UITSLAËEII JïUGD

- Duc A1

- Quick Bl
1-4
3-2 ;.,r:rro E2 - itava 82 4-0

j,ene À1
Lens tsl

i3



Lcns CI
Lcus C2
HBS C4
Lens C4
Í,ens Dl
Lcns D2
Lens D3

Ï,ENS-LENTE-LOOP

Er zijn
ilel a. s.
tla 12 J
de echt
winnen e
Zle elde

- 81euw Zroart Cl
-'iíÍLhchaus C2-- Lens C3 i
* Dle Haghu
- Den lloorn Dl
- DI,io D4
- I.aakkr,rertler D3

4-4
3-r
0-0
t+- L

3-I

LENS-íENTE-LOO}

ODB El
Grav.zande E4
GDÀ E3
Lens Í'1
vt]C F2
vI]C F3
Lens F4
Wl1he1nus Fl

- Lens E 1/2
- ),,;16 53
: iens E/1 '

" - I'laeidolj k FI
- L,Cng I 2
- Leno F3
- I{BS r,5
- Lens tr'5

3-i
L-:l
I-I
4-L
3-5
l-0
L-7
4-O

DEze week in vsrband rnet de vcr-e.icgpy geen ver.lagen van a}le tea s onder dc ultslagen.HeE was her laarsre volrcd,ige weautii5 àp.ogrr"n,o. "r'rut i"g;;;-";-;. 
"lïËàr"oa 

starrende toernocicn. He hopen dat JuIlle rrririn ;ot positref zuLleu voe!bíl11en. winnenis natuurlljk lcuk maar het gaat iÍr de tcèrnooror, to"t u?er o', leuk en sporÈiÈfvoètbal-IÉn en c,, hct scízoen op ecn goedc nanior af te srurtcrn. ;ij i;"; duurr di.ti.nog w,el even w'ant rlet de JÈugd gann ,c dccr t/n zondag lg iunf. V*i.f-piezier ! f ! .

TENS-LEME-LOOP
aL een aantal Jongens dÍc :Jlcli inge6chr(:vcn hebben voor de L.L.L" vir' 12Efl zo hoort hec ook. Het zou her_rí erg lcut z:.jn, als de gehr:lo Jeugdaar neèdoer aan de 2 ktlomctsr. Kunnei 1ulLie llleraaal ,ofu"ri5t iu3u"r,en n'igeÍt minutea 10pen hoor! Dtr eersto àrlc jongens en .l;, eersie dtlc nelsJt:scn nooie prljs. tÍct je startnurMer <loc jc ooi *In aan dÈ grote L.L.L. loÈerll .rs ir duze -t ensrevuc.

Yraag naar aan juiJ.Íe lcider of ÈraincÈ hoo je kan inschrijven. .

_Vraag-thuis een rljksdarrJ.d,lr en hEaI gour, ,o;r, Eooi ASIC§ st?-rEberíUs.,ue' h6ér oneL doen hoorr Bre*g-gerusÈ Jè rrroer of zusje,'of 
"ri;;;j;";;.. I,rant zoaisje weÈt.. '. "..iederee, ,"g ,eàdàe.r! veiter hee ook op school, Leuko rekrane voor -LENS nakea. Jongene en MeisJes bovea dr, 12 jrar i;p;; ;;;;itfi-à" "i àr l0 klroueter.i(ost \rel 1eÈa oÈer (f. 4,50i: rya" jl ,o g.ia-à", uou cenoaal. ook daarbÍj wilJ.enye- vele -r.ens-ers aan de start zien.-0ut1erö, die mee vlrlen doen, oo,o.-canEes c,.z. eÍLz.Een ieder Ís van hrrrte welkorn. vaders of ,;*à;;u, dle de klelncj"" ,ifi", bc:geleidenop de 2 kLlorceter, hunn'en daaraan _natuurllj k ook nreedöeii, a,Iacn- buicen nededÍngingPrlJzen Ëcan op dÍé afetand naar .de ;euga.'Nou-a.s. zator<Iag is,dó kane on nog tiJdigin te schrijven.

vraag aan Je ouders een cxrrà zakceatje +n zorg dot jc ucedoet aan rle 4c L.L.L,I.Íet het h6l,e elfral.Vraeg dar ,ro. .ui 3e fiiàËr of rrairrar,

de j eugdkomoÍseir:.

L4



DE LENSREWE
WEEKBLAD VAfl DE VOETBAJ.VERENIGING LENS ,

62ste Jaargang nunmer 40, 4 meÍ lg8g.
'Í***c!** 

ÀJrr! rí**r!í*rr?t**rt!t'rrr:r.*itrtit*'.tit'À*rt*itil:t*J.*rriïi!**i!**ír**rr:trtrt* ?ï*ir** !rtt***:irï***rrr!******,t*ít****!t
Van de tedakÈletafeL
Stralend EooÍ Íreer en eeri goe( gewld terras, het kon t:iet meer otuk op LENS.yraar er uoëst nog gevoecbar-d worden en wel 0f ou een besllsslngr:weds tri3 d te for-.ceren,'of oD degradatle Èe voorko,en of on een kauploenswedstri5 a t" upàl"rr.
IENS 3 (20) moest van SchevenÍngen wLanen orn ilcgraàatie te voorÍ.onen. '
BLJ de starrd van 3-3 bLeek LENS nlet Eeer biJ nàchtc <le beslÍdsenale eu t.evens hetverlogsende do':lpunt te Eaken, waardoor degràdatie naar de res. 4e kr-as6e, flretmeer kon. worden voorkoueu.
Eehalve degradacle-erftar (len) hebben we gelukkÍg ook nog kampioenen ln ons midden.3tJ-de LEi{sjeugd werden zowor tsz a1s c3 kaorpio"n. Jongeni, geiericiteerd! ! (gelnig
h6! ).
De hoofdschotel van dir weckend was natuurlÍjk de -"redsEriJ<r E"v.Hol,rarrd - LEIIS. 1-
Een wedet?ljd dÍe LENS noest wlnnen hetgecn óok gebeurile,-.In een harde wedstrljd wÍst LENS, E.v"Itóllantl rnet I-4 af te troeven.
Ileraas ríiat de kanpÍoens-koirkurrent OlrvEo, Den Hoorn t,ct 2-I Èè veraLaanr waardooreen eventuele besllssingswedstrij d (IENS-OLIVEO) niet mecr uod.ig was.
olrvEo, proficiat mcE het rrchaalde kaupÍoenschap cn de pronotie naar de 2e krasse
KiwB I t.
LEtiS, proficiaÈ Eet .tle tweede. plaats! !

HeefÈ U, zlch a1 Íngeschreven voor de 4E IïINS-IENTE-LOOP, lZ uei a.s.???
u weec toch ook wel, dat op de dan door u gÈkochte atartnumers faotastischc prÍjzente winnen zÍJn! !
verkoopàilreosca: v & D centrum, v & D Ley,reg en in on6 clubgeboulr aan ile barl ,
*:t*1.*'irtr§tliÍ*r'.****i§'At lrr:t***'***rïiià:iJr:tx*:tx/.,;**à'*zf rtrt'."r:!i *r.,*:t*rt..t!i:t*********.,!rr*rï2,.*iïr.i*:!***Jtrt***

B-Selekrie Senloren Zondas.

Er tordt nog getraLd op donderdeg 1l en 13 nei orn 19.00 uur.
Daarna ale efsluÍÈÍng ccn tocrnooÍ op zondag 2I mel bij VI0S.
Afgelopen zondag " Ea de lrèdstriJd veu LENS 3 te6eu Schevenlngeno ía cle porEcmonnee .+ horloge + tÍeinkaarÈ + diverse bankpasJes van Eri.c ïrarnenhoven ,rerdwenen.
l'Ilj verzoeken één icder dÍe-hLeÍoEtrenc óphetderlng kan verschaffen, kontakÈ opte nemen ioeÈ lÈen osse te13 070-299353,
KiJk dus alJ,cn evcn je Eas na of er icr6 Lngevallcn is!!!

/tc tonde-'H. C. Cupl

9 mei a.s, RlJewljk - LENS aanvëng I9.UC uur.
,r**i', r!:l* ** ***r.JErrri* frrtr'. ***:tih'i rr*fJ*.*.iíj:t i::Cr rt Í).i à.É*.i * r: rÍ n * *r!r.rií*rt ***rrfir.,r; **.**** !t * * à! i.* it r!.* * {r*àtr! * *?t *
4e LENS-LEiTITE-LOOP. vriJdag t2 uet a.s.

Nog I week en iwe gtaan voor de start vaÍr de 4c LENS-LEi,ITE-IOOP.
Het- aantal inschríjvingen vea de Lensers valt nog a,aÈ tegeu. Vooral de Jeugd noettoch naaaaal aen de starr verschijnen. Leiders / tiainers àchrrjf uw elftàr snel in.En u weet het, aIle deelnemers doen autàmatÍsch mee aan de gróte L.L,L.1otÈril .IíÍ1t U nieÈ 1open, dan kunt U I,ENS steuÍrèo, cloor ,.:cn startnumner to kopen.
En wie wlL dat ulet..... I l?
Irraandag 8 mei a.s. om 20.30 uur, houden lre nog ecn laat.te biJ eenkorust voor allenedewerkets-sters aan de L.L.L. ---:InschrÍJ fdames, parcoursbouwers, tÍJdwaaËncmera enz. e,,z. hopen we d1e avond Eezlen, om dc laatstc onefÍcrrheden glad te strUken.

I



Als ieder hat r,et EiJ eens ls, 16 het moBelijk dat iL wel eens ongei.ijk kan hebben. '

Oscar i,llLde:.
Nu he! voetba-lLen. l{et begon aI goedo twer: geliJ kr,raardÍge ploegcn ra.Jt Ír.Ès eer
kans voor iEi{s, b.v. dat boogballcrrje in het eerste kwaitiàr, àro dat begon ar gocd.
Kort hlerop rías het ïheo Dikstra dir: de baL kon afgcven aan RÍchard v.d.Hoèk, maar
nu over de llnkervleu8el, door een vctkeercle EÍ&lng vau de i{oekse keeper, kon scoren.
Dar gaf een beètjÉ adun voor LENS, naar het gevaar wac niet geweken wànt tret LENS
doel vas niet goed afgescherod zo nlet lek els een zccf..liiJn opinlc- hoor, rrant
de aanvalLen over links warcn levensgevaarlij k, maar wa! laier bleken het uaar plaag-
stootjes Ee zljn. HÍerop was hct vrL-dÈËom Rlchard dic hcn via patrick opgebouud door
Ronald Boglsóh kon scoren.
De tweede heLfr hèt zelfde bceld maar nu oloeg de baLans door near H.v.lt. waarult
een doerpunt ri:su1teerd.r. onze helc achterhoode stond ars vastgcDagerd, zelfs percy
Íra§ ncrgcao op dat fatale momÉ t. Iviaar ria cen half uur had ll"v.It. ar zljn krulE
vi)rschotÈn en kreeg LENS de vrijheÍd rraarui.t ]4arco rnilLich 2x nog het nót mocht
1aÈen bollen' ToÈ sloE w1l 1k nog even Rr:në v.Benmcl naar voren Àal,en, want die
heeft naar Íh meen toch de rnDest.: ballen geha<l ovor links en ztch altijd op eon
sportlcvë nanier van zijn rivaren nist Ee ontdoen, wat dc ware sporlmoir. siàrt ! I
Janrner dat Wybe Hals uiÈ moust vell;n wegens een blessure.
iiíJ -begon zo goèd, Eaar ja, heÈ zil zo.
iIeE was mlj een genoegcn van deze laaEste wedstrlJd van het seizoen etln vcrsleg
te Dogen maken ei' het Í,tas ook de eèrsge maal, daE xdl zo ÍètB tc beuEÈ vièl.
0ndergerekende zoekt nog steeds een opvolger voor een nekelijks krabbeJ-Ëje van ecn
of ander uitopclèÍrd clftal.
Het gaeft een groÈe voldoenlng cn me, duikE in de gehele vcrerriging r0et al zilà .

probleerapJ co enz.enz. waar le latr)r oE noeE lachen v3n \{at waaro maskte Ík ne
daar zo druk on.

F,

De 4e L.I,"L. kan nog aLr.ljd sponsors gebruÍken,
Sncl een Ëelefoontje naar Frans van DiJk Ot749-47255.
Deze week staat er in hËE weekblad t' NiJ ?' een groot artikèr ovcr de Lens Loop. l'PubllciteÍt gcnoug dus.
Goed. . . . . . aLleuaal needoen. Aktlef of passÍef. :
Het Lrordt lreJr ecn groots evencmcnt.

'o' un',r",,1'fiïr::ir:i*:,..
*,.,1rí'* à *'l Í'rï Èi 1r *.1ir iJ* * *:t* rt r! iïri ?i ** ttÍ:* *fr* * ir *r.* z?rt rÍÍJ *:'. r! )t* * rïi? ?t rt * tr rr* rt* * "* rÉ J§*ÍJriil* àztr{* *rt*Írr'.rr** *?tír *:t
Doe nco ae.n ile 4e LENS-IENTE-LO0P. .

I(OOP EEN STA}TT1.II]i'íI.1ER ! !

EN MAAK i(AI{S OP EEN VAN DE VELE T'éI,ITA§TISCïIE PRIJZDN. t.

lioek van Ëo11and 1 - LEHS 1. 1-4.

I]NICOEI{ UI{ICORN INI,COE.}I ïJ,NICORI,I

D1J de rrèd8rrijd L-lrNS - GDS (2-0) i,ras de hcer E.Flunans berutd d,; epelers te bcoor- |

delen op hun Èechn1ek, Èaktlek eu wllakracht.
tr'rans, bedankt voor Je ucdcwcrkÍng I

Zoals gewoonliJk blj Cí) laatstc konpetÍ-t le-wedstrij d il.v.itolLand - LENS I-4 was afgelopen
zondag de cer weggclegd voor de t.rainir vcn ons cerste eI:tal, {e punten tc ,rerdclr:n
onder zljn marlnen, on de IJNIC0RN voetballcr van het Jaar trofee!
Plet, bedérnkt !

vol-gèndc week n:akt do RcdaktÍe bekcnd aarr wie de l,Nrcop. voctbalrer van het jaer
trofee za1 worri;:n ultgereikt I

Ï]NICORN I]NICOF,\

)

UNICOPJI INICOR}I
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S SENIOREN ZONDAG S
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Doordeweeks: líaaridag I neÍ l9B9

19.30 uur Lens 4 - t4edhursr F.C. (c.Br.)

Prograrmaa zoidae 7 mei 1989.

r 1 .otl
I0. 00
11 .00
r2.00
12 .00

uur
uur
uur
uur
uur

Leno 6
Leno 5
Lens 9
Lens 10
Ollveo 6

Rij swljk 3

Bi{f 3

01Íveo B

OPSTELï.INGEN 3

Hoek.v,HoLland,l,Lcne I
Lens 2 -DHC 2
S-chevenÍngen 2 - Lens 3

- RiJ sh'íj ktoernool
- B.ÀI.T. toertrool
- v.T.c.r8g 3
- Tonegido 14
- Lens 7

Sehaapweg, R1j swiJk
Escanp I
sp.park 'rde groene wlJdte'r piJnacker

N.N
N.N

3162
3172

cel s

te1:
te1:

940912
662L67
0t,135.-2t4L

Lens I t/m 3 worden door de trainer bekend gemaak!.
Lens 4 tlm 10 als bekend.

ÀFSCER,IJVEI,I s 
:

.KunË U rechtsÈreeks biJ Uw aanvoerdr:r doen. Llefst zo \rÍoel nogel-ÍJk.
Aanvoerders kunuan b!.1 problenen kontakÈ opneoen met de wedstrí.j dsàkretaris
Luc VerkiJk, teLz 070-454972.

UITSLAGEN,

L-4
1-3
3-3

Lens 9
Lens I0
Lens 7

- Archlpel 5
:- PostduLven 5
- Juv.VaIk.2

arch. n. o. g
" I-3
3:2

5
9
10

Lerrs
Lcfls
Lcrls

PROGRAMI'A VOLCSNDE ÏIEEK S

- Viostoernooi
- Vlostoernool
- RKSYU toernool

12 .00 uur l,cns 4 - Lcr'.s 7.

VAITIA;

lqns 6; tleeLneneade verenlglngen Rlj swtJk toernooí3 LENS - HSV ilamm (IiRD)- The
GGiGiu (Breda) - sparre (rotleraamj - ísv lei.oanoven)- tÍetthursr rc aEng;k;;t- .

Tus UenÈrop (3Br)- RiJswUk.
Aanvang II.00 uur, veraaaelen 10.30 uur. (.r-ens speelÈ de eerstq Í{edsÈfljd).
rcns 5: Deernenende veretrlgingen Biff toernooi: Lens - BI,tr - Gona - llietone FC (Gr.ilt.)
vcs.
**:trt**rirt****iï**zt* **tt *'.t*r.* r!z'r*r:rt**rr*iï*trrtrir.!i;*crrt**rtJt*à**/.*..tfi**rt:t** írrrí!*rr^st ri*.*?t.rÍ*rtr!***i!rt*í:rt rt

Heeft U zich al ingeschreven voor de 4c LENS-IENTE-LOOP 12 meí a.s.???
u weet Èoch ook'le1 dat op de dan door u gekochte startnumere fontast.ische pri5zen
tc lrLrnen zljn I !

Verkoopa«lressen: V 6 D Centrum, V 6 D Lcwcg en in ons clubgebouw aan de bar!
* rt n! **rí àt rt *',t !*ri r"'ii* Jt tr * *at J. *rt rtiht rttrrt* ?t+:t ri * ***,à* * ** *** ***!t*r§*rt**rr**r,*i!t!** Í í.**rtf.****n***n,titJr *..h*
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LIGGING TEruGINEN:
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Dlnsdag 8 ure-í

2I.03 uur Lens 2
2I.4C uur Lers 3
22.20 uur Leí's 5

- Glnrnova 2
- Sigo 2
- CromvlÍet 3

Xuidhaghe
Zuidhaghe
Zu3.dhaghe

Ora:rj epleia
Oranj eplein

SÈ,La Laye
F,Ottenspoor
St.La Haye

TC Cenin
N.N..

94r
954

'972.

963 .
972

(

VrÍjdag 19 eeí.
2I"40 uur Ler:o 4 - Ornae 2
22.20 :uut Lénd 5 - Quintus 3

zzzzzzz,zz7,zT,zzzzzzzzzzzz7.z zzzzzzz zTz,zzxz
Z LA].{GS DE SPORTEN VAI{ DE Z.M.LPDDEK Z

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ2ZZZZZZZZZZZZZ'T,ZZ

Uitslag dlnsda 25 april 1989 '

Ë.S.Texas D!i3 3 - Lens 4

Uftsl"A za1e1da7 29 qprlI 1989

9-4

'l

LeÍrs - llawÈhorus -j-3

Programa .rr1ld.ag 5 nei 1989 ( coEpetitle)
1B.30 uur Lens lr

Verzamelen Lens 4

- Ecso B

1ö.00 uur

OPSTELLII{G I,EI{S 4C

D"v.Esseno li. Erí:; , G.liuiper
il. Stulfbergèu,- À.de Eiuin,
AfbelLen voor vrLj dagavond

N. N.

.l,Lpnraa, L.i{anEèI, ií;osnan, D. de F,uLter, J. v. d. Stèe,'"
Jspelder, ii.(ourvenhovcn -'r- aarlvulling Lens 3.
00 uur blj D"de iluÍteÍ te!: 948422.'

'i 18.30 uur

"cc.r
19"

(D"de }tuÍter neem Jc co[tact op net W. v.liarsbergen, ook voor het toerrrooi van
6 mel). 

i,, .. 
' ' ";

Zaterdap,6 mei 19C9. BUI toernool voor Lens 3/4.
Deelnemetde cJ.ubs poulc A : Lerrs - ?Zil - D,ï0 - k".'C.

poule B : ellA - iiirrï -Velti - dc Jagers "

Aanvang 10.00 uur , verzamelon 9.15 uur.
Lens I en 2 zÍjn vrLj.
Verdere toErriooÍdata z1.J n:

13 meÍ; DvJ/Bizontoerrool voor Lcno 2, - i ' '

13 ;eis J5n lloekÈoornooi Èe Katwljk vcor Leirs 4. i :,
20 ne1: Ras roernooÍ voor,Lons I"
20 meÍ: -'.laosíinaartoernoo i voor veÈcrarten Lens (ZÀ)

Nogrnaals dri.ngeld verzoek:'

W1It U s.v.p. ï:oglnaal5 thuls kÍJken of U nog sLlrtjas, broekea, kousen of Èralnlngs-'
jas/brock in ilií]reziË heeft. llees uo sportieí en gcef het aÍ:n -Lens terug.
Het volgend selzoen kunnen we dan weer ifp.Z conplete teriur: r s' begiíncrr. . i -

Doe mee aan de 4c LEi\i5-LEl'lTE-i0OP,

KOOP IiEN STA.ATI{I]I4MER,

en maak kans op 66n van Ce velr: fantastlsciie prljzeu.

4
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I VAN HET JEUGDFRONT J
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Algeneen konËakÈpcrsoone Paul v.d.SEeen! Chopinstraat 103,
Telefoont 970154 (b.g.g. 971674 Perer Perreyn).
VIedBËrii dprogramoa A-I!-C junioren.
Kontaktpersoons Paur v.d.steen, tels 970154 (b.e.g. 971674 ?etet perreyn). afbellea voor
de lredsÈrljden bJ-j PauL v.d.steen voor Írijdagavond 19.00 uur. rn uÍ,Eerste-aood nog op
zaterdagmorgen op Lcns bij ienand van de leugdkooElssie tel: 6613I4. Voor avondwcdscrtj den
tel:970154.
Donderda 4--c..19E9 zte veld sa-!n. komst Lens

2551 SV Den ïlaag.

13.00 uur Lene
10.00 uur lene

- RKsvtltocrnool
- SchevenlngeEtoernool

Monster
HouÈrustweÉ

B2
C3

Delft

11.30 uur
B.45 uur

7 .45 uur
7 .45 uur

10.00 uut
9. 15 uur
B. 45 uur

19.00 uur
17. 15 uur
17. 15 uur

Vr da 5-5-1989 (zÍe ko

7.45 uur Lens BI - vcrÈrei( naar Fortlsslmo in llde
7.45 uur Lens Cl - verÈrek naar Fortlsslmo in Ecle

Zaterda 6-5-.19e9 zie ko

10.00 uur Lens È.-comb.- Lenstoernooi
10.00 uur Lens E2 - Lenstoernooi
10.00 uur Leas C4 - Vltesse DelfttoÈrnooi

Maandag B-5-1989 "

19.30 uur Lens A*comb.
18.00 uur Leís E!
18.00 uur Lens C2

- l4aasdljk A1

- 9egbroekcollege
- Segbroekcollegr:

3
I
3

BIJZONDERIiEDENS

- voor bllzcnderheden over toernooien en opstelllngen zie hierondèr
- zic kopy pasfoto?s lnleveren en Lens Lente Loop.

.- op 5 xnel gccn Èrainlng rrlet geselekÈeerden jeugd.

Toernoolgeg,:vcns, aanvulllng op vorÍge Lensrevue A-B-C-klassers.
A.comb: LeÉctoerDooj. op zateïdag 6 nel, Voor plocgen en andere gegevens s zie vorige

, 
weekberÍcht. Daarnaast een lreCstrijd op B mel tegen l,íaasdljk on 19.30 uur.

Opstellingr M.v,Dijk, R"Eignell, N.Jageoar. fi.KÍpp, P.v.d.Lubbe, J.Mansveldo
B.Rumahlewang, 1.1. Schuurnaa, R.TetÍ:ero, P.Valkenburgh, tr'"e1 IIaddloul en
A" Ti-l€1,
Op 8/5 met M. + S.v.d,Berg, zond:rr l{.v.Dljk.
Toernooí b1J Fortlssino op vriJdag 5 mel cn zate'rdag 6 EeI, Vertrek vrlJdag
5 mci oa 07.45 uur. Z1e voxlg weekberÍcht voor !!eer infornatJ"e. f. 10r--.
macn(]malr.

82: Tr,-ee drukke dagen. Eerst op donderdag 4 nei naar eén toernooÍ bÍJ RKSVM
in i'Íoaster. Tegcnstanders zÍJns iiRSVtÍ I en RKSVM 2, Rava en Verburch. De
lred6trljden duren 2 x 10 uicutel, dc prÍJsuirretklng in on 17"15 uur.'
strlpPënkaart mccnencn.
Zate-rd,ag 6 ueÍ dan het LENStoErnooi! \,raar dc wcdstrtJden 2 :r eerr kwarÈlcr
zljn. Meer nieuws in heÈ vorige weekberÍcht,
opsEelLing als bekend, zonder Èí"Achalhi en S.Jagal.
Sanaen nEt Bl naar Ede, on dear twee dagen te vocrballen bÍj FortissÍno.
VerLrek op vrlldag 5 nei om 07"45 uur. tleer nÍeuers ln dc vorlge l,ensrevuc 

"en op hèt stenclI.
Vef,gcet niet heÈ tÍcntje te betalen.

81?

CI3

5

( konw'l



C2.

c33

rJrl Ë

;

rI

ls vríl d1É weekend. Wel ee= r,redstrild op maandag O uel (net if.v.d.Bcrg). '.
op d.oaderdag 4 nei spelen jull1e c=n toernooi blJ schevcrríngerr" Ga 0g.45 uuri i
noet cr verzanerd worden op LEtls" ïegensta::rders zljn op cÍi: eomont nog onbekend,
Iíe hopen op vervo"r. Ito.,,oor de zeirrrheÍd .dc. fieis oi een . o crlppunkiart ,. ' r'
nÈe "

Juj-Lir.. s?eLer! zatcrdag 6 irel aen toÈrrioor biJ .vtt.e3sc. De1it, ïegËnot.rrdo." l-i. '
zijn liES; Westlandl-a en.Vltessi: DclfÈ" Jullie.{)er6re wedsrtljd is om
tb"0o ulr, de prijzen worden.verdeeía or-i+,io J,rr. vraag Je cuders oÍ zejrilLie'wi!.len brungen e, I:a1en., -ou,* vocr de zekerh-erd ràn- strippenkaart. moe,

VooruítliLik ïiaer PinkstÉrÈn , vrijdag 12 )Lcl tot .2n Eet maa dag 15 uai.
A.reg" ma4hdag 15. nei naar RWiï.
AI maandag 15 oi naar RWi{
Bl zal:x.teac? 13 aei naar iui;:acClj1.-,

Al earruullcrr,
tsZ z€rÈcrdag 13 roei naar DI,IC
Cl zon,Jag L4 aei LENStoernooi
CZ zi:nd,ag 14 nei LËNstoernooi
C3 en C4 zijo voorloplg vtij.

Afgekourd of niet

Èrn r.iit_ars,chíJ nIÍj k naandag 15 mei A.reg. en

Bij tuiJfelqchtig weer mogen jull!.e naer Ï.El{S bl-:1len.(661314)
doorgaat,of ;rÍeL. Zoniaar thuisbL{jvr:n ls ,,jr aaÈuur}1jk- rtíet b

': I 
' 'r

Niet opkonÈÍe.

of het voetbellen
u.

A1s je zelfs bij een kanpiocnsweilstÍíj d rtag b11jft dan is tle enirno or, t, iro"iu.ïïor, .

mÍn1naal,'llLs het dan ook nog Ècns dc zoverllste keer is-dan le hct ioàtr tcroclit ^ ' l
dat q,e l"Íu6tirïa AchaLhi cn sarw4n Jagai n-ict reeer opstcllen. Dat doen we dan ook
nieË meer; i -

Gecn Èralni
0p -vrÍj dagavoad 5 r'rei is er gcen tralnlng voor de ntct ge.eLekter:rdcn jeugd i,v,m.
de toernoolen op 4 en 6 mci. Daar.a gaan wÉ wcer vrorÍJÈ vetilcr o.i.v. Arno van
B1ÍtrersvlJk en !,íartin Ebb,:n. I{eem geïust eels een vrlir..dje,nee.'tle boglun,-.n oin 17"30 uur. Tot L2 nei.

Lcns 82 i(ampÍoea! Í i

Zat eÍd.aÈ 29-4-19A9. LENS B2 tegei. Laakkwartler'.

Er-bestaa-t na afgelope:r zaterdag geen rwj-J f el ncer r,ríe do ècirkste was'in poiilc
B 11. Lens 82 speelde konkprrenr Le-akkwartlcr ccht van het vekl. De 4-t overwil-ní1g.. '.

was een tÈ itrageríl uit§lag. , . j- :...' 
-

j,cns 82 was vec:i beÈer Eaar nlstè weL crg vcel ke-nscn. ÍJeL iloeÈ dat er echter toc.Jullie 1Íetcn zj.en dat els jul]_ic echt.qrillen jullÍe.zeer goe.l lcunnen voetballen.
Helaao oflÈbrciekt hct doar sou,s wel ecns aan. vraag dat naai zan Jurliè lcÍder. Toch
nogun jullie dankzlj vooral lcldrlr ti:.rEtn terugzÍIn op een gesloiga sclzocn gaarÍn
JulJ-le- Ècrecht kulploen rverCen. Voor íeer nleurvo lues hr.t vJrslag hierondcr. NogmaalsgefelÍcÍtecrd namuns de jcugdkounissle Èr: het ccllte fcesE koul eiae.n.
Nog een advles van onze kanE: GA T&arNEii! ! I somn!.ge jongens m,a. }lai NJ-p yeng, Jlnny,
Doèrga'- iloberEo Jansen etc.) rf,oetÈn. irog;r kunncn opelen volgend sëizoen ,lan, in hct
laagsEe [-eIftat" TrainÈn hoorE daar i:àhter we]- bÍj, I"IU .zijn 

benieuwd.
Verder veoL succes in dc Èoernooien. iÍeen de str-i.ppenkaàrt wal nee went ouders met
vervoer. hebben.jullie nÍct.. , ,. 1 ,,..; -

ZaLel.da1 wae du wedsÉriJd alJ-r.s of liËts. ËeÈ wcrd dus allesi
HeÈ ts tóch -ndcl \,rat als je in ocn ë1fËar.cpcèlt, dÍé hóaL het'soizocn goed heeft
gepreÉteerd í:E aan et einde van h.'.'t selzoóri tcgcn dc nicde-koplop...r de blsriescnilctedstrijd rnoet spelen. Er zljn hael waÈ trÍbbals, trÍlringr:n àn sraperozc nachEen
gewsÈsE bij sournÍg" sperurs. voor do Í.ri:dstiij d loas dar hàcr gord tc roerken.
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De keeper was ontzettend zenulrachtr-g. redereen vorwachte een hele lange preek vanao létder, 
'lat sebcurde "r....'0"- "pIi"iii"Ëï"ra bekend gemaaki I 

-ira"i""" 
werrr persooniljkbenadérd, . on dc rusr en zelfvértro;rn" t; ;";;;nnen, Ivler he.:l waÍnig en persoonliJkewoorden werd dc re helft rr"t r""riiirt àí ir-i"ir" beslisr. Het reÀ-verdedigdeblj balverlles nee, door de eenheld rrun it iu., had dc cegenotander geen greep opons. 3U de rust was de stand 3_0.rn de- 2;:rhelft probeerde LaekkwarÈier tc latcn zÍen waar ze voot gekonen warcn.De achterrroede van Lens werkÈè n10È ,'oo or, ào-'t onper hlcral een paar goede ba1le'tegen' Door cen goed samensper kwa- de bal biJ Martiln terecht ea dip- schoot..de j.-

bcsllssende Èreffer Ín. Laakkwartr"r a""à-no["rra anr.rg, 20 nla. voor Èljd scoordcLaakkwart.ler.
Dennis, de keeper, mocht een penalty Éemen voor Lens, Ín are 2e lnsEafltre schoothij te zacht. De r"redsrrÍjtl .lÍ.cp ten-eÍnael tor-fuf. was ríaar, d;;"kr;;ir;.'ïIilo. ,

competÍtle 
-í.o Cat ie kauploen Àent! Jongens ik ooet Julrlc bedankea voor de lnzcten nentalitcit. Eea feostjc. àóe, w", ,r" io to"ioooiex. Jongens, gef,ellclcecrd!(volgende week de srory vin) a* i"i.à"i-u"i.i".

PasfoÈo I s

De--onderstaandc spelers verzoeken nij z.s.n. 66n pasfouo in Èe Leveren:M.Brooshooft, D.BiJlsna; B.Gölii, e. tlrra.f, 
'i.wos 

tstrate, i{.portoredjo, E.Spaninxsen L.Àbounarsa.

Bcdanken.

Bedanken als l1d moet voor-31 mcl schrifEelijk gebcurcn blj paul v.d"Stei.rrr,ChopinstraaË I03, 2551 SV Den i{aag.
ovet.chrÍJvÍagen, van Ën naar Lens, l,leveren voor 3r rner op uaandagavoud tussen20,00 uur en 21.00 uur op.Lens,
ouerschrijvingon van Lenà-wordcn arlcen getekend ar-s alre frnanc'ëIe aspectenafgèhandcrrd EiJn e* ar-s alie sp"11;; ikr;ài"à-*-.."1 van Lens ziJn Íngereverd.Bedenk cchter wr:1 dat er ovcral wel lets is íat 5e rriet be\ralt.
E-en_ gesprekJe kan vaak zeer vcrhelderend ,crken.jr,rií-ri.: 

"-iï.àrttuur,I{aak er gebruik van.

lanny Blj lsua beilank

Wedstr tJdpïograrmra D-

Donderda 4*5-I 989"(zie kopy)
r1.45
1r .00
13. 30
9.30

r3,00
13. 00
13.30
13.30

LensËoernool
Lenstoernooi
Die Ileghetoernool
Voorburgtoernooi
DI{O toernooi
Dilo toernooi
VoorburgÈoernooí
Voorburgtoernool

0ckenburgh
Pr. Bernardlaan/Vbg.
Sp. prk.l,trest /Zrmcer
Sp . prk.West /Z,rneer
Pr. BernardLaan/Vbg.
Pr. Bernardlaan/Vbg.

Sp.prk.Pr,Irene
Mclis Stokelaan -

het Jeugdbestuur voor de leuke kaart di,: hij mochÈ onEvengen. -

E-F lunioren.
Koataktpersoon: ?au1 v.d.srcen telr 970154 (b.g.g. 97L674 pater percyn). Afbellen vdor dcwedsÈrlJdcn btj Paul v.d.sÈ€en voor vrijdaga".ià rs,oo uur. rn utcerstc nood nog op

;:i:'$;flffi:"n op Lens b1j lenand 
"an aË 1Ë',gakomi-ssie."i, ísrii+.-iIor avondwedscrÍjdéi!

Eao.konst Lens
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lens Dl
Lens D2
Lens D3
Lens El
Lens E2
Lr.rns E3
Làns P3
Lens F5

1t.00
10.15
12.30

B. 30
11.45
1r.45
12.30
t2.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Vr1l4ag 5-5-1989 (zte kopy)
10,30 uur l,ens Dl - RVC tocrnooÍ
9.15 uur Lens F2 - ViosEoornool

Zatexd, 6-5-r9C9 (zle ko
13.00 uur l,ens D3 - 7 taL
9.30 uur Leus EL
9.00 uur Lcns E2

13.00 uur Lens E4

-OsctoÈrnoo1 Vlamenburg
- Verburchtoernool poeldlj k
- DeLfiatocrnool Moeart laan/Dclf t
- ToofanÈcernocÍ Ockenburgh

9,30 uut
3.30 uur

12.00 uur
3.45 uur
B.00 uur

12 .00 uur

7



9 ,30 uur Lens Fl
10.00 uur Lens F4
9.45. uur Lens F5

- VerburchtoernooL
- Escher BctystoeinooÍ
- ToofantoerndoL

Poeldlj k
GuntersteiN'reg
Ockènburgh

8. 45 uur
uur
íur

9 .00
B. 45

Dlnsdas 9-5-1909 (zie kopy)

17.00 - 20"0C uur Lens E-vÍerral ftnales 4 regen vÍer op ÍJ ze"rwgq! (HVË)16.30 uur.

BIJZOI{DEBSEDEN

- voor biJzonderheden over'toernooLen ài opstelllngèir zte hierond.er.
- zie kopy pasfotois inLeveren en Leno LenÈe Loop.

Toernoolee a-vens, aanvullin qoD Votíq e'3kberlcht, D-E-F-klasse.
Donderdsg_4 mei LENStoernooL, verzanelen om 10.45 uur,; Zie vorig weekberlchcli t'

Vrljdag 5 aeÍ toernooi'bLj I(VC. Een DuiEse ploeg heeft op het laatsÈe ÍBoment
afgezegd, eu RVC zockt nu nog eefl daelnerncr. In ieder,geval doen sEC en ljsel-'
meervogels uree. De aanvang Ís cu 10.30 uure en dc prljzen Írorden ultgerelkt
on 16,30 uuÍ. 0pstetlÍng: als bekgircl rnec Patrlck Slnhe. I '- r" ,

Ju11le spelen op donderdag 4 meÍ ook hírE Lenstoernool, àar.vang voor'Ju1lic
om 11.00 uur, verzac,elen 10.15 uur. ZÍe "rrorlg weerkberlcht voor meer gegev"nà, "'
0p donilerdag 4 rnel een kore ËoernoeÍ bi.J Die Haghe, en zaterd.ag 6 mei gaat een
7-taL naar oSC. Dlt toeÍnooi begiaf ore 13.00 uur, en tegensÈandcrs zljn:. - ...'-
OSC I en OSC 2, SV'g35 en VCS en V1Èesse Delfr. Naast wedstrijdën doen Jul1Íe
ook nee aao een behendigheidobalcÍrcuÍt. Veel plezier. De opstelling voor : ,..,;,
6 mel wordt op 4 nei bekend genaakt. -i .. .:

Op donderdag 4 uel naar Voorburg, verza:i,e1en orn 08.30.uur. Zàtcrdag 6 nel naai .
Verburch. Voor meer Ínformatle kun jè terechE blj. de Lensrevue van vorÍge week.

0p donderdag 4 nel gaan juIlie naar 'Dí{0, en zaterdag 6 aeÍ naar Delfla, HÍer
zí.Jn dc tírgcnsEanders VCS, Voorburg" Delfta en DI.l0. De'wèitctrÍjden duren
2 x 10 rtlnuron. -

E3: Ju111e spelen op donderdag 4 nei.een toetnool .bij DWO, samen neÈ E2.
' Ricardo ook? ?

Komt

E4: DIE ÈeaÍ Eaat op zaterdag 6 nei naar Toofan blj ockenbirrgh. Dé volgentle cejen-
standers zÍJn dear ook: Toofan, Die Hagha, Dulnoord, Kljkduini: SnV. , ,'

, PrlJ suiÈreLking 15.30 uur. . '. :

Fl: Speelt zdÈèrde,g 6 mct bij Vcrburch ce:r Eoernooi, Verzanelen op Lens on 8.45 uur,
I'2: Ju1lÍe spelen op vrijdag 5 rnel een toernooi blj VÍos. OE 8.30 uur verzaoelen

op Lens.

0p; donrlerdag 4 r,rci gaan jullie near Voorburg, cr noot on 12.30 uur verzaneLd
'Jordelr.
0p zate'rdag 6 rnei gaan jutlíe.naa-r- Eschirr Boys. In Ëwee pouLes spel-ei lullle
èerst drle wedstrÍjden, en daaÍna mlegchÍen nog een f1nale. Jullie-beglnnen
om 10"00. uur en de prlJ.suitrelklÍrg L$ oE 14.30 uur. De opstellJ.ng: 

"ondorS.Gombault raar met S, Siregar.;
85: Op'doiiderdag 4 mel naar'Voofburg, ..a z,atcÍda|o 6 me!.'naar Toofau, samen net E4.

Tigen6tenders zljn: Toofan, DÍe liaghe, BTC, Kljktiuin, SchlpluÍden
PriJ sultreLltlng I 12.00 uur.

Voorui Eb11k. plnkst.erÍreekend.

DI3

D2z

D3s

EI3

E2r

F33

I/r :

DI zatcrdag
D2 znEerdag,
D3 maandag
El rnagndag'
E2 zat'àrdag
E3 zateré.a

I
I

15
13
i
I

8

3 uei near Soccer Eoys, uaandag 15 moÍ naar LFC.
3 mei naar Socccr Boys.
mcl naar Toofan. :.. .,

mei naar Ví.tesse De1ft" naandag 15 nei Daar LFC"
3 rei naar vltessc DelfÈ"
3 mel uaar V1Èesse DcIÍÈ. .

vriJ.E4 vooïiop
s
I

B



Fl zaÈerdag 13 uei naar V1lesso Delft"
RZ voorlopÍg vriJ zie Fl r/n F5.
F3 zaÈcrdag 13 nai naar lÍonster.
F4 zaterdag 13 nei naar Vitesse Delft.
I'5 zaterdag 13 mei naar Vltesse De1ft.

Bll twljfelachÈ1g weer mog,:n Julric naar Lens belren (661314) of het voctbarlen.doorgs'at of niet" zoroaar thuli blljven Ís natuurrlJk uit <Ien boze. Altil rl even bellen.

Afgekeurd op niet ? ?

Nlet opkouerg

GeeÍl tralnÍn elwc]- tralninfl.

Lens El

Sander Dckkcr cn Ricardo. Alnhgya-r habban uc afgelopen zaterdag ._rÍet Bczien.Afgebeld rías er ëchtcr niet. Dit kan uatuurlÍJ k'r,rut. Afber,en rs c?n krelne moeÍÈe.Eij een volgende keer volgt eefl schorsÍng -rrr-u"rl wcdsËrtjil of toernooÍ.

Op woensdag 3 rnel is ér gccn tïainint voor d.e E r:n F_klassers.De.rrainÍng voor Lens D3.gaaÈ w,:1 dcór. zíJn rull1e er ook om 15,45 uur???? 0p 10meÍ wordr er ook weer door de E- en ce ,-kiasËers getraÍntr. Tevcel Jongens br!.Jvenno8 neg' Komen hoor en nee. gerust vrlendjí:s mee. De F-klassers tr.irr.i -rr.,
13.30 t/n 14"45 uur en de E-Èraasers (ook E3 + r+) op 

"o"nnà"t-rnrr-ii]öo rr, re.oouur en op donderdag van 16.00 E/m 17.00 uur.

een en Lq:ns E2 UeI karnpioen?????
Voetballen doe je voor de 101 naar a1s Ér standenlrjsEen hangr,:n dan kljk Je er Èochnaar hoe oud of jong Je ook benc. En dan maar rekenàn. Lens Él en s2 àËaen het goeilÍn hun pouJ'c ' Het I'kamploenschapi'- was voor berde uogelijk. ',rleraas:,, de kompetitiovoor Lens E2 wordt niet uirgespeeld dus a,: cchtg,kaipioen bltjft onbekenal.i'ens El verLoor van Rava afgelàpen zaterdag-rrïr:rspeerde daainee rrÈt kaiÍpioenschap.Nou eÈ??? lnJ vÍnden de standentt5oten vooi. E cn rr-i<rassers rcracueii5k er, zoudenze dan ook lii:ver nÍot meer ophangen. Andere *erenÍgÍngen doen het Írel en dat zletonze Jeugd. Een moeÍlr.Jke zaak deihalve. Ons E1-en E2 zLJn offlcieel gecn kamproen-.Toch afgelopan zarcrdag taarÈ cn r-ímonade ter afsluÍting" (wui.""a-"i"ËÈl van eenreuk selzoe-u. Dat is pas bela'rgrljk. vi:rrlezen noet jc ramrers ook rercn en dat doe
J" j"i:-È op jonge leeftiJcl. Een kànproenschap 1s in ànze ogen dan ook totaar onbe--langr1Jk als Je uaar plezler in het. voetballàn hebt.

Pasfoto e s.
Onderstaand2 spelcrs vragen wlj om u.scrr}. Gén pasfoto Í:r tÈ lovcrong-I(.v.d.Heljden, J" * S.ltoefnagcl, Ii,Kloor, G.v.ïerseveld cn M.ï,laterreus.

bedankéa a1s 1 ld,
Sedankan a's I1d kan alleen voor 3I Eei schrifterÍjk net opgaaf van reden als hctkan btJ PauL v.d.Sreen, Choplr,straar 103, ZSii Àv Den ltaag.ov(:rstappèn naar cen anderc klub kan ook ruaar bedenk rsel daÈ cr overa]- wef l.,ts1s r,rat J e nlet aanstaat.
Een gesprek kan soms verhelderend werken"
*!t****ic****rt ****rtrr i'àir: n* * rGrt * * rÈ ?t )"'tl *r'r f. ** r+ * i! it* .rrt ** ?r:ï rí* rti. it:t /.*,t J,,,t r* i.rr r. *.rt * Ír*. ri *:t rs:t* * rí it ir**** ***.t
Doe mce aan de 4e LENS-LEI{TE-LOOP.

KOOP EEN S ÏARTI{INA,ÍER tt
en roaak kans op 66n van de vele fantastische prijzèn.
'ti,l:l 

*** 
'tr\***Lïirt*'i.iràit***:Ërïi,j*rr:trl i':?it*ri:l *rt?t à * **:ï àt * rr ** * rt* rírrr;rtn rï irJ:r rtr..:,r À.** íÍ* * rr* * ** Ji *r. * lt* ** * ** J; rl

SPORTKA},ÍP ZEIST

0ndanks onze vtrzoeken hebben de neeste deerneners aan het kamp onderstaande vragenl,ij stnlet ingcLeverd. Doe lret a.u.b. aanataandE r,reekcnd.
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Wlj hebbea Ceze gegovens echt nodtg.

Naao:
Verzekerd pertlculler /zle.kenfonds blJ :
Vetzeki:r1;rgsnursler zickenf onds :

Is_a1 ccrder op sportkanp gcweest; ja/nee
WlI tafeltennlssea op kalnp: ja/nec
kan zwennen: J a/nee
Voor vervoer kan gezorg worden: heen/t.:rug hcen/Ecrug
Bij zonderheden rnet de declnemer (dleet 

"mcàic{ nen etc.i
Door6trepel -vrat. nleC van toep'àssÍnf Ís.

0p vrijdag 12 ur:i doe'r natuurJ.ijk aile Lenslcden en nlsschlen ook veel famllielcdenlcn Kennlssi.ln rtrÍ:c aan de vierde Lcns Lcnte Loop,
De echte Lensleden ropen naruurllJk in heÈ originele "Lenstenue. De allerkreinËÈen',.
mogen voor f. Z,s0 de 2 lcm. ropea. De war groc;re ropen voor r. + isO-àà- /+-;;-iö'il,Natuurlljk raag je ook rneerdere afsÈanden rópen. Nu wà1 tnschrijv"r, t oor op Lenaaair de bar.

LÈNS-LENTE ].OO?.

Ïloensdag 26-4-1989 Dunl-toérnooi I'5.

Zaterdag 29-4-1989 Toerhool b1Í Tri.onph F5.
ilet 'Ííeèr was uitstekend en het ËoernooÍ was goed georganiseerd. ..
Iielaas waren de tègenstandcrs veel te clcrk ioo. ór" rs. arc en Duindorp ,.."r, ' , -
2e Jaars f. Maar neÍt getreurd, w1l dedcn ons best.
Ze hebben vandaag weer heel veel gàIeerd. "e eÍndtgden op de 3e plaaË6. - -:ue $aren toch guko,Èn on leuk te voetbalr-en. Jongens voliend toeinooi meer succes!o'k. donderdag ben 1k zerf aíet a1s reicer aanwnrig" doe goed Je best en kou arI_enaaI.

de lc1<ier. ,..,r:r.r .-
rio, rin, rln

. . .' de groetjcs van MartÍn.

F5 speeldc eÈa toÈrnooi bij Duno, daarover valÈ heel veel teieggen of herenaal niets.IIet enlgsEe sporÈlève gebeuren voor Ir5 was dar ze geliJk clndriàeu op een gcaeoraele plaats. De verwachting ,,as dar Duno een g.oto ,er".rigrng vài en dL .i cuga bovenÍn
-de 

vaandel zou dragcn, nou t-crgè.3t het maar op dat toaËnoo1.ilct toari:ooi was hcel sk:cht gcorgarisi:srd.

IO



ffim ilffiffiffi ,

Lffirutrffi
Lffiffiffi,:I

w Éfià
I

LffiruS

x?lrelg1eli,ï:ft"§ï6§rH'3,'33'..9ïs:33,iËgË#trilfósËtïi,rï.ïX;.'Siï."
FaicoÉrs : ronu r í1. - p i ; :.:+rn p r*- ÉÉöÀ14 È i;'Fia; só;Ëfi;ó;, Èààà. 

- - -' - -"'
AFSTANÍ]EN:

2 km Jeugdloop t/r1 12 jaar
4Km

,10ikm "

- Elektronische tijdwaarneming.

aanvang
aanvang
aanvang

18.45 uur.
19.15 uur. .

19.45 uur.

- Alle deelnemers ontvangen een orioinele herinneríno.
- Voor de eerst aankomenöen zijn er o"p atte atJiaóoËn'iiaaie oriiz
- Op de startnummers worcen een góót àààiàipiiÉenGÍööï.

en te:verdienen.

'"'iiÍP!JViNtG:
: :: : +. lnschrijfgeld jeugdloop f 2,S0 p.p. Overige aístanden Í 4,50 p.p. '
, Vangf,15 april Cagetijks rnogetijk bii:

- vi'oom en llreesmann SportaÍdelingen Centrum en Levweo.
, . - [rlgu"b^oyyJ^.y, IENS,'HengeioiaÍÀ ooo t,ëàvonóJóir'iÀËe wqer_enc]s).,,.' en op oe wedsïnlddag vanaí j6.00 uur.

;.

'À.11.!CHï|NGEA|: 
..

;; i'!_ V.V. LENS,
' -'Peter Fieret,

- Í-rans Van Dijk,
,, .'.., .t

'i,

teleÍoon: 070 - 66 1314.
. teléÍóon: 01749 - 4 69 01.

teleíoon: 01749 - 4 72 55.

Wffi
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DE LENSREWE : ('.

I{EEKBLAD vau DE voETBAL'ERENLGTNc LErrs ii
\,"- ''62ate Saargans nuumer 4I, ll nei 1989.

**'*il******'*r.*z:il*'Ï,r*'t**rt*r,t í. * rr * ik** *rÍ* *''* * rÍír 
't 

** *,.* ÍÉrt* rr****rï.i* É.zt r+ /r:t * rt.***.i* 5r** *nrr, rt* *** *rtr
OFFICIEEL:

BoETES -

Reglstratleko st en 2e boeklng f. 25,--z R.v.Bemeï.
AililnÍsÈrarlekosten 3e en 4e boeklng f. 35,--: R.Bogiech, T.Dikstra.
Betallng v6ó:: z2-5-L989 door overnaicLng op glrorekening 336711 of baakrekening
L29924229 R.ebobank Den Haag, t.n.v. V"V.Lènó te-tlonster ondei verrneLtllng van ttBoeteÍ,

UITLOTING OSLIGA?IELENING.

Í

LT

t

De trreede I aerllJks
I j,l] naanda! :22 mé!. à;s.
.i^';,.De liltgeliité nu:Èrer

e-ultlotÍng van de oblÍgatielening L987 za]- pJ.aats vlnden op

s zuLlen worden gepubllceerd in de LENSrevue van 25 nel a.s.

Het BeE tuur.
**rJ'****iÈ*rt**t!***rt*'** **'&rl**iràJt***ir!rt*r!r,.r<*àrt*rt********rr***rt ***n*rï***?t* **t.ilrà*** r?*.rtrt*ztrr*

Eeeft U zÍch aL ingeschreven voor de 4e LENS-LENTE-IOOP 12 mel e.s.?? I .

u ÍreeÈ toch ook lIeI dat'op de dan door u gekochte starÈnumer(o) fantastlsche
prlJzen te wlnnen zÍjn! t

verkoopadreese,: v & D centru[, v & D Leyweg en in ons klubgebouw aan de bart
*,i rt r(:trï L rt * *'** ?1il r.** *r. * r.( * àr *1: tr *'.t *ír* ** * *dr *,i. *.* *:t rr* *+ r.ír rt* ** r! * *àlrt rirï:t lt rt *iï*rt***t *ír.rr í. rr'i * rr* * * * r, * *
VAN DE IGDAKTIETAFEL.

Een.terueblik.
HeE zl,t erop. Een voetbalseÍzoen nef.hoógte en dÍeptepunten.
De drie hoogsÈe elfÈaLlcn vsn de LENS afdelingen (Jeugd, zaterd,ag en zondag) begonnendit seizoen zeer goed.
Nlets leek erop deze e1ftallen Èe st.oppen uaar hun race om een éventueeL kamploenscha
Doch, halverwege het_ sclzoen werderr "zogezegd de rollen ongedraald. De rdinterltop
naderde en men vor.d het weLl,eEjes. IIen trad blljkbaar zeTf de winterstop harder nodig
dan de grasnat !

. 0kee, .nàtuurlÍJk waren ei ook wat strubbel-lngen .dLe voor somige(n) nlet op te lossen
' waïen, Eaar nen Eoest roeien tnet de riemea dle nen had en proberen het gelzoen geÍroon

Tot een week of vler voor het elnde van dlt oeizoen verloor onze A.ïeg. de beste
kansen door Eet 5-l te verlÍezen van (en nu kampioen) A.R.C.
LENS f (zA) moest ult de 1aaÈ6te drie Íredstrijden zes punren halen om te proooveren,
maar door zowel tegen Idassenaar als Eechcr Bays gelijk te speren, verloren zlJ de
kans op pïorGotie.
orrs rrvlaggeschlp?l had tot aan de laatste wetlstrild toe nog kans op een kampioenschap.
i'fen moest wÍÍmen van o.a. ll.v,ilolland (hetgeea ook gebeuràe) en dà belangri5ks.te
nede-koploper OLIVEO noest dan verl-iezen.
0lrvEo bLeek "heLaas* een waardlg kanpioen te zij,i door de laatsÈe ko,petitle-vedstrljd in zljn voordeel te beslissen.

-- rf|r. I{6nnggr:..rENs 1 (20) de ríedstrlld tegen de "mÍndererj waaronder RXDEo, in wÍnst had
oD'gezeÈ en dus qlet zo laconlek meÈ de kaasen was oÍrgesprongen, had aleze ko[petltl.e
een hele andere afsluÍtÍng gehad.

"r: :- Blj de'redaktle 1s tnniddels bekend welke spcler de trlJNlcoRNvoetballer van het Jaar
, ;',,Èrofeeit zal 'krrigen. ondanks vcle voorspclllngen kan ik u alvast vertelren dat in

de top 3 van'd1È klasscnenÈ viJf spelers zogczegd..genonlneeril z1Jnl

I



t Í{ie deze trofee zal krtjgen, zullen wlj
avond bekend naken !

EÍJdens de aankoaende LEIIS zondag-selektie-

Het selzoen loopt ten 'eÍ.nde cn de voorbereidÍngen voör het nleuwe sel.zoen.ncoco
een aanvang.
Voor een gïote grocp roenscn gaan de werkzaamheden ln a1le hevlgheid docr.
Het bestuur gaat zÍch weer bul.gen over het naÈerlaal. I,IÍl dtt, errerrals andere jaren
weer vlotJes verlopen, dan zal een ieder, dle Eet spullen van LENS wetkt., zo spoedlg
loge1lJk, doch uiterlijk t4-5-t39 laoeEen zorgeu, dat a1le natariaal is ingelevàr<l
bij de betreffende personen. rs iets stuk of ver<lwenea, meldt dlt dan. wlj kunnen
dan ook aan de siag. Ilet 1s natuurlijk onnodig te vragr:n om het raaËer1aal schoon
Ín te leverÈni Èeacen onÈdaan van graezoden, ballen geuassen eEc.
!Íochten er vrógeD ziln, neem dan kontakt met Bert penulngs, hij lreet van de hoed.
en .de ranC "

Het Bcstuur "tt*í. *rr * * t! * ***l *'* * fr* ** ir * rl Tf * rt rr rr ift rt r!rt:+ rr rt 
^+ 

** *rt'à ir** * zt iÍr* * ** * * r! *:t /Í 1t* * t *****,xrt*1t?f * rt * * zt rt rí.rr * à.* rr lt.Z

Doe uee aan de 4e IENS LENTE L00?

KOOP EEN STAX.TNIN.,IMER! ! I

en naak kane op 66u vaa de.vele fantactLcche prijzen.
J,r*:l*ti r!* * r.i +:*r,'* rt:i * **:t* it *'*i! * ** il,t í. ).a* * rt* * i( cr rr* ?r rri, * *rr rlli ri rl * it rt:t* rt:t * rÍ* * È* ** *:t ***7tr! r'. i! rï * !t ?ï it* * *trit*

0p ultnodigíng van sponGor uNrcoRN hebbeu w1j, spelers van LENS I en 2, ecn bezoek
gebracht aan het Snookercentrun ITBULL?6 IIïII" te t{leuw-Vennep.
Het rrrerd een grandi-oze avond, dle werkerÍJk toÈ in de puntjeg.was verzorgd door
onzc gastheren ( waaronder de ona nlet oubekendc Theo) en gastvrouhr.
Deze avond, en natuurLtjk ook het faniasÈÍsche tratnÍngskaEp, daÉ iJNrcoRN eerdcr
d1t laar oogeriJk maakte' zljn dan van grote Ínvloed gelreo6t op dr: afeer blnnen
de spelersgroep,
HÍj' de spel-ers van de A-selektÍe, bedanken IlNrcoRN <lan ook voor deze belangrijke
6teuÍl en hopen nog vele Jaren gezalrelljk auccee tc bohalen.

Spelers A-selektle 
"

ZATERDAGSELEKTIE OP INDISCHE 10ER"

I'loensdagavons 3 uel 1989, 21.00 uur. Na voor de laatste keer in dlÈ selzoen door
trainer Ean van Spronsen te zljn I'afgebeuld" schuj.ft de zaËerdaggelektÍe lncl-usief
begeleidere rpat aarzelend aan tafel Ln afwachting van de indische naaltljd van chef-kok
"tuan" Fred,
A1 snel vali de schroora van eenleder af en word.È het rrslanat nakanrt Ín daden omgezet.
EnkeLe sllertJes banÍ ls al waE ov,:rblljftl
Hoewel' et nog een fcesÈavond op 19 mei a.s. volgt, een prima afsluLtlng van alle
verrlchte tralnÍngsarbeid in èon goed verlopen sei-zoeu, lraarvoor al.1e betrokkenen,
zowel spelers als begeletders, een koapll-neut verdienen.

G.van den KleiJ .

DISCO OP IENS.

Zaterdagavond 20 mei 1989 kunnen de oudere jongeren van LENS zÍch ultleven.
Er 1s dan ean dleco-avond net muziek uit de Jaren b0. Ilaal de potten brylcream maarult de kasÈ en zoek wat kledrng op uit de- jaien 6c cn maak er àen dollc- avond van.
Dcze avond ls naEuurJ-ijh rrlet alIecn voor de ouderen van LENS, IDaar vooÍ iedereen
die van disco houdt.
voor de uuziek zorgt dlscotheek zaraÈustÍa en de avond bcgint oostreeks 20.30 uur.
Toegang f.. 5,-- per perooon.
Voor neer lnformaÈÍe kunt U biJ Carla VEBEEY Èerecht. telefoon 255673.

I,TEDEWERKERSAVOND I I

op zatcrdag 3 luni Ls er op LENS een nedewerkersavond. om alre medewerkcrs, ook
die van achter de bar, een leuke avoud te bezorgen, ben ik op zoek naar uensen dle

2



'1 
,\'die avoàtl achÈer d.e bar ullrcn staan" l{ieachien dat 

"= 
ned''èlrt"t van.de senioreNie dle Íoet een paar man uÍÈ dat clftal hler voor kunnen zorgen" Be1 nÍj dan evcn.

Ítcne v.d.sÈeen rel: 455434

4C LENS-Ï.EIÍTE LObPI I !. VRIJDAG A.S..! I !

Erans van DlJ k
Heuk HopperibrouÍrera.

SPONSORS, 4e LENS-LENTE-LOOP.

u1tértlate belangrilk ls natuurluk d.e iDfÍktte6, dLc Lsns krrjgt van de dlverec
aPongor9.
ook blJ cen eveneoent als alè L.r.L. kunaen we nleÈ buÍÈeu hun hbreng. NatuurlÍJk'
probereu wlJ a1e vercnÍglng zoveel uogelÍJk tcrug te doen ln de vorn-van reklàmË
,en , publlclteit .
Tot nu toc konden wlj dc volgcnde spon6or6 noterefl voor heË ronilnaken van dc flnao-

Í

.. Ja' nog cnkele uuitJes en-we -Btaen aan de start van dc 4e,L.L.L. En heeft u ar een
.', gEarÈnuEmeÈ? Gezlën het aantal inschrtJvLngen toE uu toe, zlln cr nog hÉéI vceL,(tc.vecr) Len6-ers, dÍe nog nlet Ín het bezit zijn van zorn ireal AsÍcs numcr.

u wcet, toch' dat u daarnee autoureÈlgch uecdoet aàn dc grote r,.r,.i,. roterijii
uw prljs kont vanaerf thuÍs. Hoeft u nlet eens uw becl voor uiE. Laat 

"tuui loporr.
KoE op Le,s-ers. . . . .Als u biJ L.ns beni dan sné1 nog even een startbewrJs kópànhél De opbrengst koot Uw eÍgen klub ten goede.
AllenaÉl aeedoen. Er ltggen speclale LotèrÍj llu,rnera op u te wachten. Kogten ......
slechÈs f. 4'50" Daarmee maakt U kaas op e(:n varl dc fràale prÍJzen. (kanapercentage=
152!) Ook rakeneo we ieker nclE op de J.'schrljving van a1le j..r!aÍg" Èoor".
zeker de 2 kllometer aoét heleinaal volgeboek! zijn met Lens-ers! óe jeugd ilus.
Lelders/Èra1nars stirul,eer de deelnaoc veí onze Lens j.eugdt Het uoet één bLaun-vlttesliett worder,. u kunt zerf nÍeschir:n aà! iete lcuks rógelen L.o.v. u!í rea'.
(Sponsorloop- extra prljsjea e.d.) .:
Maak er hrat vaDt We rekenen op ieders enthousÍaaue.
InrnÍddeLs heeft ook het weekblad "NU'r uitgebtcld aandachÈ besÈeed aan 6e 4e L.L.L.
Zle de sportpaglua van vorige week van dezè Huls aan EuiB ktaDi.
?ure reklarne voor I,ENS. Ook ln de "Trí-rugeuda" van de uitkrant zijn wc in boeld
gelree6t. - ook daar stond LENS.tc pronken. En nu u irog, beste r,ens-are. Met ulr rflbreng
kan.ook deae 4e L.L.L. nÍet roeer sÈuk en 1s er rreer eon grote golf poglÈÍe+e I publÍ-citeÍt voor Urí cLub de Ëaagse .contreién lngestuurd. Uachtlg toctr.;.it

i ' "i"
Gocd, nu oog een brok organlsatie volbrengen a.s.vriJdag. - , _..:
Zoale bekend 1e er Maandag_,8 nel J.1. oen grote blJeànkàmst voor gllg Eederrerkerer-sters
aan de 4e i.L.L. gÈweesr. HeÉ gehelc draalboek is àoorgesprok"o. 

- 
; ..

Een ieder, dlc op wat yool en.naníer dan ook, zÍJn (haàr) steentjè gsaÈ, bildrëigen
aan de organÍsíitÍe vÉn de 4e L.L.L. rÍordt dringend verzocht tlJdig àanwezig te-ztln.
InschrÍJfdanea, tíj dwaarneners ' palcourswachtere, geluidsncasei, Irrcoursaizetterà,eJouwers, podluabouwers, barÍoenoen enz.euz.
Gra_ag al1epaa1 op tÍjd.a.u.b. ook als u per ongeluk nieÈ perooonlljk benadcrd bcnt
en u wl1t helpen, op rrat voor nanler dan ook, dan bent u-von harte welkon. ..
Tot 610È ndg een drÍngcnd beroep op opoÍrEors. Z{n cr nog Lens-ers, dle lets'w11len'' lnbrengèe t.b.v. deze 4e L,L.r. da* graa-g sneL kóutakt ofnuru., mct Frans vcn DiJk.tel. Ol7 49-47255. We kunneri best nog ItàÈ leuke prllzen góbrutken. Korgt er weer rratrulnte io het budgcr. Alleuaal in het Lcns belang. U!, bàlang..... 

rUeÈ wachten ie...,op het startschoÈ.
GÉén Lens-er' zondcr ASICS startnunm€ir.
Lopen of aiet 1open.....:.Een nurmer kopen...... Ook U!t!
En nu naar hoperr op lckker weer, dan woidt het r,reèr bar'gr:ze11ig. Tot vrrJdag.....

c1ële aspekten vaa,de 4e L.L.L.z
- ITNICORN DÀRTS NEDERLAND (Hoofiteponsor LENS).
- Vroom err Drceamarr Sportahops Ràglo Den Haeg,
-.Hane vau Dotrburg SportpriJzen Speciallot Làggelostraat 75.
la
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- Euro Droglst |titustenburg'r. Dicrensel-aan (Faar.Snulders) . I

- Plet BurghouwE, fervent sponsor L.L.L. Frankrijk.
r- 1{an6 RoodulJn, Vorm eÍr Druk ?rinscngracht (afflches)
- ASICS, top Eerk 1n loopschöencn
- Olyapub ?,70, Atlerick ver. NaaldwÍjk"

A1 deze sponsoro danken wij bLJ voorbaat voor hun fantactische bijdragen. Al1een
Eet hun iflbÍeng 1s er zorn groot evèEe&eÈt te orgeni6eren. (wle vol_gt.,.??!)
A.s.Zondag, i,Íoederdag, een tezoek aan onze advÈrÈeerdcrs roeer dan waard" Doe Uw
lnkopen op de Juiste plaats. Steun onzp- éidverteerders. Zij steunen Leno.
Dus ook U...!t!

Het Bestuur.
Ziet U heÈ 66k zo ??!l
irre E de fÍnlEh van de Lcns LcEte Loop, zat Ík tevens een punt e.chtar miJn werkzaan-
hcden aLs beotuurslid vnn Lens.
Zo?n vljf Jaar iang heb Lk naar beste vernogea en Eet volJ-e overgevÉ, rncc liogcn
hclpen, onze verenigl.ng te brengen op dc plaaËs, velke hr:t nu inoeemE Ln het llaagse
voe tbalwereldJ e " Er i-s door dÍt Bcstuur de afgelopea jarcn kelhard gclrerkÈ, sanen
Eet hilt gehele kader, on Lens ulË een :tdal" te trokken. En mÈÈ succes! Er zÍJn uLt-
stekende rÈsuLtaten behaald. Zowel ln rl,: akkoruodatle-, de orgënisagle en zeker
ook ln dc pïestaiileve sfeer 1s er bij l,ens aanzÍenlÍjk veel vÈrbe-terd. Ook voor
dc Jaren Éegentlg hoeven dc Leng-ers zÍch vooralsnog gaoil zorg€n te maken.
Er I1ggen panklare plannen, die met de lnzet ven Bestuur en nedewerking van alle
leden en natuuïlljk ook overheldslns tantlea, besllst te verwezelijken ziJn.
Í,ens bezlt de potentle de krechÈ ca zeker ook het recht oo daarmee straks optfuDale
resultaten uit te clepcn.
A1o bestuurgLi+é, zaL Lk daar htilaas rilËÈ uèer oan mec kunnen warkea.

Ik heb zo?n beetJe hctzelfde gevor:l als CDA leide, Bert <ie Vries vorige week had.
Ook hÍJ oest met lede ogen aenzlen, hoe door verharde standpuntcn en persoonlijke'
vetcs op één beLeidsonderdeel, een hlub WD-ers haar elgen gelicfde coalitie tlet
knallen. Zoerr kaEterig gevoel heb ik al naanden.
Er 1s zo absoluut nict te werken.. ".Hat bcheers! een oitiaaal funktloneren tovcel 1n negaticve slD. Al-sof er bil LENS
niets anders te doen 1s! Een trieste ervaring, na a1le itrzct voor Je kIub, lraarnee
zoveel goeds toÈ stand is gckomen de afgelopcn jaren. Verharde stelldpunt.en vanuít.
een groep Leng-ers, dic zelfs op hoL persoonltjke. vlak steeds meer gcste.Lte glngen
krljgen cn daorblj ook nog op ecn voor mlJ onacceptabele maníer de verenlglng blunen
drongen. AL1,c pogir:gen van dít Eestuur om deze zogena.lmde LensbeLangefl te sEoppen,
r ariln bij voorbaat al kansloos. Het echte Lenobelang heeft. rnen daarbÍj voor heË
gemak naar over het hoofd gezlon. En daarvoor zlt 1k toi aan da dag ven norgen Ín
hot Bestuur.
A1 dÍe jaten heb ik net. zorgvuldíghelC getracht dat boLang oolc te dÍenen 

"., 
ornorl

nogelljk hab'1k altiJd IÍriÈiatlÈven ontploolt orn Leos vooxuit te helpen.
U ueet zclf rnaar al te goed met welke resuLteten dlt gepacrit iÀ gegaan,'Met pLezicr {:n grenzclooE optl[lisme eö enEhousiasne heb Lk dat voor Lens gcdaan,
ook ueÈ de gclukkig aLtljd àd ,rezige en ovcrbekende kriÈiek. Dat Ís aller:n rqàar
prett.ig, if4ar er zljn grenzcn, en dlc ziJn rrat uíj betrcft vèrult overschrèden,
Zeker de manÍeE waarop.,. ".. ! !
Ik vind, dat U a1s Lenc-er recht hccfÈ op de rcden, lraarorn ceÉ Bo'stuurslidtrplotsellngrr afhaak-t. Voor Ícij hoeft dLÈ helc veÍhaal etgenliJk uiet, rmar jc kan
er nÍct ora heen, gezlen de vele 'rragerr err vooroordelenJ Gelukklg gaeE alLes Éewoonverder en zeker bij ï.ens. l'teÈ de kÍral.iÈeiÈen, dlc er achuilel bilnt:n Lens, kunnen
we bcsllEt rékencn op rièn prloa nieuwa samanstèIl,1ng van het BeEEuu;, d1(} naar Lk
hoop en verwacht zal strevcn naar eJrr voortzctÈlng van hct wèrk van dc afgeropon
jarcn.
Er ligÈ hí:el veeL te n achtcn voor de komende, oh 2o belangrtjka jaren negentÍg.
Bé6L Lens zel- dasr vertrouwen Ín moÈEefl hebben en zal dtÈ ook ooeten latàn bJ,i5kerr... !f
Met dank i:an aijn kollega bcgtuurders voor de prettige Éomenwerklng de afgelopen
jaren. We hebben het nÍer alt.Íjd even gcrnakkelijk gehad en zijn dikwaj Ls rot dc

4
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boden van ons kunnen [oeten gaan.
Hèt enlge Ííat Ík toÈ slot elIe Lens-ers.-nog vL1 toeflulstcrea '1s 

B Toon verErouten
In het door U gekozen BèaËuur en laat Uw eigÈD belang nooit t'en koete gaan van
het verenlgÍngebclang. Daar ziJn andere wcgun voor te bodcnkcn. De juleËÈ wegen..."
Met dc fínI§h ven de Lar:tste loper za1 Ík een gevoel rian bltterheid mocten onder-

drukken. Lons b1ÍJft voor uLj cen "raoordclubrr, en dat moet zo bHJvenlll
Ziet U hct ó6k 2o..,.?2ll ". ...!" . 1 )_..

_ 
Frans varÍ DiJk.

De LaatsËa vragen van onze rninÍenqueÈe weren tnÍn of meer rechtoteekg aan ae àdacis
van onzÈ Jeugdleden gericht. De aíÈr.roorden hebben we zoveel uogel,J,jk ofldergcbracht
lnbepaa1de|lhoofdgroepenlr,gezÍendeu1ieetr1opendereakties.
H1ervoI.gende1sat8te4vragen[etdebijbehorendc'"anttióordèrrl
vraag 10: HlLt U (ouders) ddelnenrjn Éan het verenlgingsleven blJ Lene (voetbal-kaarten-

LDtrs Leute ï,oop a.d.) 
.

RNSULTATEI.I ENQUETE OIIDEFàVONDEN (sror)

gccÍr Eljd . j

Ja, L,L.L. " :
wéeÈ 1k noB niet

Vr 11: Sent U bereld Lens Ín de or
KomÍeoies" le'lder enz....

genÍsat1e te 6teunen- of Ëe helpeD? Byv. Bar,
,j-:

4ntw: Ja/reeds werkzasn
Ja, ale leider.of Cralner -'
Geen tiJd/ necn
Ja, aÍ elr Èoe

sree€-!3:
antw:.

bZlet U EogellJkheden tot eponBorlng? Reklaoeborden byv.?

Neeno geen uogeliJl,Jreden
Mlsschien/bespreekbaar

. Ja, dlrekt of lndlickt .

lleet Ik nieÈ

antw: ia/doen we a!. 38 Z
Neen 302

,t4i4
.13fl

57,

352
L6Z .

407"

97.

702
IBU
r0u

27"

vraag 13: Is er van Uw kant bchoefte aan ecrt gespr'ek mèt eeu funktionarls? zo la,'Eet r,rle? : .',,
antw! Neen, gecn behoefte aan ., 762 .. 'i, .i

Reeds gehad/zelf gercgeld . , l2Z
. '., " .'. NleÈ van beJ.ang / n.t,v. BZ

Ja, komrunlcaEie vèrbeteren 47. .'. ,i, I

-i Ja, persoonlljke Íedenen 27"
: i.r.

VoorzÍ.chti8e conclusles, betreffendè de laetste -serÍe vragen: 
1

Ruln de helfÈ van de ouders ven onze J eugdleden is op een of andere EanLer geintrresaceri
1rr,'of wil betrokken vorden blJ he! -VéSentglngÀ1ei'en., vai onze V.V.LENS. ' '

E;; ;;.;;s;;à-r,..e-pri"."t,ge-van ae !ear,.[ueiee.aà-."à.."-"ii ;";;ijàr"se luveién
(of doet dtt 01) aan de-veié weikzaanheden binnen de veré.nlglng. Vooral hct behulpzaan
z{n"bij liet'jeugdwerk.bcoort daarbJ.J zeer hoogl Het zo'ekcir naar sponoor/rekI'arne ,...

EogelljkhedÈr. blijft mogellJk. WeiÍswear op baperkte schaal.
Doór dà tàch geregelde Èontàkcen ls cr nauwelLjks behoefte Àan 'rgeorgan:lseeÍderr 

. 
.

gceprckken, He1 zal er op enkele belengrlJke fronten èen vÀr'oeterlng l-rr de kómiru-.
nlkaÈlè nalestrcefd Doeten ríorden
ToÈ-zovcr de resultatcn ;;"-à;;;-;"q"r,ce ón,tci de ou<lcr's, ille de afgeropcn naandcn
de óuderavbnden bezocht habben.,
WIJ ilankeí doze ouders heel-ahrÈel1Jk voor hun Fe1wl1lende nétl.awerkÍrig..
Lens za1 naar bestè vermogen rlet dc anttroorden en wensen aan de aLag gean.
tlaar nodÍg, ne,len we zo spoe.lig rnogèIrjk perèoonlljk kontokt op nec de ouderg.
WíJ vonden het uiterDEte plezíerig op d.ezz: $anleÍ de kontekten met de ouders van '

onze Jeugdleden te InÈenslvcren. : '

De ouàerÀtionilèn zullcn rJe z<:cr zcker ook l-n het konendo Eelzoen'uet voorrang op -
de agenda plaatsen. 

,,
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0ïd:-r6, Lens en de LensJeugd zur.len craar in de nabrje toekotr't de vruchten vanr.gaan.,plukken.
Daar zijn ue van overtulgd geraakt.

Het BesÈuur.r'!*"*'tí.J3rr**',ËrtÍ<:i:l*ti'itl!*Jtr!:t'.trtJ!*****r,rt*rt****..1****2tz:*ct**ri*tti!rt**rtr_q*r9.*rgtiqÈr!rtit.,t****itit*n/*rr*+..

Doe mee aan de LENS-LEIITE-LO0P ! ! I .: Steun Lcnsi ! ! Uw klub... .. .i
iilaa1sne1,66kalsUDietEee1oopt,eenASICSeÈartnuEner.:

ALleen d6ri doet U ook mee aan de gtoEe L.L.L.IoÈeriJl .,i....-. 
_.

Ne 40 aar !

, P.J.

Door omstandLgheden gaat het toernooi RK$VI{ niet door.
gckouen het TEDO Toernooi.
aanvang : 09.30 uur
verzaroeleus 08.30 uur.

Daarvoor Ís Íu de plaacs

Hopend naar Wcns

Joop v. Lens (10). ' -1

l0 per ongeluk 1n de Èes gestokeo?

BÍJ voorbaat dankl

SSS SSS S S S S S S SS S S G S S S S S
S SENI0R-EN zoi,IDAc s
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

PROGRAI4I{A T.IAATiDAG 15 I.IEI i 989 2e PI'i{I(STEI{DAG

12.00
10.00
t2.00
10. 00

9 .30

LIGGING TERT,EINEN Í

Wac 'ras Ík verbaaed, en gelÍjk verheugd, Èoen Ík kort. geleden een ansicht vla deposÈ 
-gestuuril kreeg ult Indonesië, uit h..., t eiLand Suoaira. _ _,.," :Dc afzender war, Ton van Luxenburg " seéerÈ zijn tienile Jaar llil ,ro L"rru.'litj schrijfts

"Na 40 Saar aaak fl. gebruÍk van de gelegcnheid on eeir kaait Èe'Bturer nasr een vanmlju oude correspondeirtievrÍendeo. ioen hadrien wiJ dle corresponderltle hard nodig,nu kunnen vU voloP van dÍt rconderschoee lanal genÍeten. aet Íà echÉ een bclevenlii,' .Ton en zljn vrouw Jeauue op surcatra, waar hiJ 4o 1""r geleden deer- uttoaakte yeh .. .ide Polltloaelè ectie, voortvloelend uÍÈ de nàvreeëi van-de Japanoe bezeEt!.ng. - i.:..Aan dÍe behoefte aan corïespondentle heb ik in dle 5aren enigermate kunoen voldoendoor het schrÍjvan van 120 brleven near iensr.eden, zoars Ton van r,uxembuià, i;;;-.. -versluis, I(eès vLsseÍ, Koos van zon, Ton van Dau, Ap Hoppenbrouwero, .:Ian líarsteÍJnrBcrqard ilom, iludl wiistefeld.
Mijn brleven vrerden a1le trou\í bednt$roord..
Toen_Ton ï,uremi.rurg weer thuls gevarcn was, opeelde Len6 nog in hct Zulderpark naast
Ï.P:!.V. ZiJr eeÍste gang wa6 naar Lèn6, waai tt5 zi3n con!Ícíe. de,oÍr.treerde door-ln éón ruk ilet voetbalveld eLf teer rond tc dravcn, als een volieerde marathonloper.rk bctïdjfcL of hlj in deze dagen de gordeJ. van smaragd ook eIf kc.et zaL hebbe'
rondgedraafd .

W1e heeft er tï,ree witte sportbroekjes van LENS
Gaarne tèrug te bezorgen bij F.C,Meeuwisse.

uur
uur
uuÍ
uur
uur

Lens 4
Lens 5
Lenc 7

Lcus 9
Lens l0

Lens 7

VLos Eoernooi
Lens 4
Vlos toernooi
ïEDo toernooi l!!

VÍos
Tedo

l,Í . Stokelaan
v. Vredcnburchweg

te1
teI

900974
997900
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OPSTELLINGEN

Lens 4 tls t0 al-s bekend
:

A-FSCIíxIJVENs

Kunt U rechtstreeks bij Uw aanvoerdcr doen. LLefst. zo vroeg aogcliJk"
Aanvoerddrs kuunen b1j problenen kontakE opnenen rnet da rredstriJ dsekrctarls
Luc VeÍkijk, te]-t 070-454972.

UITSLÀGE1§

Oliveo ó
Lens 9
Leng I0

- Lens 7

- vrc,88 3

- Tonegido 14

2-3
2-6
0-2

PRoGRÀI,ÍMA V0-r.GEi{DE I.IEEK g

10,00 uur l,ens 7

10.00 uur Lens 3
- ViostoërnooL
- Vlostoernool

zzzzzzzzzzzzzzzzz
z zaN.voB't'B!i, z
ZZZZZZZZZZZZZZZZT,

Vtljdag 19 u,ei

21..40 uur LEI,IS 4 - ornas 2 oràuJepJ,eln T.C.Cenlri 963
22.20 uur LENS 5 - Qutntus 3 OranJepletn N.N" 972 .;

rtÍ:*rtàk* r(**.*ilrïírti * * * ír.* * rtr.LJr* rtr. it r! rí tr* *i,'rt ri *ri**...* I !È *.* * rr',t * r. *:t !ïrr rthLrt Sà * il* i.L frii Ji !t ** rt* * * í{ rï * ** ** rt*

HeefÈ U zich al Íngeschreven voor de 4è I,ENS-LENïE-L00P 12 rnei a.s.?
U weet Èoch èok wel ilat op tle dan door" U. gekochtc startÍruumer(s) fantastÍsche -

prÍlzen te wlnnen zijnl !

Verkoopadressen i VED Centrurn, V&D Leyweg èn in ons klubgebouw aeï: d..: bar!
*à'í* !t.* rr?tr:/.* *.rr'r*rt*it*r!***j: *ri*:l***!tr.* r§Ír* rrrt*rr**** * tríí rr *r! * *'í rr** it rt.t * * i'rr-!* r. *'* * **rï rr *r.'*Jr rl&hrï*Ë

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z LAJ{GS DE SPORTËN VAIi DE Z.I'!.LADDEA Z

zzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

UiEsla vrildes 5 met 1989. etlÈiíl( coI]ID

Ieas 4 - Ecso I
?IiOGRA}íMA. 13 T.ÍEI I9B9 "

2-4

DVJ / BIZONTOERNooI voor lens 2

Aënvang toërnoo1 10.00 uur. , )

Deelnemer:de clubc Poule As DvJ/Blzon 2- Lens 2- Naaldwijk.

Poule Br Svr35 - PGS 2- DvJ/Bizon 3.
De volgende speS-ers worden voor alit Èoernool uitgenodÍgd:
H.Guclu, B.Dianel, R"Mah1cu" G.Sinke, A "v "I,lÍj ngaarden, P..tsIokpoel, R"Hacr,ll.Gabel'
f .dè Vrlèso S.v.tl.Togt, W.K]-tinnen, F"Lancel, E.l{erghart, B"Wezenaar, i'l.SPa.

VErzamelen Lens 2 9.00 uur
Afbellen voor vrlj dagavond 19.00 uur blJ i.J. (liinuen telefoon 46783O.

PRoGBAMI'rÀ 13 nei 1989. J41 4oèlltocrnool cq Keqr:L:i! voor LDNS 4

Aanvang toernool 10.00 uur.
De volgcadc spel-ers worden voor dlt toeruool ultgenodigd3
D.v.Esscn, M.!'ris, G.Ëuiper, C.Llpman, L.ManteL, H.osman, D.de Rulter' J.v.d.Stee,
H,Stuifb'lrge " À.de Bruln, G.Ijspelder, H.í.ouwenhoven' ÀÍ.Keus * aauvulling.
VcrzameLen Lens 4 8"30 uur.
Àfbellen voor vrljdagavond 19.00 uur biJ D.dè Rulcer tell. 94842?..

7
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Zururaog .19 neÍ fecstavond voor de IENS ZA GeLekEle.
UitnodiglngqÍI voor deze avond zÍJn. Ínoiddels uitgedeeld. Mocht U nog geen uítnocligÍii!
ontvangen hebben en U Èoeh cfgeloiàn oelzoea heeit ingezet voor rie ialeraag àfaelÏng".'
neent U defl kootakr op met G.Sinke teIB 682787

Laatstc toeïnooidatun.
20 mel s BAstoernooí voor LENS 1

20 nei' B Has3eÍiaar.toernool voor LENS (ZA) veterenon.

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAII HET JEUGDFRONT J
JJJJJ JJJJJJJJJJJJJ JJJJJJ

Algeneen kdítàktpersoou:
Tcléfoofli 970154 (b. g. g.

Paul v.d.Steen, Chopinstraat
971674 Pe-ter Perreyn).
juaioren.

255I SV Den Haag.I03 
"

IIedsÈrÍ1d 'progreuraa A-B-C

i(ontakEpÈreóon r Paul-v.disLeen, tcl: 97015/r (b.g.g. 97!674 petet perreyn). Afbellcn voor
de i edsÈrijden bÍJ Peul v.d.steen voorurlJ d.egavond 18.00 uur. rn uttèrste nood nog,op
zaterdaglorgen op Lens blj lemand vsa da JeugdkomÍssie tels 661314. Voor avondwedsÈrlj den
te13 97015/+ "

Zaterd 13-5r:1989 zie ko veld
12.00 uur Lens Bl - MaasdlJ ktoeinoàÍ ttuasdtJk
11.00 uur Lrjns 32 .. DWO toernooi. . sp. prk.Iíes c /ZoeÈerneer
8.30 uur Lens CL en C2 naar Troplcaila ttl RoÈtèrdam

Zondag llr-5- 1989 . (zie kopy

- P,Wl{ ÈoernooL
- RWiI toeraooí

Rlddorkerk
Ridderkerk

serB. koEst. Lens

1l .00 uur
9.30 uur
8.30 uur

10.30 uur
9.45 uur

8. 15 uur
B. 15 uur

17.00 uur

)
I [. 15" uur Lens Cl
10.30 uur Lens C2

Maanda

- LenstoerllooL
- Lènetocrnool

15-5-1989 (zle kopv)

10,00 uur Luns A" reg.
10.00 uur Leas Al
Woensdég 17-5-1989

18.00 uur Vitasce Delft 81 * Lens B/C cosbÍnaÈÍc Delft
(spelers krij gen een ultnodlging)

BlJZONDËRtrEDE}I

- voor blJzonderhedcn over toernooLen en opetelllÍrgen zLe hleronder
- zir: kopy pesfoÈo?s en Lons Lente Loop.
- op 12 mei gcen tralolng Íriet geEelcktr:erden jeugd.

Toernoolgegevens Pinkstcren À-B-C-k1àsscre

A.reg. B 0p 2e PÍnksterdag apelen JuJ,lte bij &.\ryE 1n Rldderkerk qen toÉrnool Írat
loodzwaar b::looft te r.rorden. Er zun ma6r drle tcgènstanders, dle echter eLk twee
maal bestrr:den moeten worden. Elkc wÈàctrljd duurÈ 2 x 15 udnuten, en Ju11íe voet-
ballen dan 1il0 uinuten, rulm boven ht:t door de KNVB Eoegestane Eaxl$uo van 150 uln.
Deze organisatÍevorrr heeft Èe maken net het afzetgen van ecn vereÉÍging.
De tegensÈànders zijn: DWO, RVVH en V.V.Capelle. De ríedstrÍjden lopen sncl achter'
eLkaar a-an, cur 10.00, Ii.30, 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur"
GelukkÍg spelen Jul1-Íe noolt twee maal diEëct achtcr clkaar. De prlJouitreiklng
1s oa 16. 15 ,uur.
0pstelJ.lng.' T.Duchenne, M.v.i) lJk, F.r'r1 Haddioul, F.den HeJ.Jer, R.Jordan, M.K1pp,
A.Tlkai, M.Schuurman, J.WesÈsÈraÈe -l- aan'vulling.
A1: ook dlt.tean geat op tnecde Plnksterdag naar RWIÍ. Jullie spèlarr eÈn klasslek
Eoernooi, dus vler wedscrijdcn van 2 x 15 ninuten, met ale tegënstandcrs:
RWd, V.V.CapeLle, ASHH, cn Rozenburg.
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De prijzen worden overhandigd on 16.00 uur. Veel succes in ltidderkerk,
Zijn eÍ ouders die w1lJ-en ríJden??
opstell lngs !,Í.v.d.Berg, S,v.d.Berg, It"Bigne11, l{.Jagesar, P.v.d.Lubbe, J.Mansveld,
B.Rumahlewang, R"TetÈero, P.Valkenburgh, H.v.d.Bergh, P,Pronk, Ch.v.d.Geest,
D.Balgobind"

B-prouoEÍe I (Eigenlljk Bl, naar voor de afwlsselfi:g) Jullie gaan zaËerdag 13 uei
naar Maasdljk, oB 1n vler wedstrijrien van ? x l2r5 ni[uut Èe laEet zien wie de
sterksÈe is. 0p papier zijn wlj het, uéer er noet eersÈ nog gevoeÈbaId torden, voordat
ou 17.00 uur de priJzen worden uitgereikÈ. Tegenstanders ziJn: M.V.K,V. ult KaErrÍJk,
l,laasdlJk, DÍe Haghe en M"S,V, 71 ult i4aasaluis " Maandag 15 ueÍ zullen de tweede
jaars we1 Éee moeËen doen Eet A1. De eerste Jaare speJ-en op woensdag 17 mei uet
een nieur,re B-coDblnaÈle Ëegen Vieesse DeLft, Uitnodlglngen zijn lnnlddels verstrekt.
De spelers die net Al uee mogen doe;. zljnl B"v.d.tsergh, P.?ronk" Ch.v.d.GeesEo
D.Balgobind en rnlgschÍen nog enkele andere "

82! DWO or8enlsgert eea toernool rraar jullie aan deelnenen. -ÉÈt vèïzanelen Ís vroeg
l.v.Ír. eea eve:rtuele refu per treL:r. stÍlppenkaaËt neenenen dus" of een auto.
De wed6trijdeD tr:gen Delft, DWo en Vredenburch duren 2 x 15 mlnuten.
Gesien de oterkti: vau de tegellcta-nders (1d3, 85 en 83) rekenen wlj cp een Èoernooí-
zege. PrÍjsultreiklng om 15.30 uur., Sonnlgo spel-ers spelen woensdag 17 meL DeE een
B-combinatie voor het nÍeuwe seÍzoen tegen Vitesse Delft.
UÍtnodigingerr zÍ.jn lnmlddcls veÍstrekt.
Opstel.l lng: i'l"Meurink, P.Acer, A.Baid J oe, Pi.Bruyn, D.i{eíns, R. Jansen,M"(oca,
i"!. Lgoud, B.LínEèr, R.Mezouïj., W"N,Ycng.

Cl en C2: Ook voor jullie een ï,ENS-toÉrnooi c In de nleuwe ï,ENS-stÍjJ,. Dus Lange
wedstrijden, an een vrlJ korÈe ru6t. Tegenstanders zÍln DFC uír Dordrecht, DHC uÍt.
Delft, belden meL CI en C2, WC CZ en ëér nog onbekende tegeÉstander voor Cl,
Elk elfcal kriJgt een aparte kleedkailar "
De wedstr3.jden duren 2 x 20 minuten, en het toernooi beglnt ou 10"30 uur' CI speelt
om 11.20,''13"00 cn 14.40 uur C2 speelt on I0.30" 12.I0, en 13.50 uur.
De prijzan worden uitgereikt om 15.30 uur.
De opstellingÈn zijn als bekend.
Lens C2 net D.Temp;lnan en C.Verbil .
Enkel-e spelers doen woensdag 17 nei mee tEët een B.Comblnatie voor het konende Gelzoen.
-0itrrodigingen zÍjn lnrniddels verstrekt "

Afgakeurd of nler? ?

Bil twiJfelachÈÍg \dcer mogen Jullie naar LENS bellen (661314) of. de toernooÍen door-
gaaÍt. Blíjf due nlec zonaar weg.

Nlct opkouers r

Afgelopen zeterdag kwarnen V.Gobind en T.DÍkensiz van Lens 4 voor de zoveelste keer
niet rneer op, Geen lnterÈssè dus orn te vo(:tbal,i-en. WU sEellen ze dan ook nlet Eleer
op. ltl.Lgoud (32) en S.Vlrrk (C4) ÍrarÈ:l .?r ook nLet. Voor Ju1lle r 6s het de eerste
maar hopcllJk weL de laatste keer. Afbellerr 1s cen kl-einc noeiËt:"

Pasfoto t s lnle,zeren:
iict konende waekend'moeten onderstaandc spelers é6n pasfoto inleveren:
A-klassers: I,!. iJrocshooít , D.BijlsEa, À.Tikal en J. Weststrate.
C-klasserss L"Abounarsa en R.de Lange"

Lens LenEe Loop.

A.s.vÍijCeg 12 rnel de vlerdc ï,ens Lentr Loop. lllj van de Jeugdkomisele verrrachten
natuurlijlc ook veel jeugdJ-ccleno i-elders, tÍalncrs en famlllelede-n en kcnnissen aan
de sEart.. GeetarÈ kan worden op de 2 lc{r' 4 kn. en l0 h. De eerste afstand ls .
speclaal voor de jeugd E/n !2 j aax en het inschrilfgeld is f. 2,50. Natuurlijk aogen
ook ouderen meelcpcn naar dan buÍten d,i pÍl.lzen om. Dc 4 en l0 kra is neer voor de -

ouderen en de lnschr{vlng voor dczc afsEand is f. 4,50.
Het eerste sËari:Echot ls oo 18.45 uur. ToÈ vrijdag.
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Geen tralnÍng op 12 neÍ.
0p vrlj dag
lekteerden

12 uei ís er l.v.m, de Léns Lent+ Loop gcen treinhrg vgor de niet gcsc_
Jeugd. Kon we1 allemaal j.open hoorl!

Í.v.m
end v

Afbellen r

Naar Limbur R.

Leas C1 eo C2 naar Trop lcarra.

l,cl.derstoernooi VeLo

Even een tÈfu 11i<.

' dri Lens Lente Loop verzoeken wÍ-J cen reder dle nict kan voarbarlen a.s.Íreck-oor vrijdagavond 18.00 uur af te be1lerr. telt 970154.

Da.spelera ven |ens A-reg. en Lens lrl verrrr,kken op vrlj dagàvönd 2 juni naar Llnburg.tselde elítalIan epelen daar een toernooi" 0p zonda! 4 jinr kouair 3ui1ie dan wcerlerug oE een uur of. zce.
De kósten i" 75,-- per persoon (v.crvoer, slapen, eÈen) kunnen a,s. wcekcnd betaald
wordea blj de Lclders. Ga je nict &e{: zÈg dfl dan nu F,lvast'zod.a' rrij vervangèr'
kunnan zoeken,

A.§.zatordag 13 nel gaan Lans cl en c2-naar Troplcana toe. DiÈ r.e het zwcnparadlJ sln Rot.Ëerdau. Verzanelen doen jul11o srnorgens vroeg om 8.30 uur. Zljn Jullie eraLlemaal. Zwemspullen ncencmen.

0p 21 nel docr: we mee aan het leidcrstoernooí van vero. Aanve-ng 12.00 uur.
Elnde o'geveer 15.00 uur. Lelders dle me; w1lr-an iloen kunnen zich nu opgevetr brj
Paul v.d.Steen (970154),

Ecn drukkè voetbs-Lweèk de afgeropen week voor de meeste Lelrsclftalren.

P-tl+gtrb: 
;ontstaan door de vr:J.e af schriJvcrs begon goed op hÉL Lenstoernool.

Wat belssures en onterÈchte hoogmoedsr+e.anzln tegen ScÀevenlngen- van dlverèe spelers,vat uÍtfiondde ln r.:en zoer srechtè wedscr$d rnet.ecn nedcrlaag als resultaat, lever<le
een twcede plaats op,
Leng Élj ging naar Ede En vbldced m.n. de eersÈe dag zeer goed" De flnalcpoule
wcrd gchaald. DÈ Èvreede dag r,raren de roàultr,ten wat ilnder. Ifut slèchts 12 spelcrs
8 ríèdotrijdct afwerken Ío nisschlen Èoch Írst te veel ven het goedr:.
Een pluí:a voor heÈ goede gedrag cn dc ouders bedankt voor het vcrvoer.
Lgns B?: werd blj RKSVI'Í op 4 mei twceJe en op Lcns op 6 mei werd op zesr vakkundlgewljze de cersÈp; plaats gchaard. zateÍd,ag.naar DI.I0. r,Ie hcbberr echt vervocr uodig.viaag
J e oudero er.:ns "Irens-cli ging ook naar Ede r:n fopËe zTthzelf.. Na 3 rredsErijdcÀ wèrd ur berakeoddat de ftue.Jepióule binncn !ras, I'out natuurllJk en de uet. 6-0 ,rr:rloren vLordc wedstri3d
zorgde ervoàr det dc flnalepoule ge,lÍit ward. Eigen schuld hoor. Toch samen.rueÈBl een pluin voor lul1ie gedrag, aet h,alcn 2 reuke de.gen. De oudcrs bedankt voor
hct vcrvoer.
Leng c2: we-s vr{'maar de meecte spelers vrclen ovcral r.n. zo hoorÈ hec ook.
Leng c3: 19at het er na het kampÍoenschàp toch r^rer wat bij zitten. Ma.3.rrdng Eatig
spel en ge{tag biJ v1os.. Donderdag biJ schevenJ-rigcn wecr niet konplèet. KonÍr op
jongenc maak het seizoen gocd af.
Len-s-c4: rrocst naar vitesse Dclft oet 10 spelcrs qrndai vlkash, Tunca.y en stefano
wegbl-everr. Eefl derde pLaats is dan toch een rnooÍ re6ult6at.
LIINS Cl en 31 1n Ede.

LeÍrs L'as met dezc elftaIlen uitgenodigd bÍl cle club van Lunslid Gerard verhaar,
n.1.Fortlssimo. Mct I0 autors trok de Lens karavaan naer Edc om rulmEchoots op ttj.dte arriveren. Daar aongrrkoman bleek Lcns te zijn ulEgenoalÍgd op een 6terk bczet
toernool met o.a. Dovo, Bennekofl cn siÈrke bultenlandee Eegènstandera.
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Het tocrnool vilrliep voorspoedtg voor Lcns en na 3 wcarstrijden had Br 6 punten encl 5 punten. Toen maakte Edwin àcn kleln rekenioutJe door ie dèaken .rat ecn praatsin de finaj-e ai zercer waa, DaarctÈ da r.aatsÈe wcastitSa 
"u, r"""top.tuiiing 

"n 
verloormr:t 6-0. Door diË resultaat b1eek,cl echter uÍtgesctràkcla voor de flnalepoule enmoest za'Ésrdsg om de plaatsen 6 t/u I0 sp;rIen, : ..Bl kwan wel Ín de flnarepoule. 

-s?avond.s i:.agen de Lenselftallan naer hun elaappJ.aaËscn(een scoutinghuis) ora vandaar cle stad in*te-tiekken (ll1) of naar een feesEavondtc ge'an (cl). cl vurdÈ dÈ-avond mct bÍljarten, f1Ípperen, taf i:lvoetbar.lcn cn hetversleren van een nool neÍsje in een snàcbar ào, o* hai-f elf naar rret fcesÈ rn hctclubgebouw Èe verErekken. onderweg werd ecn T.rikun ,ror* in een ÈeLefooncer voorzlen .van waÉ scritciiBrond gerulden en w.:rd Ècn far r.lie in 0en tuln t.a ,rira"" opgeregJ.,rn de kantrne aa*gekonen werd hct fecst door l"Lrch1e1 gcopcntr ,ut earr'Íarr"5u ,utccn ruim 40 je-r!.gc schoonheid._He! ljs nas gebrohen cir lÈns zette o"e. een polonalse.-en dc vogeltJeedans 1n ou na sluitinloui5d àe avond Èe br.rsruiuen ret hec lrèdgriDo 
. herdert j íis .Lagd, bil nachte!',. rn"rnt' o"o,rtrnghuÍs aangekonen gi.ng iedereen liefolapen (zaI toch wè1 nlce). : ' {r'ri 6-^'6 'r

De trreede dag st-elde BI de vÍjfde plaetc vcÍ1rg e,. behao.r-de cl è"n e(jrvorre gsÈè
Fln:!": lia Èwèe dagen bleek er 1 rult r{i zlJn iesr.euve1.t, (haa Bennekorr geaaon.h6 Ntelc). 1 rjocontalncr Beplunder.r cn er-wciden twee proegen van het luchtrgadrasverJaagd" ifaer bovenal wa6. lret een sterk, sportief toernàoi .iaarln rn.n. dc B goeilpresteerde. c! prcsteerdc bÈter op do fr:estàvond en dat is voor de naastc Eocko,stook belangriJk" I{e hebben aet Lenà í:en goede lnilruk achtor gelaien en er bestaateon kans dat lie nog eens uÍtgenodlgd woiden. Joflgens een wereld weekend!

Edwln.

5

:t *:l * *:! lt:!'t.brí * * rï*lr**líír * ít ** r( r. t: **:t ** r!*rrrr*.*r!*****iiztit * **r:rï** *.ri ?t ?t* fr r.a* rtrt.À *ri rt *.* JÍ *rr *,t* rtr.,**n***
Doe nee aan de 4e LENS-LENTE-LOC}.

KOOP EEN STARïlïuI$tER! ! !

en maak kans op é6n van de vcle fantasti6che prljzcn.

Wedstrijdpro Eranaa D-E-F junioren.
Kontaktpereooat Pi.ul v.
Íícdsrrljden biJ paul v.
zat.crdegnorgen op ï,cns
relx 970154.

Vr 12-5-r989 zie ko
verzamelen

op il zerwerf
17.00-20.30 uur l,cns D-viartal finaLes 4 regen 4 op de lJzerwerf

d.Steen tel: 970154 (b.g.e. 971674 petet pereyn). Afbellen voor de
.d:?t:u" voor vrlJdagavond 18.00 uur" In uiterste noo<l nog opbiJ lemand van dc Jeugdkoruricsle cels 661314. Voor avonilietlstrfS ad.,

)

ló.30 uur

seB.konst Lens
Zateràae, l3-5-I989 (zie kopy
10.00
10 ,00
13.30
13.30
14 .00

9 ,00
9.30
9"00

10.0t)

uur
uur
uuï
uur
uur
uur
uur
uur
uur

lens D1
Lens D?
Leus El
Lens .Ll
ï..lng E3
Lèns Fl
LÉns tr'3

Lene F4
Leas !'5

BleiswÍJ k
Bletswlj k
Delft
DeIft
DeIf E

DeIft
sp.prk,Polanen
Delft
Delf t

- Socccr BoysEoereooi
- Soccer Boystoer:Irool
- Vltcsoc DeLfuÈoerubol
- VlÈesse De1ftÍ:oernooÍ
- ViEesse Delfttocrnool
- Vltessc Delft:tbernool
- I,Íons ÈertoornooÍ
- Vltuseíi Delfttoèïnooi
- VÍtessc DelftÈoernool '

8.45
8.45

12.15
i2.15
r?.45
8.00
8,30
8 .00
8.45

uur
uuÍ
uur
uur
uur
uur
uut
uur
uur

Maaudag f5-5-1989 (zie kopy)

10.00 uur Lens Dl
I0. 00 uur -l,ens D3
10.00 uur Lens El

- LFCtoernool
- Toofantoernooi
- LFGÈoernoot

Lciden
0ckenburgh
Lelden

l1

8.30 uur
9.00 uur
8.30 uur



Woensdag I7-5..1989

18.00 uur Vitesse Delfr Dl - Lens D/E coub. Delfr
(spelers krijgen een uÍcnodlging)

BIJZO§DERflEDE}Ii

- voor blJ,zonderhaden over Eoernoolen en opsÈe11ingen zLe hteronCer.
- zie kopy pasfoto's inleveren en Leus Lente Loop.
- op 12 nel alLa-maa1 naar dc Lens Lente Loo?.

sau.koost Lens

17"00 uur

ToernooÍgegevens D-E en F-l..lasoe 13 " i4 en 15 mei 1989.

Dl: Twee Ëoernoolen iÍr dlt weekend. EerBt zateËdag 13 nei naar soccer Boys, sauen
met D2. lta drÍd poulewedstrlj den volgen krulsfÍnales en finales.
Tege[standers zljn: Leonidae, Jodaa ]oys en i,lSE, Hedstrljdduur is 2 >r 12 minutàn,
en de prlj sultralkÍng ls om 15.45 uur.
l'Íaaudeg 15 mei gaan jul1le naar LFC, sanen net El een wÍsselbeker verdcdlgen.
Ílet Èoërnool begint om 10.00 uur.
DZs Jullie sPalen ucÉ D1 bLj Soccer Boys irr Blelswljl. EeEsE poulewedo trlj den, daarne
flnalerondeo. Tegenstanders ziJn! Znaluven Leonidas en ï,JSE.
PriJouttreÍking on 15.45 uur. r/raag aan Je oudets of ze jul-Lle vlllen brengen en
halen.

D3r 0p maacèag 15 ne1 gaau lullLe een ÈoeraooÍ spelen bÍJ Toofaor op 0ckenburgh.
De [redsttljden tegen Toofan, Semper ALtius en Dle llAghc duren 2 x 15 ninuten. ,

De prijsultrelkÍng 1o ou 13.00 uÈr. VeeI plazler.
Opstelltng: aLs bekend meÈ M.Bu.yte1aar. r.
EL: Ook JullÍ.e sgel-en weer twee toerDooíen 1n eeu weeker,d. Eersg zaterdagxrlddag
naar Vlteose DeIfÈ, sa.mer, met E2 en E3. In vler wedsrr{den 6pe1Èn JuLlie tegeo
Vlteesè, VErburch, Qulck an RIOEO. Spaelduur Is I x 20 minuten, en de prlJzen uorden
om 17.15 uur ultgereikt.
liaandag gaan juIIIe met Dl'naar LEC, orn eea wlsselbeker te ve.rdÉallgÉn"
Verzaoelen orn C"30 uur op Lcns.

E2l 0p zaterdag speLen jul1íe net El en E3 blj Vitessc Delft een uiddagtoernooi.
Tegenstanders zljns 's-Gravenzande, Vltesse, VUC en B(D80.
De prij zen ríordefl ultgcreikt om 17.15 uur,
E3: Sanér aèË DL en E2 gaàn jullle zaÍ:erdagulddag naar Vl,tesse Delft. Er Írordt
gespeeld tegeri FJ(AW " vt]C, Verburch cD Vitesse DelÍt.
FIg Zaterdagochtend heel vÍocg naar Vi.tessÈ Dr:!-ft, om te spelcn tegen Vitesse De1ft,
Verburch, I s.-Gràvenzande en WeqElandia. Een llestlands onderonsje dus. F.r Eoet on
8.00 uur verzaneid worden op Ler:s, en hct EoernooÍ lo.afgelopei om 13.00 uur.

F2: Jul11e zljn vrlj, I§aaï andeïè toams hcbben va6c nog wet aanvulllng nodig.
932 Op aa'cet<lag 13 mei spclen ju1lic e"a toernool blj lÍonster. Vcrzamelen ora 8.30' '
uur blj Lens, prijsultrelklng Ís-ou 13.45 uur. Jullic opelen tcgen VCS, SEV" Hdn-
selersdiJk err licnstcr.
ï4: Oök Ju1l1e. gaan ai,,r Viteo6e T)ctLft, vroegverzamelcn op Len6, Én apeleÍL tegen .

Weotlandla, Vltéasc, WC en Qtlck. ïledBEïljden duÍeu I x 20 mlnuten.

tr'5r Viteosr: Deift trccft ook Jullia ultg;nodigd, dus zaterdag vroeg verzanelen op
Leus on tíl 6pÈ1en cegen Verburch, Qulck, Westlandla en Vigesse De1ft. Dc prij z€Ír
vrorden uítgerelkt onr 13,30 uur.
Afgekeurd of rrÍcÈ.

31J twiJ fela.chtJ.g wecr nogen jul1le traÉlr l,ens be11en (ó61314) of d,e toernooles dogr-
gaan. Zonaar Èhu1s blljveu kai natuurliJk n1et.
Pasfotoo o inlev:rnn.

zsterdag é6n pasfoto luleverp-:r3onderstaaRd(: spelera BocÈen a. s.
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D-kLasserji J.Eoefnagcl, S,Hoefnagel, R.Kloor' G.v.Verseveld.

E-kla66er6s i("v" d "HeiJden. . ;.

Sportkanp Z.+!s,!

HeÈ Eoet toch eea kl-eÍne noeite aljn oo onderstaand strookje 1Ír te vullen en af
te geveD. op Lans aan leaand vcn de j eugdkomtisslc.
ondauks veel verzoelceu hebben nog twintiS dcelnsÍoers nlet gereagecrd"
a.s.Zatèrdsg EoeË onderstaaod strookje echË blnncn zijn bil ons.
ook vragen viJ de deelnr:roero dle nog aiet al1es betaald hebban om iiu difekt llet
restbediag ov-er tu maken op giro 33671t t. rr "v. penningneester l,an6 t. *on"3g; mrlt
vernelding Zeist. Kon op nou. KontaÍrt begalen op Lens kan ook.

Naam:
Verzekerd partlculler /zlck"enfonds bij :
ïerzekaringonuruer rickenf onds !
Is aI eerder op sporEkanp geweests ielr.ee
Wl1 tafeLtenulsoen op kaup t Ja/nee
karr zr.rerm.rns j a/nee
Voor vcrvoer kan gezorgd u'otden: heen/terug hecn/terug
Bfi zonderheden met dc deelnemer (die,:t, rnedlcljnen etc.)

DoorsÈrepen waÈ glg! van toepasBlng ia"

,:

NLet opkonerc.

Vorlge week schreven wlj per abuÍs dnt Sander Dekkcr nlet oPgekDlcen was.
Fout, helemaal fout. Sander had ncËJes afgebcld en zo hoorÈ het ook.'
Ooze excuses hoor "

Lcns LenEe Loop "

7i

Natuurlljk lopen aI onze D-E-en F klassers a.s. vrijdag ueo ln de Lt:no Lente Loop'J

Dr: 2 lu 1s or speclaal voor Jullle. De start 1s ou 18.45 uut en de lnschrlJvlng
kost f. 2150, I,le ]-open natuurl-1jk a1Lemaa1 1n hírÈ Lenatenuc. Benieulrd welkc Lensets
diÈ gaan wlnnen of laten we on§ 'rÈer aftroeven door iemand van buíÈenaf. Na de 2

knr vàtgr d,e 4 ert de I0 kn. De inschrilving hiervoor bcdraagt f. 4,50" Natuurlijk
mag je ook rteetdere af6tanden lopen ce ook nicc Lensers rrogr:n meedoc'o

Duà àuders 1n het rrainingspak. De snÈIsge Lenser op de 10 lor krljgt ook een Pri3s.
VorÍg Jaar vas d1t Jaco -?lesÈsÈrate.

Van de z Íckenboeg.

Afgelopen lrcek cven ln Leyenburg geweest I aar ErÍc I,Iol herstelde ve.n ecn oPeratie
aan ztn knle. ondertussen is Eric weèr thuls traar voctballen zal nog wa-1 cvcn op
zich Laterr rrachÈen. Even verdeÍ lag Vir.cant f.nol oet een gebroken bovr:nbeen,
Dazc speler van 1'3 zaL nog wel een week of vljf daar !-lggen op de 10e etage. SEuur

hen eens qsn ksa,rtje dat za1 heur best opbeuren. Namens Lens veel sterkte en van
Hartc bÈEerschep. Ook }lutherem Koce 16 aogal geblesseerd. Iilj llgt thuls trlcÈ cen

hela itikke enkel-" Zoek hcm eeos op of stuut een kaartJe. MuËhÉr4Ín bÍ,:terschaP.

Afbe11en.

1.v.m.dc Leno Lente l,oop verzoeken Íru eí]n leder ille niet kan voeÈbaIIen a.s.week-
cnrl voor vrijdagavond 18.00 uur af t,: bellen tell 970154'

, :, i

LeideÍstoeÍrrooÍ bll Ve1o.

Op 2I meL doen v,: Ír.:c aan het lelderstoërnooi van Vel-o. Lclders / rraLners dlc bee
wlllen doen kunnen zlch oPgeven:bij Pp-ul v.tl.Steen (970154).
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, DE IENSREWE
WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENS
62ste jaargaag nuumer 42" IB nei 1989.

OOK DIT IS TENSI

VrÍJdagavoird, 12 mei 1989, rond 17.30 uurr l-nkÈzwarte wolken pakken zJ.ch sanen boven
Bouwlust en wat het (.N.ï,l.I. voorspeld had, gebeurt deze keer ook" Een enorme regen-
bui kletÈerE naar beneden en diverse oedeuerkers kilken eli<aar aan, alleruaal dezelfde
onuiÈgèsproken vxaag 1n rle'ogen; It zal aI het weÍk dan Èoch nog voor niets zijn
geweest zÍJ B?
Gelukklg niet. l{a.een spannend half uur was de luchc_weer redel.lJk schoon en kon
er gestaït vorden. Ik za1 hier nlet verder lngaan op'het prlma verloop, de scherpe
tijden, enz" van oize 4e L"L.L. Verderop in onze LENS-revue rrordt U daar keurlg
van op de hoogte ÈesteId.
wel wil 1k op d* eerste plaats Frans van DÍlk bedanken voor alie lnLtlatleven ore.
deze happeal g Èoch Eaar rÍeer op Èe sta?ten en tot een prÍma eifld te brengen.
Veider bedank'Ík ook aIle nedewerkers, dle op welke manier dalr ook aan dlt uàlelce '

LElis evenenÉnÈ heutenïEàgffitenstaand.ers hebben er geea Íalee van hoeveel .'
uren deze menseE enthousiast zijn bezig geweeot. Grote klaseel
Eeu beter bewils om te latèn zlen dat onze vereniglng ook zulko- geweldlge actlvÍteiten
kan organiseren 1s er niet.
Nogrnaals -lg{gre.! heet harcelÍJk dank v-oor aI het werk dat verrlchÈ is en heel voorzichtlg
zou Ík w1ÏI6--r-fag.n s Eogen lre vol,BeÍld jàar, bÍJ leven en welzlJn, wederom een'beroep I

op U doen, voor onze 1uÍ6ter1jke LusÈrufi LENS LenÈe Loop?

Ad CoreE, .

VoorzlÈter.

van de Redaktletafel.

A.s. Zaterdagavond gaan we terug neaÍ de jaren zestlg!! !
Een groota muzlek- en dansfestljn zal dan vanaf 20.30 uul ln ons clubgebouw losbarsten,
De Éoegangsprijs van deze feestavond ls f. 5,-- per persoon. U kunt dlt bedrag ook
vooraf betalen aan de oEganlsaEriceo Carla Verheij, of andero blj binnenkoutst van
ons kJ.ubgebotiw op.de feestavond zelf.
Introducee?s, z{n natuurlÍjk van harte welkon, vsn jong tot oudlll :

Nu dehkt U E16scL(ien, vaÈ kafl je voor dJ.e f.5r-- entree verwaihÈÉn?
ilelnu, U_- lcrljg! daarvoor een wafiíD snacko uat pindaes en een konsumptlebon ( EisschÍen
we1 twee!). En als vanouds zaL ZARATUSTIIA voor de muzikale sfeer zorgen.
NatuurllJk hopen wlj" dat Íedereeu in aargepaste klediJ zal vorschffnen. 3yv. de
heren ln.een àpljkerbroek mèt T-shirt ea de dames In een opvallcnde robe![ (petuicoat
1s oo! toegeetaan!) En warlÍIecr ale hercn flog over een plukJe haat op hun voorhoofd
beschikten, cen vetkuif zal ook niet mÍ.gstaan! !
We rekdnea op eèn voLle bakllt -

En, uocht IENS I (20) deze zaterdagavoird ev.lnÈueel- de halve fluale om de II.C.cup
op clgen teËrelrr spelen, zaL deze feesÈavold U worden aangeboden door het Bestuur!
We rekencir op U ! !l

IK ZIE IIET ZO, I'BANS.

lloewel op de hoogte van Jouw besluit als bestuurslld te vertrekken, kon lJ na lazÍng
van de (voorloplg) laatste " ZÍet U heÈ ool( 2o.....?" een gevoel van teleurstelLlng
nleÈ ondcrdÍukk,)n.
Dezelfde teleurstelling, Frans o dle ik proef uit jouw ïíoorden als Je enerziJds zegt
je "b1!t':r" Èe voel-en over je afscheld rnaar anderzljds toch spreekt van "LENS ls
cen moordclub en dat noet zo blljven'r.
NÍct dat dla gcvoelens nleÈ sanen zouden kunnen gaan, maar voor de neutrale toeóéhouÍ,rer,
dlo Ík Ín dit'geval overigens zeker nÍer: ben, za1 jouw Laatste stukjíl'daarom vragen
hebben opgeroopcn.

c
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Zou aloor Jouv vertrek wcrkcllJk àllee rÍeer koek en ei. zíjn? Zoudea de tegensÈelllngen 
.

ou 1leens yerdwerien zlJn? Ik hoop lret Frans, maar beu er nlet heleuaal gerust oP.
Zoals Ncelíe Snit-Krocs in haar afechcÍdsbrlef schreef dat 2L3 wenste dat de discussÍe
$reer over zaken zou gaan en nLeÈ Í0eer over perEonen, zo hoop 1k dau ook biJ LENS de-

zaken rceer op open rrÍlze ter d16cus61e kouen.
,Irans,: ia eei'r.,vàn jouw. peqnevruchten 6ton-í de.slogan: "IIoc brengen wtj LENS ' op :.
alle ,fronten, 

- 
op 

"àn 
hàger plau, rr'ent dat. Í711 toch iedÉrcénl?fi .

JtJ hebt in lcillr gevel je btjdt"g" aan daze.slogan gelewerd. ..

Naàr mtJa -oenLng betaalt LENS mcc Joult vertrek als bestuuralid een tlure Eol, uear
als de dÍ.scussÍe over hoe deze slogan gcstalte te Seven vanaf au op de Juistc wlJze
gevoerd wordt, ,.s dle ÈoI nlssthien trlet heleroaal voor nlets geÍrceot.
Frans bedankt, Je was een prima b?stuur611d, Je bent en blljftr dat weeÈ 1k zeker,
een prlma ï,enser.

Imers dle bitterheld valt Íriet t.e rÍJnen ueÈ het neuwelÍJ ks verborgen en gtÍjgende
enÈhousiasEe waarmee Je spreekt over onze club en de resultaten die de àfgelopen.- .-:,
JareÍr zljn behaald. Te=echÈ overÍgeno I "- ."
i{esultaten mede als gevolg van aktíviÈelten Íraarblj Jil vaak als ÉoËor uas betrokken.
Deze waek hebben w1J daÈ bÍJ de 4e LENS Lente Loop nog eena hunnen bewon-deron. .. '-.- '
Necn.Ftano, laten $re cerliJk zÍJnD dle l0otor wac en Is nog lang nlet veroleten!
lntegendeei dle àotor heeft zelfs nog reservevernogen. En dac doeÈ.Pijnl
Die notór is iret werken onnogclijk guma.akÈ, je sÍgnalecrde.het LeLi aL.
0nnogeltjit geoeakt orodat een bestuursbeslult Ílet beÈrekkÍag Èot een onderdeel, dgÈ
n, oÀnnaà1 in Jouw takcnpckket. Eet, door eí:n aantal menscn bllJkbaar niec ln ilank
werd afgenonun.
Vanaf daÈ Eor.ent e. tr'rans, as Jij voor dÍe mensen de kwaaie pler, de koP van JuÈ'
waarop de keanelijk aanwczÍge- fiustratle op onderoaatse wlJze werd afgàreageerd'
oproepen tot b{jzinning, hct lrljzon op het LENSbelang mochten nLet baten. Vandaar'

En wat nu Frans? r

Gerard van aer xièrl

I,EIIS LE}ITE LOOP : . .i , LENS, tEi'ITE LOOP . 'I i' LENS LENTE I,OOP

ook de 4e edltlÈ van de L.L.L. ic weer een overwcldigend succes geworden. Even drelgde
een enontre hoosbui, gepaard Saande met oEldeer, roet in het eten te goolen'
De otart van de 2 kLloreter uoesÈ éaaïdoor noodgcCwo:rgen l0 urinuten worden u1ÈgosEe1d..
Gclukkig wÈld het daarna droog en blecf .dr: L.L.L. van een regelrechte r!Í0! bespaaid.
Toch varen de clree kortste afstanden mlnder goed bozetr dan and-ere jaren, door dÍ.e.. -

p J-otseLirige wesrsvcrslechËering.
De l0,kiloqeter daarinÈegefl was uitstekerd bezeÈ, zeker ook kwa]-ltatief " De L.L.L.
sÈijgt in aaSzleu en 1s duLdeLÍJk op weg r:en belangrlJke Po61tÍc in te Sean neEcn
ln hcE loperscircuit. D1È kan alleen net behulp vau een aanÈa1 eponoors en die wLIlcn
we net p1lzlèr ,rog een keer vermelden en blJzoniler hartclÍjk bedenkel namens heel ]

Lena. -. -

- Plet BurghourÍt, Lens-lld in Zuid Frankrilk,
- Vroom en Dreesnan Sportshops RcgÍo Den Ïlaag.
- Ilaus vaa Doroburg, Sportprljzcn Speciall6t.
- Euro Drogloterij IRustenburg" (fam" Srulders) DÍerensclaan.
-i.IansRooduÍJni'VgrnenDruk.|Prin9egrachÈ..'
- ASICS,;, 5qg ÈopÍ0erk Ln o.c. runnlngochoenen.
- 0lyupus 'i70, AÈl-ctl,ek verenÍglug ln NaaldwlJk.

en nog enteLe "anonieue" sporlsors. - " ' t. 
. ,'i

0ndanks het bochtitc en door dc regen glad geworder parcours, konrlèn we wecr enkel-e
LEI{SrrccordE notarg .
Vooral de vcrbèterlng van de ÈUd op de l0 kilonetcr blj de dqmea rÍes ultcrBate
spèctaculaÍr" tlederlands Kauploene op de bflan op dcze afstand' Carlien Earos, 11cp
con fentaetLsche nedstrfid en haalde ruim een m{nuuÈ van haar eÍgcn l,cns record
af. EchÈ subLÍen.

2
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Opnerkelljke deelneetrster ean de 4e L.L.L" wiie Linda van Solingea. Dit leuke nelsje;
dat nog geen Lens-Loop heeft overgeslagen, liep 2 afstanden en zag kans oolt EÍ{eeliraal

prÍjs te lopen. Een echte vechtJas en Èer zeer talentvol a[lefel
O" 2 tttor*t"r bÍj de ueisjes vas e1gcnlljk de oeest spannende race" Vooral de strijd
om de derde pLaaEc.
DaniaLle Eie::et ftnlshEc net een neusl,ergte voor6Prong op SÍnorre Keetnan. BlJ de

JongeDs werd Patrlclc v.d.Steea op deze aistand, knap 5e en eerste Lens-cr.
Eerstc LenE-er op de 4 kiloneter waa Fausto den Eeljer" Met zljn looPveroogen roet
hij toch ult kutaen groeÍen tot een sterkè spits, stra.ks in de senioren salektie.
Beste Lens-eï op de I0 kllomeEcr lras voor de ?e keer ín succeseic .Iacco l{eeEraÈe.

. HÍj werd op dezà afstand ruelÍswaar 23stc, .,,ar zljn tqd 3B min" 48 sec. is echt
L uÍistalcend " Zij i-r naau wordt bijgsschreven op de wisselbokaal " Een karakceiJongen,

waar Lefls nog ,rèel plezier vau'kan l-rebben. Ziln extra priis ts hea vcn harÈe'gcgund.
(lekkcr dartbord, Jaco?) :

Grote verrassiflg wes toch r,reer de hoofdpriJs op de l0 kllometer, die lnmlddels pet
tradLtÍc bcschikbaar gesteld wordt doot orLze Erote Lensvriend in het zonnige
zulil Erankrljk, PÍer Burghouwt. De winnaar van vorig jaIlr, toPetleet Petrick ArÍ§,
von ook nu Eat groot machtsvertoon de I0 kllometeï. l,Íet de 3e edí.tLe van de L.l.L.
won hiJ een reis naar ZuÍd. Irankrijk. Dltrnaal had ?1ot BurghouÍ'rt een geheel andere

schitcérende prtjs beschitbaar gesield" Patrick Aris r0eg zljn ovetwinning samàu '
' Eet ztjn Vriendi-ir Carllen Earas, vieten- ln het ulteftoate luxueuze vier sEcrren

ip"rititof 'rlnnhouelÍt ln Zutphen.
fi3aens hun conpleet ,u=rragàu long r eÉk-eÍld zuI1en ze vaak terug klJken op de

wederou geslaagde L"L.l.
PÍet, enorm bedankt. voor deze Srandloze Prljs.
l{et geeft ile Lens 'LenEe Loop heel veel cacheE en een enorm aanzien 1n de -daegse

(top ) -sportwereld, r -

!io.r- Lens-ers, de 4e L.L.L. zLt ex weat op. Lcten wc ons heel goed tealÍscren, dac -'
dit cveneuent aL1een naar rnogelijk Is tc organlEeren flet behulp va-n een groot aantal
enthou§ia8te Lens-èrs. Dc inschrlj fdaoes, de ParcourswachÈero, de tljdwaarnemcrs' -

de baroenscn, tle gcluÍdsaensen, de speakcr enz. enz. Mensen, Írai Jul1Íc hebben gedaan

ls echt fentastlEch. onbeEaalbaar ecÀter zijn een vljftal medewerkers, die wekenlà-ng

ttezLg zíjÍ! gcweeat meÈ dc voorbereidingen van dit grootse everrenenE. ilet Parcour -

tag àr.,wÉer-bl-j a1s een zonlret1e. Het ze.g er u1È oE door een rlngefje te halen.
Lèns-pronotle .Ín optimàte vorm. Echt ecn feect, deze 4e L.L.L,
Piet Sirnoen, Jqop iteijnen,' Appie Hoppenbroua'er, Lou de Boer en .qÈuur1lJk ook

Gcrard v.d"SÈeefl voor'r]e veriàrgtng van hÈt naÈJe cn het droogje o"a., Ju11Í.e alle
vljf bÍJzonder veel da.nk. Wat iutfie hebb,rn geprcsteerd ls Íet geen Pen Ee beschrljven.
Dat r.rllIen u.: nog eens ÍrÈt EroEe klem benadrukkca' Echt grote klasse' " I

Zotn inzct om ile L.L,L. err dus Lcns eèn grote naax0 tc bezorgal ÍE gewoon werelds..."..!
NatuurlUk u1IIèn wij oolc cor smlt (lrljlGgent) bedankcn voor zlJn ounlsbaro blJdrage
en ulteràar<l ook de Gcrscentc Den II&e.g, Poter trLeret bedonkt voor de advLezen en

hu1p. Ook Olympus t70 bedaaken we voor hee-r belangrljke J-nbreng"
Weekblad "NUr', fijne positlcve Lens-ProÍf,otie
Bedankt voor dlc perfekte bijdragel
Dtenoen, die wa per ongcluk ,óg ,óag.,tno mochÈen zíjn, ook iullle zíjn Íre zcer erkentel5k"
Volgentl Jaar het errsae lusÈrum. Du 5e L.L.L. moet ieÈs bljzondèÏs gean worden'
Lens bcstaat dan 70 Jaar.
De voorbereltlingen voor al die exÈra akÈÍviÈeifen moetcn tijdig olrgestart worden.
ileeft U ldeËn oi suggesties, kon er den sne1 mee. Lcns kan nog steeds heel vcel -'- ..

hulp gobrulkef,. om éiicïlei gaten op hcg organisa6orlschg vlak bianen de verenlglng. -

tc vullen.
Alleen dan 1s er EaÈ plezier een SrooËs evenement zoals byv. de L'L'I"
En clat hebban we ook ditnaal beslist gedaan....
Tot dc 5e Lens-Lente-looP. "

Erans van Dijk
Iienk l{oppenbrouwer.

tc organr-seren.



Off iclë]-e ultslagen 4c Lcns-Lente-LooF.
2 KlloneÈer 3 JoEgcn6s . I

7

7

7

7

I

I
2
3
4
5

I
z
3
4
5

Ivo Chong
Haklm HoJ iëb
Marc 'rllerenge,
M.llessels
PatrÍek rv.".d. Scéca 3 (beste Leneer)

neiej eg:

Llnda van Solingen
Jennifer v. d.Va1k
DanLëIle FicrÉt
Slllone KeetEag
Els ÍIessels .

8.01 (Lglrs Record)
8,26
8.35 ., r.
8.36
9 .00

(Lens Record)

.2

.4

.5
,4

2
4
3
B

I
2

4
5

4 kilometer: , iieren

Hans ven Voorde (Bataven Lclden)
Arno BuÍtenweg (Olympus r 70)
Fred Havinga (V en LTC)
Haus Ea'rlnBa (V en LTC)
Rerny Fleret (Clympus 070) ...
Beste' Leas*er Fousto den Ëeljhr

10 klloueÈet Hererr:

Patrlck Àrlö - V eo LTC
Jan VErmaas - Koplopers
Ilaus Oöstèreru k- Hlion
Schippcrs
de Wltte

10 kllometer Danee:

Dau.es

t2.49 1

13.05 2
13.21 3
L3"26 4
13"2-9 5

(25Àte).

ïle1en v 
" 
Voorde

Ellcn tloiée . .

Llnda v. Solingan
M.Nieuwenhuizea I
C.Hogeweg

3r .38
33.37
34.'10
34.42
35.26

(Lens racord)

36. lf " (nleuw Leno,record)..
41.13 r
43.40 . ..::,

15.42
16.30
17..08
ra .00
LB.2L

I
2
3
4
5

l.

3r

Carlein Earos (Sparta)
-Annekc Kloostra
.Jc-ennÍc:,itlcin (0lympus t 

70-

.,,,
Beste Lenser Jaco l.lestrate 38.48 (23ste)

tl-irï*'*JÍr.?t*rl:t *:!*r!it*1ï*àlrt*r','?tit'***'**rt** ***^+****rt:trt*:tri***rrri*íÍ*rt*tt*:tJrrt**** rtr§*,tí./r..ït *i'r***í.***lr.rr
LENS LENTE TOOP LENS LENTE LOOP ,'. ,,:'i. LENS iUHIB r,OOP. .'
,<rt*Ír***itrózi*lt***:tr.**í*****,Àrt*rr*******rÍ*.*tr****:tir-*írrt****;t****r![rrrttl***rt**,t*rt*rt*rrr!********rt

' 'TIEET U liET NOc ????

, ..-. SATIIRDAY NIGHT FEVER ea GÀIASE.

a. b. ZaÈcrdagavond kunt U heÈ zetf ,meemakrjnl

" BACK TO THE SIÏJIES ! ! I

' ' .': ' ',a8nvang 20.30 uÈr. : entree f .,5r--.
'* *i! ** rr Ír *'i * rt rr *rl rJ rír!'À *'t'* *tt *11r. * rtr, rr**.lr!**rr*rt:t'rrt*r!rt:t*rtr..rrír**itz!*:t******rtr!+1i****rt*!È!+*ztrtlr rtrt>t**ut*,

",'.,.
IENS 2 ZA .. LENS 7. 4-4
Door hèt Reöahtleoog, gezlen ! ,, 

,,.,.

Een-wedstrljd wacrbiJ de. doelrijpe kansen blJ het ene doeI, als blj het andeïe doel
zoÍre1 Í:1 de eerste helfE als ln de Èweede helft. vÍeIÉn.
Maar bij de GratLe Godo werden er 

'naar 
vler doeLpunten aan beíde kanten genaakt. . ,,of l-ag het aan het Eooie weer, dat zelfs Ed schouten (Laatste roan LENS 2 (zA) een

uur aa de wedstriJd nog bp het leëgaliseerile veld de grassprÍcËjes 1ag Èe rellGn.
En Willeu Kliinnen den, die Fgar_nari.dc wÈdgtrljd verarreek; ven eeir sprint (?) overgÍng
rular cen drlbberpas. of Luc verkÍJk, dle sÍ:ecds neer moeÍte kreeg, goèd hoorbare
echadoliJke zerfeÈendige naanwoordec richÈl.ng zÍjn elftalspeleri over te brcÍrgen,
naar zeLf op cen ougelovelljkc wLJze brunderde door te ver voor zÍJn iloer tu sÈaan.
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Ondanks deae toch pÍttige kantÈekeuingen een Leuke sportÍevc weilsÈri36 met als ultbllnker
de scheÍdsrechter (?) Jan lÍanlt , . , _

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZOI{}AG S

SSSSSSSSSSSSSS'SSSSSSS

Progrannat doààerd ag 18 nei 1989.

19"00 uur Lens 9 - Archlpel 5
19.00 uur Soa - ï,ens l0

zzzzzzzizz:t zzzzzzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPORTEN VAN DE Z.i,Í.IÀDDEF, Z
zT.zzzz,zzzzzzzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitslag 13 oe1 1989 DVJ Blzontoernooí voot
Lcne 2 4e plnats.

vel-d I N.l{.
TI.N.

Pro rama zo:rda 21 ue1 1989.

10.00 uur Lens 3 - VÍostoernooi
10"00 uur Lene 7.r .^ - Vlostoernool

tcrrcin Vlos3 i,ielio Stokelaau tels 9009 74

Proqrarma zoqdag 28 nel 1989.

10.00 uur Lens 4 - F.C.Zoetermeer toernool.

programra naaodae 29 oeÍ 1989.

19.30 uur Lens 6 - P.and I'l'sporte F.C. (Gr.Br.)

Prograoma vrl:idag 2 Juai 1989.

19.30 uur Lens 4 - Research InstÍtutÈ E. C. (Gr. tsr. )

OPSTELLING IENS 3. VIOSTOERNOOI 21 I(EI

R:v.lis, R.v.d.Eeijden, E.Siebulink, 1ï.v.r.,iassen, IÍ. KoaÍ.ng, M.Koeleu{ " R.v.rl.floek1
Ed Pèrreijn, C.de Gier, l{., korers, D.Iianlque ....." +
Evg. afbellen voor .vrll dagavond 19.00 uur (656233).
Verzauelen 09.30 uur btj VIOS.

zzzzzzzzzzzzT,zzzz
Z ,ZAALVOEIS.AL Z
zzzzzzzzzzzzzzzzz

:,' : r'.1.'.t.lt.:',
Zaterdag 20 EeÍs Sporthal de FLIIIT Leidschendam.

.-': -- flix"'jsa6. Alplna toernooi
Spei.ers LENS 2, 18.30 uur verzanelen.

Í,loensda 24 mel'

21.40 uur VENIB0 7 - LENS 5
1. ,, ..

Zaal ZuÍdhage kl.nr. 974

Maendag 29 nei
19.00 uur OSC 3 - LEIiIS 3 zaal Overbosch kl.nr. 954

Dinsd 30 mel

20.20 uur LEN§ 2 - Ri(DË0 3 zael Dulnlaen kl.nr. 941 ocheÍdsr. DAy
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Leno 4 Jan iíoektoernooi nog gcen uitslag bekend.

VRIJDAG 19 h'EI FEESTAVOND VOOR LENS ZA SELSKTIE

UiÈnodl-gingen 1'oor deze avond zÍJn l-xaiddcl-B ulrgedceld. t{ocht U nog geen ultnodllIng
ontvangen hebbcn en toch het afgelopcn selzocn Ín sclke vorn dan ook U ingezct heeft'
voorde ZA sr:lcktlo, neent U dsn kontakt op lneE c.Slnke, te13 682787. Tot vrÍldag. .

Zetetdag 20 mel Eoernool voor;
Lcn6 I bij RÀS
Ligglng tÈrreÍrrr Àlbardastraat 15,

JJ J JJJJJ JJJJJJJJJJJJJJJ J
J VAN HEf JEUGDFRONT J
JJJJJJJJJJJJJJ J.]JJJJJJ JJ

Algeàeen konÈaktpersooni
Telefoon: 970154 (b. g. S.

Paul v.d,Steen! Chopinstraat
977674 Peter Perreyn) .

junioren.

-ItWlltoernooi in.Rldderkerk.
- VlEesse Delfttoernool- Ín Delft
- Derr lloorntoernool Ln Dcn lioorn
- Vitegse Delfttoernool ln Delft
- oSCtoernool Vlaraaubuig

tel:681868.

Len6 Veteranefl blj Wagsenad.r.
Ligging teËrsÍo8 CharlottestreaÈ 7 (Kerkehout zÍJrreg van RiJksstraarweg)
Ècl: 01751- 79748.

'.! rr?t ?.rt** Jí* i.r.'t** È* il r!* *:t rï *.t*í. * * r. r.*rï**{**r?** **-rrràà r.:t r.. **:l rt***** r, * r.* * ** rt * À É*?t*rb* !,qit*í!*****r!***

hlect U hct nog ???.

SATUIIDAY NIGET FEVER T:n GRXASE

A.3. Zaterdagavond kunt U l.ct zcLf. meenakenl

''BA.CK TO TdE SIX'IIES I ! t 'I

aenvang 20.30 uur entrec f.. 5,:-"
:hi*rt*ii?','i,!it*i}*:tdi.tri*'***rti."ïl:**.,t*rt*rt***-***rtíí..!11**ri* t *rirrztr!*** iï* f.it *it ** ir* it* * ** * rtJ. rÍ ** rt **ít r(* it* * rt

103, 255L sv Den Haag.

Wedstrij dprogranmra A-B-C

Kontai,irpersoon: PauL v.d.steen, tels 970154 (b.e.g. g71674 ?eter perreyn). Afbellen voor
de lredstrljden bij Paul v.d.steen voor vrÍjdagavond 19.00 uur. in uiterste, nood nog op
zaÈerdagflorgen op Lens bij iemand van de J eugdtonuissie ce1: 661314. Voor avondweds ErÍj de7l
rel:970154.
Zat erd.ag 20-5-1989 (z1e kopy) camenkonst Lens

10 .00
10. 00
10.00
10. 00
11.00

uur
uur
uur
uur
uur

Lens Bl
Lene 82
Lens C2
Lens C3
Lene C4

9"30
3. 30
9. 15
8"30
9"30

uur
uur
uur
uur
uur

I'laandag 22-5-1989

19.30 uur Lens À/B coob. - Segbroekcollege velil I
19,00 uur Voorburg B - Lens B/C comb. Pr.Bernardlaan
18,30 uur VlteEse Delft Cl - Lens C/D coub. Oude laan/Delfr
(de spelers krlJgln nog een uÍtnodiging vÍa de Èralners).
0pste11lflq A/B conbinatle:
R.Bignell, P,v.d.Lubbe, J.Èlansveld, l).Runahlewang, IrÍ. Schuurnan, R.Tettero, A.TÍkal"
P. Valkenburgh, J.l,tresrstraÈe, D"Balgoblnd, ll"v.d.Bergh, p.pronk, E.Rierveld,
i,l.v. Crooneuburg + keeper.
De spelers Eoeten zelf voor blauwe sokken en een nit broekJe zoxger..

1B.45 uur
17.45 uur
17.30 uut

6



- voor byzonàethedeÍt over toertrooien en opstelllngen zie trlcronder.
- Lees ook dd'"a1geil'ene Jeugdkopy achterln deze Lensrevue goed door. i

- gaarne oudeià mat vervoer voor 82, C2,'C3 en C4. Toch sÈrippenkaar! meenemen hoor.

BiJ zoqderheden: 'il

PriJ sultreJ.klng Ís om 16.00 uur.

Ju11ii apilen b{J Vltàsse Delft

Cl:

C4:

tegen'Viiesse 32" VerËurch 82, Velo 82 en RVC 82.

Toernoolgesevens A, B, C Í eusd.

À reglonaal en A1 zljn vrÍJ dlt weekend. Zie naandag 22 nei nÍeuwe A/B combÍnatie.

Bl: gaat riaai R1lyH Ín F.Íilderkerk.' Een grooi ochema, laat beginneirr daarna half uur

- i'ust. Vier Í/edstrljden tegen RVILti, Overnaas, Excelslor Ï'Í. en Nlewrenhoorn.

B2

c3

Moellijker dus dan vorlge week bÍJ DI,IO " PrÍJsuttreiklng om 14.30 uur. r

lleen wel de strtppenkaart nee of zlJa et ouders dÍe wÍIlen rijdeu.
vrll . ri.v.d.Berè btj Lens C2.

J.rl-Iiu gra, naar Den Uoorn, ol[ tegen Dcn floorn Cl, MW 27 Cl, DWO C2 te spelen'
Tegen eíke ploeg speel 5e iwee weàstrlJtlen' PrijsultreÍking ou i5'15.quf. "'l- .: -'l

Ga'at. Éaar.Vitessé Delftr sanen np-e.82. Tegcnscandere.zÍJn DelfË, J s-Gravenzande,'- ';
VèÍbuich, en ,Vitesse'. Prlj suÍtreiklng ook óra 14r30 uur'. i'le'em wel je striPPèhkaait
nee of rÍjden cr ouders?

Jul1le. spelerilbu ]OSC, th ÈÍarlahoeve tegen osc, cromvllet, Goua en natuurlljk:'t ..".
gSC Devjo, Het ioernooi is van 11.00 uur tot 16.00 uur. gok hler strlPPenkaaÍt
nee. Trai 6 stoptlvöor de ileur: ' I

Afgekeuril ot íréï-1"'
r'i

BtJ tuÍj felaqtrtÍ.g weer nÍet zomaar thuietrllJven naar wel even bellan naar Leng 661314

of de'tóernooien en/öf vedsirtJdep doorgaen. t .i

?asfoto'e lnleveren:
Eelaas moeten we konstaÈcreí dat de trefl8ïevue of slecht geLeze-o wordt of dat
spelere nogal laka ziJn. AI twce keer eerder vroegen we orr 66n pasfoEo' Toch

o.rd.r.tr,.t ào spelere nog nlèE gereageerd' Gaarne a.s. weekènd Èoch Eaar een§

À.klassers: l{.5tooshooft, A.Tikai en J"tr'IËststraEe.

@."3 L-.Abounarsa en R:de Lange.

Tralnl.!gen:

ondeisÈaantle
hebben
doen. 

-:,

ZoaLe gezegd hebbe[ we veld 3, tol en met 18 juni Èot oaiè beschlkkÍng. Tot en mcce

vriJdagavond 2 Juni wordt er nornaal doorgetralnd door de huidige" tralnlngsgroePen
tonrl5 a" gxainers anders vernciden. De trainlngen hebben natuuru-jk "-cn ontspannen
karakier. lle dor:n wat partljen, afwlrkerr op het doel of voeÈbaltëunis. .:: -

Na 2 junl_gaan we. wetken met de nÍeutre groePen voot volgend seÍz.oen me! de nÍeuÍre,, ,

tralnàis , 'Ju1lie horèn hÍci nog *eer vas..

wcdstrij dprograr,na D-E-F I uníoren.

Kontaktpersoon: Paul v.
lredstrij deo biJ Pau!. v.
zèterdaguor8en op Lens
tcl: 970154.

Zaterdas 20-5-1989 (zle kopy)

teen !c1: 970154 (b.g.6. 97\674 Peter PereyÍr). Afbellen voo.r de

teen voor vriJdagavond 19.00 uur. In uiterste nood nog op

iemand va:r de Jeugdkormissle teli 6613L4" Voor avondwedstr-r-J den

,i .l

d.s
à.s
biJ

10.00 uur Leos D2

13.00 uur Í.cns D3

9.30 ugr, Lens E2

- Gsvtoernooí
- Te llervctocrnool
- Te Wervetoernooi
-'Ltnstoernooi

ln Gouda
vrddenburchr.reg
Vredenburchweg

samenkons E Lens

9.00 uur
12.15 uur
.8,30 uur
9.15 uur

'r t:.:;...

7
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sam.koEst Lcns
14. 15
13.45
10.30
9.30

10.00

Lene Fl
Lens F2
Lens F3
Lenc F4
Lens 'F5

13.45
13. 15
9.4s
8.30
9.00

uur
uur
uur
uur
uur

- LeÍratoeroool
- Lenstoernooi
- Lenstóernooi '

- Te HervetocrnooÍ
- Gsvtoernooi

Vredenburchwe§
Gouda

uur
uur
uur
uur
uur

ïíaand ag 22-5-1989 (zaalvoerbal

Tocrnool eas, D, E, F.

)

18.00 -. 19.00 uur Lens F.comb. - i"9 Snoek-ie ln Fiajubastrast 17.15 uur

Opotell irg a

A..osterveer,. N"AkkabÍ, A.BLoar" J.Eop, N.l{eide1, R"Groos, S.Buitenhek, .f .ae loug.
BÍJzinderhe den: "

- voor bljzonderheden over toernooleD en opstellÍngen zie hteronder.
- Lees ook de aJ-genene jeugdkopy achterin àeze Lenórevue goed cloor

DL Jullie gaan naar GSV_I' Gouda, om te speleu tegen Be FaÍr, Alphense Boys, RVC,
' 
Lekkerkerk en GSV. wEdsrËÍjdeu van 2 x 10 ninulen. prÍJzen *oido,, urtgÉrettr.'
om 16.15 uur. Gaartre oudèrs met vervoer.

D3: Ju1lÍe spelen biJ Tc werve ec'toernool, van 13.00 tot 17.15 uur Tegenscandcrazljn: (lDÀ, Te lJurve, quÍck Steps un Wl.
Opstelling a1s bekend zon<ler C.ZeeroÉijer, met R.Kloor en M.pronk,

E2: ook ju11ie gaan naar Te werve o van 9.30 uur tot 12.30 uur een toeËnooÍ tespelea, tegen Gouda, DIIC, VVp en Te Írlerve.

E3:"-spuelt het Lenstoernool. Drle rredstrljden van 2 x 15 nLnutcn tegèn spartaan 20.'Vitesse DÈlft cn Scheveni,ngen. priJ sultreiktng om 13..30 uur.
Fl: speelt ook het Lenstoernooi tegen spartaan 20, viÈesse DerfE en eutck stèps.

..F2: Jul1Íe spelen ook blj Lens, gelÍJk oet Fl, tegen dezelfde ploegen.
PriJ suitrelking Is om 17.00 uur.

E3: Ook.julIie spulen blj Lene" tcgen Spartaan 20, -ViEesse DclÍt en Schevenlngen.Prij suitreÍking on 13.30 uur,

rln Di! t eaÍÍ' Eaat- naar het toernooÍ ven Te lrerve, on te speJ.én tegen Te llerve, GDA,
RVC en Flaulngo ! s.

1t5: Ju11Íc gaen met pupÍllen 2 naar GSV in Gouda, een half uurtje Eet de auËo.
TegenstandErs zijn3 Moordrecht, Hoerden cn i.Ioerkapel1e. . .Prij sultreiking 13.20 uur.

BlJ twtJ felàchtlg Íreer nogen Ju1I1e even naar Lcns bellen (661314) of het voetbaliendoorgaat cf nlet" Zomaar Èhuis bliJvcn kan echt nÍeÈ hoor.

Afgekeurd of nl,et"

Pasfoto I o lnleveren
Nog'steede hebben rce gecn pasfoto ontvengen van onder'taande jeugdletlen:
D-klassere: R.KLoor efl G.v. Verseveld.
E-klasscrsB R.v.è,Hc1j den.

Gaarne a.s. weekend éGn pasfoto Ínlcvercn!!!

Sportkamp ZeÍsÈ:

Hct ls om uoedeloos van tc worden. ?och hebben er ondanks vcle verzoeken nog zorn15 deelnemers nlct gcreageerd op ons verzoek om ond.erstaana strootjÀ ir, tu toroa"r.

B



ookzijnarnogzolnl0dee].nenersdlcwatofallesEoetenbeta}en.Komopouders
,"rg""i .,u 

"unó 
of noeten we iotlereen !'eer op gaan bel'Ien' Een beetj e. 'uedewerkfng

1s toch niÈt tc veel gcvraagd.. "'ZaËerdag a'o'-ínlevcren en/of betalen op LENS ' I

.J

Naan:
Verzekeró Partleulier/ziekenfonds bll :

Verzekeriirgsnumer, zlekenf onds :

Is al- eerdór oP isportkamp gelrcesEs ja/nee
Ií11 taf eltcnnil,sen op kar,rp : jaltt:e
kan zwcmmeng j a/rree
voor vervocE kan gezorgtl ,oida,tr. ' hur"t/È*rug heen en terug'
oijroràn.it"ao" rnef de àeel-nener (dieet, nediclJnen etc')

l]oorstrePen,.waq nlet van tocPasslflg Ls'

Trainingen.

In prlncíPe gaan.aL.Le tralJl
anderE I vérEeLden " Daarna ga

aelzocnr[ièt dll .nlcuvJe tÍaln
ÈÍeer nleuwo hierover binncn

JEUGDKOPÏ ALGEYJEEI{ JËUGDKOPY ALGEIÍEEN

Back Èo the sixtles i ouders en I-eiders oPgalet ! I

Hedewerkersavond "

lngen t /r,.r vriJdag 2 junÍ nornaal door tenzij dc tralncÏs

"ï""" "Lïl"t-iioÏr"n-*ot 
de nleíwe groePefl voÓr voigend; '

erg 
"kort. 1n de Lensrevue. I r-

O[dero vart onze jeugilleden, leiders" tÍainero en senloren kom a's
zó oet atlernaal naai LIIJS ' t'laaÍon zult U dr:nken? ? ?

tCou wij rÍeËén het wel en zu1len het verklappcn' A's' zatérdagavon

".=ri-Ët" 
-titbgebouw 

vanaf 20.30 uur dlo geweldige Íouziek uit--de
àoor de zeer blkende discoÈheek Zexat:ustxa ' Laat zielr dat LENS me

alleen en kon in grote getalcn oP" De enÈrÉc is f' 5'-- pcr Perso

à" ptna nLet drukien ,uit ,,"o"t àe geweldlge muziek krijgt ledere
gr"il" kor,orrrpÈ1e èn er worden ook hartige hapjes geservecrd ' Iin

íe door tot Í; de klelne uurtjes' Dus a1lemaa1 komen en als je no

jaren zestfg hebt doe ze dan geruat ea?l' Tot zaterdag op IENS'

JI'UGDKO?Y AIGTMEEN '

. zaÈerdagavond ' -

tl 20 mel wortlt
Jaren 60 gedraald'
er ls dan voetbal-lcn
on naar dat ma8

aanwczige 6én
naEuurlljk gaan
g kleren uit de

Op zaterdagevond 3 Junl 1s tle gebruikelljk": nredewerkersavond op LENS'

Alle leiders, Eraj.ners on *edníurknro ,"i, otro jeugtl krtJgen blnnenkort cen uit-
notliglng van olls. ook tle outlers dte oLÍ:ljtt rÍlaln zfln van hsrtt: wcikom naar zullen

luo.-opitrn uitnodlgÍng krljgen. Toch vlnden wij daÈ ook jul-Iie acte de Prescnce

ooeten ge"Jen. Zo kunnen wij ienortnste ook-voor deze aktÍevc groep ouders lcts tcrug

doen voor de vele geredeD Ë11or"t""". Zonder lullte hulp had b"v'A'regtonaal- dlt

"urro"o 
gcen ultweàsËrf3 J t""no" spelen, haddón we geen verre 

- 
uit toernooien kunncn

ornlengn'(Eale, Rlilderkeik, SleiswiJk etc"), hadderl cI cn C2 nlet naar TroPlcana

il;;;; ;.;" nr, ,o"tur, ce siorckampeir or'rnogertjk gcweesÈ' Dus arle rnedewerkers

zatet)al 3 jurrl vrljhouden hoor. Uecr nleuIdo vo18È'

Lelderstoetnooi VEIO.

a.s.Zonilag 2I Eel speclt heE Lensleldars team een coerÍlooi b1j Velo' We verzaue

daar om 11.30 uur. De cersce wÈalsttild 1s oÍn 12'00 uur en oltr 16"00 uur ie de

piiï"rrat.iting. Wc spel-en 3 of 4 wedstrijden van 2 x l?\ mlnuut "

De volgunde l,cnalèlders verwachÈen we alaai Í!eÈ Lenskousen en cen wlE brock'je en

natuurlÍJ k vor:tbaLschooncu.

9
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Voor da shirts zorgen rrlj. . t -r '
R.HeLdel, A.v.d.Ëeuvelp J.de Roodc, A.v.drDonck; P

Zoala JullÍe zlcn hebben we pa6 zes 1lefh*:bbers. T
dan evcn uaar Paul v.d.steen telr 970154.

.Perfeyn, ?.8{ lsrna en ???
e weinig llt Intcreese??? Bel

Lens LenÈe ]ioop.

JONG LENS

Oudanks het slecht,: weer zo vlak voor de sÈart toch nog heel w'aÈ deelneroere aan
de goed geotganlseerdc Lens Lcnte Loop. Jamer wàs het'toch wel dàt ëi erat wol,nlg :
Lensers uaellepen vooral blJ de 2 kn. Eet clechte seer zo?n half uur voor de sÈarÈ
en het vroeBe verzanelcn op de zaterdag zuIlen hler wel de schuld vÀn' zun.
De jeugdleden dle er rrareri lieten'àleà over h,iel wat loperskÍrallteit te beochlkken.
Patrlck v.d.Steen raffeldc de 2 kn a1s snelsto Lcnser af en'Jaco lícatsErate pro- ,

longcerde zín preetatie van vorig Jaar door de 6nelste Lenser op de 10 kn Èe lÍorden.
HiJ verbeterde zrn record DeE ongevcar 2 nj-nutrrn' Verdcr nog vel-è Lensets voorln
hèt strÍJdgewoei.. Een knappe preetatle ven allenaal.

Natuurlljk kont er aan hÈt eínd vàu diË o,:Ízocn wÈer i]en spcclelo LEtlsrevue ult
gehecl oier onze Jeugd. De Lratners / leldcrs verzocken wlj àrn z.s.n. nr'aar uLterllJk''
voor eLnd mei de kopy 1n Èe leveren. Ect epreekÈ voor zLch dat bl1e leidera hÍeraan'
needoen. ': I ,"

, ià i!r'

il

rl

í

:í
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DE IENSREWE .:.

I,IEEKBIÀD VAI{ DE VOETBAIVERENIGII{G LENS
62ste jaargang nuurer 43, 25 nei 1989.

OFFICIIIEL:

AdreswlJ zígí.rgen.

2019'R';v"d"Iieijden, E.jun. Zonneoord 243, 2544 7'E Den Eaag.

2025 L.Abournarea, C.Jun. liertenrade 572, 2544 lrA Den llaag" telz 677L62"

2029 J.IteyÍnk" Sezo Mosgro en 17" 27lB UD Zoeterneer. tel: 079-612471 (pet l-6-r89)"

UITLOTING LENS OBLIGÀTIELE,,'II{G 1988.

Afgeloperr uaandag 22 urei heeft de Èweede uJ.tloting van de LEI.IS obligatlelenlng 19BB

het volgcnde resultaat opgeleverd.

4 (vier) 13 (dertíen) 24 (vlerentwlntig) .

OnÈrent lnJ-everiag en ultbetallng zaJ. ee dezer dagen kontakt, Éet beÈrokkenen
(uiteraard voor zover ons bekend) worden opgenomen.

HeE Bes Euur.

VAI{ DE REDAKTIETAI'EL.

He zijn aan heÈ afbouwenl! ! ook zÍja rrÍJ tae aan een weLverdLende rrakantÍe, om

zodoende ríeer aspiratles voor het konende geÍzoen op Èe doen.
NatuurlÍJk zoaLs leder jaar vragen wij nu ook weer orn medewerkers.
Ik denk hierblJ aan de bedienlng achÈer de bar 1n ons clubgebousrr Lk denk hierblj
aan een 1eÍder(s) van een elftaI, ik dank hÍerblj aan een Jeugdtrainer" ik denk
hle.rrbij aan een elf cal-begeleÍdcr, l-k denk hierbij aan een redakEie-11d, :'
lk denk.
GeachÈe LEi{Sers r er zljn nog zoveel funlcÈtes beschlkbaarr daax zal vast Írel een
fuirctÍe voor U blj zijn! !
Denkt U er eeEg over na deze zomer, en wenneer U dan ook beseft dat een verení.glng
a1J-een goed kan funktloneren Eet behulp van medcluerkers, laat dan ríat van U horeo!l

Volgende week" 29 mei, wordt er nog é6n LENSTe','ue genaakr, 6én rveek later heeft
Uh, redaktLe vríjaf, naat dan op 12 junt za1 de laatsrc LEI{Srevue van d1È selzoen
genaakt.worden. Er zal een veek laÍ:er nog nel een LEI{Srevue verschÍJaen" maar deze
is dan alLeen bestend voor Jong LENS,
Dirs ''lranneer U rog kcpy wilt indleÍlen, na deze verschÍJnen nog tr,ree LENsrevuets! ! !

Dus Lever U kopy optijd inltl

VeeI nensen vroegen ora alenog het enquete-fornuliàr te rnogen 1nvr.rllen. On aan deze
wens tegenoeÈ te komen ' drukken wlj de vragen in Ce Lenstevue af.
De anÈ\ oorden kunt U dan geven aan de Jeugdkonntssie of aan het beatuur, die Eet
de verstrekte gegeveng aan het uerk gaat.
Het spreekÈ vanzeJ-f , dat a1lc gegcveos a116én gebruikt worden ten behoeve van de
V. V.LENS .
WIj danken U bij voorbaat voor UÍí r eLslllende nedewe-rklng '

Inhakend op hei: enqueteformuller e:r opeclaal op vraag 11 van het foruuller verzoekt
het bèstuur U vrlendelÍJk doch drLngeud on het sEukJe te l.ezen" dat verderoP In
de Lensrevue staat: nameliJk het stukje van de juko blj monde van P.v"d.SÈeen.
De zorgen, dle hlerin staan vertoord" ziJn echt" Als ríij niet op korËe ÈemÍjn mensen
kunnen lnteresseren on de LENSjeugd opÈ1maaI Èe begeletden dan zullen wiJ aanmeldingen
noeten doorvertrrljzcn naar andere verenÍglngen. Dat dlt desastreuee gevolgen heeft,
hoeven wiJ nlet te zeggcn. Alo het bestuur U EegÈ, dat het zÍcËen 1n en het bepalen

1



van de orgaÍisatie r naast kritlek, leel voidoeniDg schenkÈ' dan hopea wÍj, Ja Yer- ..,
wachÈen wij toch ook wel een beetje" daÈ velen ile opgeworpen-.handschoen zullen SriJPcq'
en de juho uit de zorgen zul1en helpea

Hiln zoon voetbalt Ln

vraag 1 Waarom heeft UÍ, zoon gekozen voor LENS.

!taa?, 2 Eeeft Uw zoon het naat zlJn zÍn blj IENS"

't , ii.

vraag 3 Hèeft Uw zoon kontakt rèt zijr Èrainer /1eldér. -

vraaE 4 Eoeveel ureu 1n de week is Uw zoon bÍJ LENS

vraag 5 Als de wedstriJden zlJn afgela8t" konÈ hlJ dan ook.

vraag 6 zlJn er bepaalde tlÍngen, Íraarvan U denkt, ilat die andeEa Eoeten c.q.b'etei
ooeten.

vtaag 7 I(Ukt U dtkwlJlo aaar de Írcdstrijden van Uw zoon.

ïraag 9 .3ent U zelf nog lld van een verenlglng z,o J8, welke.

vraag 9 "Ëèeft U nog. rrensen en/of suggestles.

.....:."... ...:.."."" .........!

vraàÉ lO :WÍit.U deelncnen aan het vereniglngelerr"r, (t.r.tootU"11urr,kr..t"rrrf,.i..i.;il
) . ';:

Í.

vraag 1l 8enÈ U bereÍd Lens Ln de oiganteatle tc steunen b.v" IeÍder- koorn{ssarls;
barmedowerket e. a.

vraag 12 Zlet U mogelljlihcdcn Eot sPonsoEln8.

Je er van Uw kant behoeftc aaÉ een gesprek net een funktlonarie?.'zo 
'ja,

. loqt lrle.
,..,:, , .t ' I'

'i.i' .
i{ec be1àngété111ng zlen wLj Uw antlrocrdea tegesoeÈ.

,J
vraag.13

2

:. I
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*rrr****àt***rt****rr***iiltrrtr**** jir,r.* GELT I(ríEi{SEi:l ri*rt:t'È***11r.iÍ.t*r.ír*r.***ri**+t**i!rr*tl}t**?t***r!rttt

Aad en Anne l{oefaagel zijn op 24 Juni 1909 40 Jaar getrouv,d.
Onze harÈelíJke gelukvensen voor bruldspaar, familleleden en vrlendent !

l,JlJ we_naen Aad en Anne,.Hocfnagel een hele geaellÍge dag!

r'; ír rt1ï..t rtrt-i**lt** li.Í. il r-q,.\ rl'.ï:ï È.*r-" it * íÍ'.r *;! i!:t',t rï rJ* J.*rr *!rrt* t^-***/.i!í{***ítttrttrtCr*tJlr**'.tr'.*****rt*****rïi!ut**/. *

OPSPORING VERZOCET.

WLe heeft het verkeerde laslc afgelopen zaterdagavond meegenoroen. Ilet gaat orl eeÍr

*:ï::::';"1"i:"*"i-::::ïr:I";ï:,i:";:Hï!,ro, ,""., serÍeve konrakr op re Íremen

met J.Laners íeL" 962393 (of de plaatselljke PolltÍe).

o\qle l qJ eq:

- De redaktÍe
eLf ialieri ! '

fellclteert Qulck 2 neE hun behaaldc Ned. Kampioenschap voor reserve

- llaar $/Èeu U het![og, LENS 2 wisÈ dlt Eeizoen zowel thuÍB als u1È, van Qulck 2

wÍnnentl iic 90 nin. vol tc maken.

- Wle.wàs dle lÉNS grensrechÈer ook al vr:er..;.....".."?
- Gehoord c

- Aan de voorËtide van oÍrs klubgebouw zal ook aen tdrras wordcn gebourrd.

- Op de hoek ven .r,onBtt toekoruoÈIg terres za1 dan een borStbecld gep.laatst worden.

' 
i-'eu."tit iu"aorrl, gaaïne DeË schroefdrsai! om tle halsl !

- zodat wiJ, konend seizoen dan' zoals blj
- het beeld vervangen kan/noet wordcn?l?!

- 3 Junl: t4eder,rórkero en Eelektieavoad ! l!
, -. NIEIIVI ,. I{IEUW , NIEUI,I.
\r"

- Volgende LENSrevue:

'- Joop's colunnl I

- Helaas é6nma1Íg?? ? ?

!ralne-rs /bes EuursLeden : gewoonlÍJ k lgt

i)

EACK TO T§E SIXTIES. '

Ondanks eeil waE Èegenvallende oPko st, Èefi zeer geslaagdc feesEavoad, die zeker
ln de toekonet herhaald mag worden met e1 ,le geweldíge organÍsatle van llans en
Carla Verhey. onze kolEplimenEen !
onstreeks 22.30 uut Èarslte heE fcest pac goed 1os'.
iË"-"à; *rj",'Ë""ria-".à.uoek, om zo mear 

"o., 
poàit.u oouten!' zorgden dat veLe benËn

boven de danevLoer het luchtruim kozën.
Ta11o2e dànee rsaren geatoken 1n lrare 60 laren kledy.
En dan nog de prachtlge versÍerlrigen in ons klubgebouw aangebracht en geschonken
door Suzan (BEEKÍ'TILDER)

DaE er in.ale laatste uuïtjes nog àen polonal.se werd gehouden benees wel de geze1llge
sfeer op dez-ë avond.
GeJ-ukklg en àif3 Boeten río kunnen zÍjn om blnnen onze verenlglng zulke Í[en6en te
hebben à.ie zo'r, gew..ldÍg festtjn oP Pot€n kunnen zeÈten: O"ta:lll

De 
'vrijwl11lgers

Toch hcbben we ook nog een negatlef puntje te melden! waarom zlen Iíe oP. zulke fee6t-
avonden, georga i-seerd door LENs-vrllwlJ.Ligers, zo weÍnlg echte LENSers, wanneer

J



el_yql'r_eqe_.grgaEisatorische kggtpE 3n-eqtree r[oeË rrorden betaald teEí.tj 1 erÉrnneer
eÍ kosleloze sannnkomstcn worder gehoudin, ons klubgebouw bi3$a ïit ztn vo'egeri bàrst??i..

red. l"
OOK DIT IS LENS t]!. ".

Afgelopen vrijdagavond, heeft de zatérdeg-selÈktie ztln'slouavonil gevlertt vatr het
afgelopen se{zoen..-'
Een zecr goed georganlseerde en geslaagde avond medc'dankzij tILchel, Gerard, i,ÍÍrando
en Petcr..
.vcIa iENSleden werden door dcze uensen Ín et zonnetJe gezet vauríege de veEdí.etrsÈe
dle zLJ Ln'het afgelopcn selzoen voor de-zateËdag afdellng hebban gedean!
Ook deze avond wag sJecr zo'n echte .ouderweËoc LENSavond.
Euldc aan de orga.nisatorenl I i

.. : '' t '
NOODIGTET. . I i

Hisschien nog wei wat vroeg, maar voor Je het weet 16 dit selzoen voorbiJ en zieje geen men6 rrÈer tot bcgln volgend selzoen. En daar gaat diE stukje oveÍ.,,. .. .., ....:

Onze_ jeugdafdelíng groet gestaaB, onderop zelfe erg hard.
Een léuke kolsEatérLng. Helaae'.het karíer'vocr onze jèugdafdelÍng kri.npt sÉeeds oeer
Ín en er ríordÈ een onmenseliJke druk gelegd op de schouders van enkele uensen,'
Zo kcn l'rct echt trlot J.anger, zekcr a!.s Ííe rru aI_ ríetcn dat Peter Pcrreyn, de dulzend-
poot van. de zaterdag er moe 6topt aan het elnde vaE dLt aeizoen. Ecn griezeJ-Íge ,
gedaahte ldaar Írordt ar nÍet alriJd gezegd daÈ ledereen te, vervangen Í6. WiJ hopen
het traar. Straks zulien wÍj tle vaèatutèsl dte op dlt nonerit bekend zljnr vermelden.
Schrlk er nlet vsn (mlsschlen toch we1 heel even) naar beklJk eens heel aerlcu§
of je toch nlet rsat vrÍJe tÍJd ovcr hebt on dc Jeugd van LENS te helpen.
IIÍj zljn heel éerl1Jk. ller rraÍnen of leï.derr van een clfraI kost teet r.iai'tf1d.
IÍct aktÍef:.zltting ne!0k:D ln de jeugdkormissr-c kost ook tljd cfr energLe, Da6'r, de ,

meeste tljd gaat Èoch zÍtcen ln uÍtvocrend werk op de zatardag. Hoewel dit 'gedeelÈel1Jk
natuurlijk ook door andcre gedaan kan worden dle ntet 1n de JàugdkomissÍe ,fit"r,.' -
Vqrstand .van .voeEballen hebbcn.ls nLer ccht noodzakelÍjk. i. ,...;. ,

Met opstel-língerr en selekÈies hor:vea ul.j ons nlet bezlg te houde . Daar hebben we
de Èroirrero en dè tcchnlsch coördinaÈor voor;
Npast deze groep zullen wlj ook nenscn gaaÍr benaderen. Zeg nLeÈ ge!.lJk nee aaar .:
denk er echf gocd over na. Begin dear llu alvast Eee. I{11 Je !,raE ueer lnformacle
bel dan evcn Det Paul v.d.steen (970154) ïred Grens (635418) of BErr PeonÍnge (6524L4)
of kon op naandagavond even langs op IENS.
Na 20.00 uur z{n we cr dan. Dus Senloren, A-klassers, niet spelende leden en natuurlLjk
ouders (vaders en moeders) lees onderstaa.nde vo.kaÈurebank cens goed door en wle
wect zÍt er fu:Ès biJ:
- een begeJ.elder voor A-reglonaal en voor El die blj alle wedotrijden aanuezÍg í.e

en zÍch ook zoveel mogelljk b iJ en.na de trainlnEer traat zÍen.

- een traÍncr voor.de E-kLassers die twee keer per week deze, jongens Lraint en .zaÈ_erdagg
ook dÈ jongens bekljkr of letder 1s varr 81.

- leí.tlete voor diverse J-agere A-B-C en D- elftallcn die tle:jongens op een cnÈhou,sÍasÈe
nanler. wlllen begeleldcn atr zo nir en dan ook cëns LeEs leuks net d'eze jongens 1 ' .

wl11en- doen l'
f

- ultbreidlng voor de j eugdkomÍssle,' nÍet oE Ëc praÈen over opBte1lingen, llaar.
oE de ÉrktlvÍÈeiten co ontplocLen m.b.t. onze J eugdafdcllng

- helpero voor de zaterdag die per toeÍbeurt de Jeugdkomtesie willen asslseeren
Eét h;t Bècrzetten van ale doelÈJes voor E en F-kLÀsscro, het vcrzorgeu van de,
thee en LÍnonade èn heÈ zo nu en dan schoontrckken van de kleedIolcàlen.
KortoE: werkors gevraagd. '

- on helemaar volledlg tc zÍJn wÍIlen we ook oog enkcLo oenaen hebben dÍe zlch Dct
de nevenaktÍvlËciÈen voor de À-B-C- eu D-Jeugd wÍl1en bezig houden.'B1l de E-,en Ï*Jeugd 1e'dlL prÍma.geregeid. ; ,
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- scheldsrechteï8 die zo nu en dan onze À-B-C- en D-elftallcn wj.lleo flulten a1a

er géen scÉeldsrechter le.
l,íochÈen boverrste-andc vacatures nlet lngevuld worden dan zal het duidelÍJk zlJn dat

;; t""d- in de problemcn komen volgend ielzocn' De kreet het zal zocn vaart nlec

lopen vioden !íij echt ".it ,nnr .i arn plaats. Laat ledcreen er goed ven doordrongcn

zÍjn dat ,het zo echË nÍet kan. Er noct hulp komen! I

ssssssssSsssqsssssssss
S SENIOREN ZO'NDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Progranxoa vrf idas 2ó uel 1989.

19.00 uurlI:ëns 7 (nu) - Lens 7 (toen) scheidsrechtcr W'v'd"LLnden'

Progralltra - zoudag ZA nei t9B9 "

4 - F.C.Zoeterneer Èoernool
10 - F.C.Zoetcrueèr toernooi

10.00 uur Lene
10,00 uur Lens

Terreinr F.C.Zoeternecr: Bisschopoberg ZoeEcrmeer tcl; 079-520404 ( recreatiegebled
wesE. )

Pro raruna maandag 29 oct 1989 '
- P.and I. Sports I'.C. (Gr.Br') geen scheÍdsrechter'

E.Schuurnans, J.Cö1Pa,

19"30 uur Leus 6

OP STELLI]5'G 3

t W.Kouwenhöïen, R.Rootlbol, ll.Dletz, G 'Kemperoans ' P'Perreyn'
L.Ebler CiSpoelstra, P'.Schulte, P.v'd"Steen, H'Bertetrs'

Pro ra',uÍa vri'i dag 2 lunl 1989.

19.30 uu.r Lens 4 - Research lnstÍtuÈe Ir.C. (Gr.Br) geen schèldsrechÈer '

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETBAJ, Z

zzzzzzzzzzzzzzzzz

DÍnedag 30 mel 1989.

20 . 20 uur Lens 2 - R1OEO 3 Duiniaan O.R.Day- J.L" Z.Verhoek

i{aandag 29 rnel 1989

1g,00 uur o"s.c.3 - Lenc 3 overbos

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z LANGS DE SPOBTEN VA}I DE Z.M.I,ADDÈR Z

, r'' ZZZZZZZZZZZZZZZ,ZZZZZZZZZZZZZT'7'ZZZZZZZZZZ

,,r5. Dà't.otnte t-oeÍnoolen zlJn ook weer gespeeld' dc uitolagen hlervan ziln:

Ra8tocrnoot voor lens I 3e Plaats

Veteraneltoeraool voor Lr:ns (ZÀ) veÈcranerl rgcderon een prÍma le P1aat6'

Nog eenmeal winnen dall Is de Chtis Bekooybokaal deflolÈtcf ln hei bàzlt ïu" t'nà"'

PrlEÉ hcren.
Afgcl-open vrljtlagavond uas het dan zover, de feestavond van de ZaterdagselectÍe ' ;

ea hun genodigden. Dagen van te voren was men aI Ln de weer om deze avond Eoed Ee

laten verloPeÍr.
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En het werd eea prÍEa festljn 
'oet 

een lekkere barbecue en drcukjó en goeile ouzlek.,ilct wecr werkte ook prima mee, lrëirt Een koo nagenoeg bijna dc hóle avànd butten
vercoevén, rrèaE dan ook darilrbaar gebrutk,ren werd gàiriuakt. :-..',\ - i-.:-,r. ^...
onder her genot van een drankJe wérden nog enÍge dànsen ln het sonneEje gezeE voor
dc bèrseàen tilacsteu. -i; . 1.r"
verder rnil llc d.egene dte dczà avond zo prrna hcbben georganÍsoeid en verzorgÈ eea. .:
hele grote pLute gever en bedanken voor al de tljd aie 3u[te Ín deze avond gestoken
hebben. ilopellJk ruogcn r,re een volgeade keer weer'een bciocp op url neilewèrkÍng 6oen,;
l[ogmaals bedankt. .] ,., i

Veterauentoernooi I,Iassenaar (zaÈ. afd. ) 20 mel 1989.
:1, -.:Lene (zat.afd.). veteranen hebben wederon dÍË Èeernooi ge[,onnen, Ín zecr goed

tliseord to+rnooi door ite zat.afd. lIaasenaa*oi 
"uor oiortioo. 

-r.à" 
riijaËn, 

-

Geen rvankiauk, e1 tret aI eea zeer gesleegde fijne voetÍaldag net Ín de pauze
goed verzorgde luuch verzorgd door de l.lagaenaar Deneo. Ilartàl{k denk ddmes.
UÍto1.ag: L

Seorga- .

een

le.
2e
3e
4e
5e
6e

LENS
I{asoenaar Zoudag
llassenaar Zac. afd.
Voorschoeec
SV GEB
Devj o

LENS 15 doe-lpunten voor 2 doelpunten tegen.

H.P

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
J VAI{ HET JEUGDFRONT J
JJJJJJJ JJJJJJJJJJJ JJJJJJ

Algeaeen icon{:aktpersoon a Paul v.d.Stctru, Chopinstraat 103,
Telefoont 970154 (b.S.g. 971674 Peter Perreyn).
WodstrlidprogranDa A-B-C Junloren.

zaterdas 27 -5:-L989 GLa kopy veld

15 punten
12 .t|

7

6
5
0

ll
ll
t,
lt

lÍick Nellssen, dc raaa wclke de ZAT.afd LENS groot maaktc. scoorde .2 prechtige., doe-funuen.
Spelers LEI{S a

Aad Enze, Ed Schouten, Aad de Pe.gter, Jan Zoutendij krJan Starre, BErt Aalners, Ton
Eop, Theo Boouo, John v.lleelden, Rou van oven, Too r s-Gravenilij k" 'Mick Nellseón... - --:
enllJ de eerste bal contact vlel Barend Hykoop uÍt net sfiereiheurlng '(zwedp'e1eg) . l

BeÈcrschap Barend, rn andere schljnbeweg{ng Ín studeren
Coàeh: Joop UÍ11eEs. ::.. ,i ..:. ';.'.'.:.,.
Lcus heeft nu Èweeuaal achter elkaar ger onncn en ln totael 3 naal de crrrt"' r.tooy . .. 

Í
wisselpriJ e .

Kootaktpersoon: PeuI v.d.Sr.een, te1: 970154 (b.g.d. 9716?4 peter perreys) I Afbe1lèn voor
de wedsuriJden blJ Paul v.d.steen.voor vrijda8evond 19.00 uur" rn ulteieie nood nog op
zaterdagmolten op Leos bij lenand van ile jeugdkomisslc tel! 661314. Voor avondnedËtrij ae,
te1:970154.

2551 SV Den Haag.

' sam.korist Lena)

10.30 uur
10.00 uur
13.30 uur

Léne 82
iens CI
.Leng C3

.00 uur,.

.00 uur

.00 uur

- Eonselersdijktoernooi
- GSV toernooi
- Archlpeltoernqol

Sp.prk. Srrijphorsr
Gouda
Buurtweg i. .,r .

9
9
2.:t
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Zoudaq 2t -5."1989 (zle kopy)

10"00 uur Le s A-conb.
9,30 uur Lèos Dl

10"00 uut iens C2

29.5-1989 (z7e

ean. korost Lene

8.. 30 uur
7.45 uur
9.00 uur

- DFC toernool ln Dotdrecht
. - DFC toernool Ín Dordrecht .

- Oranje Groe toernool 1u Lelden

to.ob u,rit t era A-comb
18.00 uur Len's Bl

- zàaivoetbalioeroooÍ tn SteenwlJklaal 18:90 uur'(hdl)
-'Rtlgcwood fC (Eng.) veld 3 17.15 uur

Dlr.sda 30-5-r 989 zaalvoetbal zie

20.00 uur -daagse B-zaalleugd - Lens 81 7 tal
17.00 uur Lène Cl/C2 Ëöernooi op Scheveuingen
19.00 uur Eaàgse C-zaalleugd * Lens Gl 7 Lal

(Houtrusc)

BIJZONDEPJiEDENS
.."i,i.
" 
''Ï'óor' 

blj zoirtlerhèden Loetnooieir en opgtellÍngeu zle koPy hieronder.
- zie ook de elgeuene jeugdkopy achterln éeze .Ï,ensrevue '

OPSTETLING LEX{S A-CO}G. ZAA1TOERNOOI STEEII-dIJKLAÀN :

19.30 uur
16"30 uur
18.30 uui

lj.

Op uaanàag 29 ,mel .ziJn Ju11íe door EAVA uttgenodlgd on 'to 'kouen
aL steenwi3klaa'À.. De'ondersÈaande spelers,torden Eet Lenskousen
on 18.30 uur blj de hal verwacht:

.zaalvoetballen in
dn een wÍÈ b;oekj e

..,..
M.v.DÍJk, T
Leider: Ton

.Duchenne,' F. el Haddiou 1, R.Jorilan" A.Ttkat, I'Í. Schuurnan en. J.I{e§f'Étrate.
'J! s-:Gtavend{k. ''

s Bl en C1/2 7 ta1 z4elwedstri1d llaasse i eued,

0p oaaodag 30 rnef zíJn j,rftfO,ao.i. de.Haagse Vöetba1 Boud' íttg'enodlgd om 1n de t

nàutrusthàt Èe koaen zaàlvoetdalleí tegeÍr ile 'k rf,loenen vàn Den'ilaag t.w. LaàkkÈàrtier (B)

en GSC (C)
De' onderstÉantla opelero nocten bÍJ HouËruat verzaoelen: ': '''' '- --

n-kfaen'Ërsí R.Eageiaatà, E.Ayalögdir, D.'Baigoblnd, J.Spdans, N.Schuurmàn, S.Glaudéruane

en P.Pronk" ' '- 1 i'

t&lery: D.Teupelman, M.de BrLto, D.LatEcrs ' W.H.Yetr8, G.flaeeËh, ií'Lut, J'v'os'
. T. SchÍDDer§.

0psteLl Íng Len

OpsÈe1 11ne Lens Cl /2 coÍabinatie, toernooi op SchevenÍugen e

Drle' Engeloe teans' het S

HiJ verwachteD. de onderst
ngtio"l"ojfeee en de SÈ.Paulus LTS zÍJn de te'§enstandcrs.
aandc apel':rc on 16.30 uur biJ llouttuat: i-.

?t,,. --r .
'''''lt..i.a.f"re,t E.doo Heijeri Ii.Izendoorn, T.J.LevenBtone, B.Olsthool'u, R.Pronkr 'R. Rlboenr

p. Srooor,.,nËírg, H.VErhÉy" H.v.DÍcocrr" J.Pronkr H.Vre«ieman" R. lJubbr:n en D.Zandstra.

ToernooigeÈevens A-B eÍr C iunlorèn , zatetd,az?7 urei en zondag ''2[, ioeL.

A-cooblnatie: Sauen flet BI op zondag 23 oel naar DFC in DordrechE'. -get ÈoeÍnool

,,1?81"Ë orn. 10.0b uur..l{eer nieuws aog nlet bekend. IIope!'iJk zondag,wel'

P-.Bignel, !i.Brooshooft, T.Duchenne, i{.v.Dljk, F.eL Eaddloull I.:d"9 r

ÉeíJer, R.JoÍdan, i'l.Klpp, P'v.d.Lubbe, A.11kal (paofoto) i'I. Schírurman,

P.Vàlkeuburgh en P.v. d. Zvan

B1: Sametr rnet eeu A-combinatle naar DÍC in Dordre"ht 'op ,ottàrg 28'ne1. Eet toeÍnoo1

- begint ou 9.30 uur en de tegenstatrdcra ziJn onderweg.

Zte ook: ektÍvítel tea op 29.15 en 30/5. .

'iZr ' .l,riff."gaàn. naar Aogoeleiad:.3t voOr het zesde, en tevens laatEÈe toeinèoí' Van

- het s"lioori. "De teglnsÈanöeri ziln: DEC, GDS, Vrcdènbirrch en HonselerSdllk'

7
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WedstriJden diiren 2 :<

Verzameleu bir Lens oo
Ncem de etrlpper.kaart

15 minut.en, ea de prljzen worderr uitgerè1kt'orn 15.45 uur.
9"00 uur. Ddnk àen hct vervoer. ,..

wel nee. _0péce111ng als bekeÍrd uËt H. AzàrkoÍr cn ï4.TlJeen.

Cla Een trediÈ1onee1 toernool b1J GSV 1n Gouda. Ecrst pouleLredsËrij den, en dan een

- finaleroude, uet om 16.à0 uui de'prtJsuitrè1kine. in ile., poule Épele-n jullle. I

tegen EST0. u1È Bodegraven" JOS ulÈ AnsÈerdar en BcrgaoÈachÉ utt ?? 
-(oploseiigen

Ínleverea biJ Edwin of Ronald). De ecr6Èe wedstriJd van LENS'Ís on 10.30 uur,
daarna cn 11.30 en 12"30, 13,30 of 14,00, en dc flaaIe 1s om 15.00 uur.
Zie ook aktÍvÍtleten op dÍnsdag 30 arr:1"

C2: Jul1Íe spelen op zondag bÍj een voor ons nleuwe verenÍg1ng, Ééee1ÍJk Oranje
Groen uiE LeÍdan. HeE ie een Jublleuntoernool, meE allerlel aktÍvlEeÍten oD
het voetballEn hcen. Tus8Èn dc bedrlJvcn dooÍ moet er ook nog gevoetbald wordeu.
LlefsË vljf keer 2 x 10 ulnuten, tegeD. 0ranje Groen, SVS uit RoÈterdaÍ0, RKAV uÍt
Aalsrneer, tÍeerburg uít Zoecezwou'Jc, ConcordLa uÍt DelfÈ.
Eerste lredstrljd voor Jullie l-s om 10"50 uur, en de prijoultrelking 1s on-I6.30uur.
Veel succeg.
0pste111trg als bekend zondcr C"Verb lJ, net D.Tempelnan.
ZLc ook ekt.l.vÍteÍter op dlnsdag.30 mel,.

C3g Àrchlpel heeft JuU-Íe ultgenodlgd om te kouen spe1cr tegÈE Spoorr,rljk, Archipel ..,
' .eir ilTC. ?Iet toeruooi bègint oo 13.30 uur, en de priJzen lroEden uiÈgerelkt om

17,00 uur. ZlJn er ouders die wl11en rljden , t .

Opste11i.ng e1s bekend zonder C.VerbiJ èn mec F.nlokhuls elr V.Ebbeu.
D. Tenpelnan zle ook C2 op 2Bl5 er C-comblnatÍe fu de zaa7- op 3O15.

Afgekcurd of niet? ?

Bel blj tlrijfelachtlg vreer even naar lENs toc (661314) on er zeker van te zljn'of
; hct voetballen doorgaaE. Zomaar wegblljven kan natuurlijk Íl1et.

Geen trainlng.
0p maalde,g 29 arel wordt er uiet getraind door de A- en B- ee C-seLektle van onze
jeugd onCat er vedstrijden zijn op het nog beschÍkbare vel-d 3"

Tralners/1eÍdÈrs opgclut.
Er zlln nogaL.Írat elftallen die ret spullen van LENS lopen. Í/re deaken hlerbÍj aan
voetbalÈassen, tlalnlngspakken, shlrts, brockJes eu kousen"
Het spreekt voor zLch dat dit na het laatste toërnooi a1'lenaa1 fuigeuomen en lngeleverd
moèt worder op ï,EI.IS. Wij bckljken dan of aLles nog goed.1s, wat geEaakt kan wordcn
en zoïgen eventueel voor aanvulllng"
Ais;ríeekend speelt C2 het l-aetsÈc toernooi. Jongens lever de voetbaLtas na het tocrnooi
bÍJ la lelder Ín. Ook do spelers vair A1 uoeten hun Krol-t.as Lnleveten. Voor A.reg.
BI cn Cl lcen dÍE èèu week latcË gebcuren. A1,1een de spelers van A.reg en Bl dÍe
nie.t Eeegasn naar Limburg moeten ock diÈ w:akend alles lnleveren.

Pesfoto Íalevr:ren:

Nogtoaals verzoeken vlj ondezstaandu spelcrs on a.s. vreckond één pasfoto ln te leveretr
bij de j eugdkorm'rLssíe a

A-klassers: A.Ttkal , ', 
, ,

C-klasseraa L"Àbounarsa en E. Blokhuie .

JONG LENS.

Wc vcrzoeken de lelders van a1le elftallÈn om voor elnd ne1 een otukje ovcr hun
eIfta1 . i.n te leveren bij de jeugdkotrErissie zodat lrlj wcer aan het elnd van dlt selzoea
eell epeclale Lensïevue uit kunnen gaven gehceJ- en al ovei onze jeugdafdeLlng. Het
liefct hebben ríe a.s.zaterdag al deze stukjes bLnnen.

B



A-r e en Bl naar Llnbur

0p vriJdag 2'juni vertrekt À-reg en 31 naàr St'0d111Ènberg l;Í: Lloburg'
A.reg.'spielt tlaar op 3 juni eon toeroool un Bl op 4 Junl' . 

'- 
'

Geslapen r,roËalt Ln e6n erít;-t"ni dus lcdereoo .oni 1ui" Éecne.eÍl ( stÍetcher/xoa tràg I "
i;"ha;;J ea een claapzit). Op zonilngavond".4 Jurit komen Ju11Íir weer Ècrug. Dc ko6ten-;
p"t put"ooo bedragen'- t. iS,-l-, Dit ioet uiteil1jk a's' wcekenil aao Ce lelders betaald

,t3n.loog"oniiienletueekunnentrloeÈeodiÈooke.s"Í,rlckenddoor8eïÈn'fleÈvetrvoer..
woidt. geregoful C.m.v. buel eo .

0pl0JunigaonClcnC2metdetreír!aaa-rdelandcLilkevoctbaldagin.het?SVsta--;:
aion. frfee ielf voetbaUen dus u;ier we1 kÍjken naat dc vele voetbaLirkgÍvltcitcn
1n hct roole PSV etsdtoÍr aet als hoogtapuni ile finale tu66er FSV oI ryAx uít dg '

}..landelijkeko!0petÍtle.DltallcskostjulllenlctgdenkaljeenarronlcaesponÍjor.
l'lecr' nleuig votgt I t :

llr:d s tr'Í ro ËF-@e D-E-F unioren.d

Kontaktpr:ieààn: PauI v.d.Seeen telc 97015

wcilEtrijdsR 61j Paul v.d.SEeen voor vrÍJd
eaterdagriiorgeu op Leno blJ lenand van d'e

te1:970154r

4 (b.g.g. 971674 Peter Peieyn). Afbcllen voor d'+

^r"roid-19.00 
uur. in ultcrste nood nog op ',

JÏ"gàko*ro"re tell 661314. Voor avdndwedaÈf,11 den

. i ;" .j

27-5-i989 (zie kopY) veld I Er"komgt I,cas
Zaterdag

10.00 uur
10.00 uur
10.00..uur
13"45 uur

.13 .4.5 udr
13r 45' uur
10.00 uur
13,45 uur

,-10.00 uut
10 

" 
00 .uur

LeÉs
Leng
i,enc
LÉsg
Leus
LenE
!ess
Leno
Lerrs
Lens

D1
D2
D3
E1
E2
F1
Í2
r3
F4,
F5

8"45
9.00
9 .00

13 .00
13 .00
12.30
9.00

12. 30
9.30
9.30

uu!
uuf
uur
uur
uur
uur
udr '
uur,
uur
uur

Graveazande W toernooi
VltÉsee DelfE Èocrnool
V1Èesse Dc1ft i:oernocl
Len6tgítEnooÍ'
Lcnstoertooi
DIIL Eocrnool
Archípeltoernooi
DIIL Eoernöoi, l

LenstoernooÍ
LengÈocrnooi

EcE. sportP?'rk
Oude laan Delft
Oude lcan. DelfË

Zondae 2B-5-1939 zie kopy)(

11.0ó'utr''Líius Dl - over Anótit toernool lrr ÀnsÈerdam

11.00 uur treiro D2 - o".'"t;;;i ;;;;;;;i i" rosteraao "' '

11.00 uur tcna EI - over é.Í0cee1 tocrnool Í Amsterdiu (11 taL)
iO.OO ""r Leno E4 - svDHs toernooÍ ockenburgh

9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

18.30 uur
Dingda '30-;5-1949 zaalvoetbal

19.00 uur EaaBS€ D-zaal-Jeugd - Lens Dl
(oPàte11tng vla R.v. Schalk) '

7 ral

- voor biJzonderhedon toernooÍ(:n en opstr:I-lingcn zle kopy hieuonder '
- zie ook de aLgenene Jeugdkopy achEetla dcze Lensrevut:' '.:-.--..

BIJZOI'IDEPfiEDEN'

oa 14.15 uuz. DAt ta6 zaterdag.
Zondàg gdan ju11ie dan naar de

voor een toernocÍ '
voetbal-vereÍrl8Ln8 Over AEeteI- 1n Amotardan, opnieur'r -

.,'.,. -..;I

.i

Toerndolqageteag D.-E-F-k1aqscrs 2.7 en 28 ue1 .1?89" .' . '-
Dfl Ju11ié gruo o.o. het Jullena sporÈpa-rk _1n, 

r s-Grdvenzande, ou'biJ de gelljknaBigè

vereElgÍïlg cen :oernool te spelen Í'et 1{vvl?1' vÍtesse Delft' FloreaEt {)II 
"I

e a_GRav. w. Aanvang oorotn ,uàucrijil van LENS ls 10.00 uur, prllsuitrelking Ío.,,,

9



Te8enote-rid4i:?3 zlJn hler: Over AEsÈ(:l, Vi.11e, Courr (Engeland) eir de Geuzer:.
RoutabeschrLjviÍrg 3. crotÈ wcg Amsterd.6$. Afolag RÀr. Bij de p,Ar (sr-oplLchten) re'chtsafrichËing Utïscht" Blj 2e otopllchtcn even gróto vrog UtrechË.
Den lc af slL.,E ri,chtsaÈ en dírect over .drl bi:ug links. Succés.

W zat *oe-g im.ar vÍEeso+.De1f Ë, Eet D3. TcgencÈaadcrs zijn: vj.í:oso,), vcrburch, .,
!'IÈotlaÍrdÍa r:r'.j-0c" JulLie cersÈe q,Èdstr!.Jd io ora 10.3c lrui-, or, tle prilzg,n vordcnultgcrcikE oa 15. C0 uur"
zonéa6 2ts _c'c| gaan jurllc nÉt DI cn oe* E*e1fta1 naar ovr:ï a'eteL Íu Émstcrd.am, : .-dus í:wee dagcrr 8chtËr elkaar een to.rrilooÍ 'roor ju11lu. Dezerfée tc8ir:§Eanders cn
EoueebecahïLjvl g als blj Df.
D3: 

-ook 
jutl-ie geaa ;raar VíÈe,ssr: DcLft, cu te opcle;l Èc8er ï.Jèet

en Velo. EÈrsÈ(r HedstriJd voor juliÍe oa 10"30 uur, prlJ suitrr::i
Opsteiliag:. aJ.o bekend zonder R.v.!irlË, rlet :i.llloor.

le::tíl-e, VÍtesoe Delft
kl:g oe 15.00 uur.
I

Ei I Julll'i: k'r1j gr;n wee! i:en lekkei drurc voctbaLrri:ek+lnd . Eersr- zatetd!.g het LENstóernooí ,t!èt 3 wa.iit=ljor:n va:r 2 x 15 mÍnutcll tegefl sEv, IlonocLcrcdlj k co vtueàse Dclft.
Daar[a zoncag ers elfÈaI r.ear ouer rteatal ln Altot.crd:.:u vocr er:a to.r:rool rlet DI
er: D2. Tegeirstsr::ders ziJu dezelftle eLfi bj-J D[ err neea ooit uaàl tir-:lr+lfde rouËe. -

E2! -Zaterdag hÈi: ï,eiiotoernool, Eet ïrÈdstïijdcr,. vam 2 x 15 nlnutr:n Eegr:n VlÈesseDerft,. sEI/ ec i{oirselersdlJ k. vErzaner*n o,l 13.00 uur op LE}IS, dr: prijzen vrordenuitgcrelht ou 17.15 uur. ?ioeriag doeir er rÍiit Ece blj El (é1fr;1). i.rrii.o horerr dÍuvia Gilb?:rt.

ELi zondag 2B a":1 gcao Jutllc naar sv DiiE op ockcnburgh voor d,:]n EournooÍ,' eraaryanwij allcen fiírten dat heÈ-oE 10.00 uur bcglnl, on on i?? afge!.opca í,a.Verzamclcn op Leuo ora 9,00 uur.

TL: sa;rrea, a:t r'3 gaa' Jullie naar DHi in De1ft. De wedstrÍlden duree 1 x 14 uÍnuten,
Jc speelt er vleï, en dc andcre plot:gen ziJrr Dl{L, r s-Gp*.vcízande Sv, Quick sa;t;;- '
r:n voorbuzg. juiiie eerote wedstrÍJrr ie r3;4s uure cn dc prÍJ auitreikirg vÍncrt plaato
oro -16.45 uur.
F2j-Juliío g&aÍ! ilaar Archipel, oE ccn toerflool te spelcn mct A_rch!_pcJ., SEV en lJTi.Ju}1Íe èer6te sredstrijd Ís on 10.00 uur, *a ou r2.3ö uur co!d(ir! ae"pri5ren .ite"iuttt.
tr3l,G3aE sanèr1 o,Ét Fl naar DIIL r.n De1Ít" ook de tegenscandero ziJa grzrijrc, en ilè .

p!:j.J sultröik1::g ís on 16.45 uur. Vael eucceg.
F4 sjl. F5: Juirl; opelen heÈ Lensroerrraol, rtÈt a16 Èegcnstandcro B.li-lrg, !,lestlandiaÈn vltesriE Irelfr. Ju11ie bcgÍnnen on 10.00 uuri cn dà priJduirre*.iiÉ rs 

"ordti13.00 uur. Veazaiaelen op LENS on 9.30 uur.

Bij tvij fei€Lchtr'Ëe lre'.:rsoustandigheden mcgen jurrie laar Leng be11en (661314) oute 
'regeil of hEL voetbarren doorgact, zomi.ar wagblijven rB ne.ÈuurlÍjk-lirrel-crg doe.

Geen tIat:riU.
0p dlnsdeg 30 oeÍ rs er gcen trarnrng voor de D-selek-tie. op donderde,B l junl !.rordÈer dcze keor echter vrel geErcind v:ur 17"00 t/a 18.00 uur.

Af gekr.,urd of II-i.r)t.

Leidcrs/Èr:rin")rs atÈaatle s

Dc elftalL;n dic 6h1rts' tasser on/of Èrainingspakicen ven Lepo hobben verzoekenwij dlt iia het Leetste toÉrnooÍ konpJ.eet tn ró iavefcn bij <ie j cugttkcrf,xisslc, uijku[nen rÍar. aveqtueel voor. aanvurllrr! zorgr,,rr. A. c.weekcnd, . ópeieir Di ar^ Er irun raaËBteuédstrijd. Rob ea Gilbort zorg er voor dàt :Iles fi:genoucn vordu a,s.aeekend.
.rowe r,Ërvs. 1

Denken de Lt:íders craau rlat .wè ann heg eind verr dit scÍzoen wírcr eAn specÍale JONGLENS uií: H{liÉn Be'rÉÍr. ncc rs de bedoeli.rg dar a1rr.r ràidcrc van »1 t/n'Fs ÍetsschrlJven over de presiaEíes van huÍl tÈole in het afgelopea seizoen. -

t0



Gaarae dÍt ccukje voor elnd ueí lnlevetr:n b1J de íeugdkouqleal+.

Spor EkaJIp ZèIst.
Groot tlleuqrs voor a1le dcelneuets. Dankz{ medcuerking va.n ccn veder rprden uo zowel
heen a1e Èerug acÈ cen bus vervoerC. geL vírrvoer naar zo'n EpoIË1,,6.!lP Ls altlJd ecn
groot probl.:eB gcuecst. Veel begage en wtlnLg rulmte. Vaak rcdeu dazr:lfde pergonen

Àeer, ,:n teïug. i\u ls dlÈ uieg nodlg en voor f. 5r-- el(tra pcr Persoon kan ledcreea
net de bue. llt nag toch niet Ec veel zíjn. Afrekenca op de deg vau vertrek. Er
is nog Één pleets over. Welke D-kLasser uj.t DI, D2 of. D3 w1I nog moe. De pr{s
f. L45,-- voor cíin weck vol §Port. Ïnt2,,(}ece??? Bell 970154.

JEUGDKOPY A],OEI.ÉET{ JEUËO::OPY ALGE'íEEIJ JEUGDT.OPY ALGEMEEN.'

Bedankon a1g i.id.
Jongens die ga+n zin meer hcbbeu on t,e voÈtballcn of de cnkcllng dLe naar een aldere
verenÍging wl1 gaan Eoeten nu ccht haesu gaan uaken. Voor eiad mel oílt Je deze

beeltsslng gegoirien hebbcn andcrs wordt het llduaatschap van LEI{S autoratlsch veÍIengd
vooÍ het kooerrdc; eeizocn. Det betckent daÈ Je over heE seizoen etat kotrcn Saat (99/90)
konÈrtbutte ver:schuldlgd bent. jBedanken a1c 1tC moet echrlftelÍJk gÈbeuren blj
Paul v.d.Steerir Chopltrstraat 103' ?-55L 9V DÉn ilasg. Een overschrlJvÍng naar een
anderc verealging wordt alleen getekent aLa a1lc schulden betaald zljn (kontrlbutles
en boeteo) en 1116 eventuèel oncvangen Eatcrlaal lrigelcveid 1e bÍj I,ENS.

Dè BluitÍEg6aatu:B Ís 3I Ee1 pracles,

VoorbereÍdlng rrieuwe sclzoen.

Dc voorbereÍdlEg voor hot nÍeuwe gcÍso,:n ie aI weer Ía vo1lc gÍttr8. HeÈ oefenprograuoa
Ís nagenocg r-oc.cl, de traÍnerEstaf (op E-klassoro na) Is lngevuld en leulÍ Eaterlaal
Íe besteld. Zoals ju111e vooraan in dcze l,ensreque kurrnc[ lezan hebbcn Íre echter
nog wel eeu groot lebrek aan J crugdkattcr. Daar zu1let we h:t híer ilaa ook nlct íerdet
over wllLen hebben. Zoale ve vorigc wcelc a1 schretlÈn gaan de traÍnlngon Ín prlnclpe
door tor cn rnot vrijdag 2 Jun1. In de wcek van 5 È/a l0 Junt zullen we lret de qlcuÍÍe
gtoepen ga.ea rverken voor hct volgende selzoen.
É= zà1 oào keÈois;raking koEcn llet de nlc-uwr: trei:1cr6 ( 12 È/n 15 junl) cn alle cpelete
uÍt ceÈ bupaal,de k1a6se sordèn verwacht. NatuurLtjk wordÈ er ook onder:Iing ríat ge-
voeÈbald en cr rrorden vervolg afsprakeo gauaakt voor ln junl, aaar ook voor Ín auguotu§.
Eet spïeekt voo:: zLch dat a1lc epclers e.e'í,Ioezl'|. Eoèten zijn. Verwacht wordcn op:

oaandag
dlnsdag
woensdag
donderdag
woenodag
woenodag

L2 I
13J
14j
rsI
L4 I
14J

unÍ r
uni,
uni,
uni,
unÍ,
unÍ,

a1le
e11o
a1le
al,Ic
al-1e
e,l1e

spelcrs
spelers
spelers
spclers
opelers
spelcre

geborcn
geborcn
geboren
geboreir
gcboteu
geborcn

Èus6en
Èusgen
tugEcn
tussen
tueaea
tussen

1-B-7 r
1-B-73
l-8-75
r-8-77
r-B-79
1-3-81

en 31-7-73 (A.klassers)
en
en

3t-7-
3r-7-

75 (B.klassero)
77 (C.klaaeerc)

en 3I-7-79 (D.klaseerp)
en 3l-7-Bl (E. klassers)
en 1-1-84 (F.klasserc)

Het spreekÉ voor zlch det ook alle nieuwe opelars dle zlch voor volgcnd geizoen
opgegever hebbou venuacht worden. 'De 

-à-B-C cn D-klcssero voor volgend selzoen ver-
wochten we om 19.00 uur op LENS.
Dc E-klaeeere oa 15.00 uur cn dc F-klassers on 13.30 uur.
Na ongcveer 1l uur io heÈ teeer afgelopen. Daarna douchen eu naar huis.

§Ps]@r
0p zoterdag 17 Juni elulten viJ het sélzoerr echt ef Eot Íedereen dio deE w'11. Ons

derdc veld 1e daÍr oagctovcrd toÈ 6én grote speel,tuin. Een luchtk-ucsen, dÍverse epor-
tlÈve oÍldcrdelane fuaslangën, een dansdoeke pedalos etc. Ëe veel en te gek om op
Èe noeEíii" 1E daa aanwezig. Het noct geríoon eea lcuk einde worden van bet selzoen.
Eetr soort spoiÈdag waarbij voor iedogeen wat te doen 16. Vrijhoudsn deze dag en
ocer nÍeuÍrs volgg.
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DE-LEXSRI.y.UE 1.., ..,,.
ITËEKBLAD VA}I DB VOETBAIVERENIGING TENS

62ete J aargang numer 44, I Juní 1989.
**************************************

Íi

@!
!Íedewerkereavond.

4\

Zaterdag 3 Juot a.e. za1 de JaarlÍJkee medewerkersavgud. ygr{en. gehouden; *oof dLt Jaar
$eer EeÈ de A- eu B-6e1ektie.
De u1ÈBodÍglDgeD zijn reeils ale aleur uLt. Ontlanks het feit 1àaÈrràè-'iíJ st iiièt''rzorg r'Íb'

aaDeBgeate:lld' kan het vooÍkoneÉ daÈ er .lenandrover. het ;hooJ$, i-q Fezi..e.n. .' : . ..4,
BetrÈ U het afgelopen seizoea voor LENS verdÍeaeteliJk Seweeot en U heeft geen.uitno-
dLglng ontvaugeu dan benÈ U zeker op deze avond van haEte \rell(qy: : \t ,
líÍJlhopeD daL het. e'eu gezel,lige avond.,Írordt.1 t, ...;'.!; '-i,.r,.; ,'. t. ri(

.tt: ;: t! :! j-ï : J .: ., :.i .- 
'...,i ,,:,i.',

Verechijqlqg Ll!|§rqque. '..., n .- :!.r ' ;,1 -. *' ..,..

vorgenaè hbàt i'"r"àurjnt àe LENSrevue 6,ëike'èi'Íliet. De '1

tree[- vg.n .lf J-uul, d.E?TD.a, toit a1lee1, 
ri3g i oug .rE-fr S ",t.,l:','

KoirÈr1b-Èt1es.

Er zl,Jn uög eeD, aa
.i' ...', .' -," . i;... r" "'. ^:ntal' leden dÍe de koEtributle. ov.er 1988-1989 .nttit. volledig hebben

voltlaan. '.,' .,,.rr. j ' ,''.) .,.

IíÍJ rvetzoeken: tlezel.,ledenr-d!t,.zo ete1. Eogelilk rechÈ te .trqkken' .-zg,aaq 1fj 9,n ï|J get
s:een, Bchotre -lei .het,i nLeurÍe: aeizoen kuÍEen startel-. .. .r )

InlichËlngen;:over de .achÈerstandr kupÈ U verkrljgàl bÍJ Mevr.,l'I.v.d.. Berg, t,eh 29797&.
, -:t'.r! ,:r' ír L- r.

Van de RedaktleÈafel.......
DezJ be;k hèb'Ik d diet rieel té Íerc'él1en. l'rÍjir' peh éh papÍer'irakda op en :net alsiU''

- , r)'

ben lk ook aa[.vakantÍe toel
yraar tàótr w'ff ft nogoaaïs on Uw hulp'etr aÈeun vragé-n ou konentl seÍzoen'ook LENS-
uedewerkei té'worilen. Echt,'inet neer róedewerkers z15n er 006 neer nogélLlkheden

. k}ib zo gróóu ,oe"èffjk-.té' nalien.' Ei hoe ^aeer hÈJ.p en steun (' zÍe vorlge 'LENsrevd:
hóe efficlënter LENS zÀ1 ztlnlI''=

zUD teuslotte toch één grote fa:trl1Íe? I !
1n ae ioriidei vÀri ur:rÈNs (F.í.D.) te bltlven:

txnrtini'oÈu!!l!' ' I

t-: t' .: j.' ': ' r

oE ouze
g:)';:t

We

fti

.@leg:.,:' .i(.' '

',1.'

- De ootoepster,rvau V.U.§.,4el{{ei ,. , ,... - j. - ,

- na,de officlËle speelttJd van de E.C.finale DltC - RVG;- ','. '. 'l' ,i'
- of ,er;Ín;de'vertrengtni-ntgechieq .$!.-Egg voqtbal getooEd kón worden!? ' j

^- àöu-zll'dé U:ó.ttnate riau vorlg laar Íb gedachte hebbén gehad??? : : '-'

- Oaze suppoost en bamedewàrker, Dhr. l,entiag 1À voor onbepaalde tlJd. op[enoue', tn,
het Leyenburg zleke3rhu_1s. ..., .. . ,,, ,r

7... '.'r'', - -r. ,,,-' jr'- - 0.. ,t. . ':
- I{l.J weusen hen spoeai! tËiËrsctrap'en. .lroPen Èen,weertqngI oP LEN§ te zÍ.en! t ! '-

-' e: g.ËàtËiaag)'3 luilÍ,t6è1ekt1è'en Éedéwerker§avond '' aantahg 20.30iuuÍ.

- Nog eveo voor de goede orde... .,,.,., ; ,

- o'ad'ÍÈÍsrs , Zo .i"i $;;: h;ri6Ii;e1kbÈt t t
ll- !!.:Ik zoek oen Èels:le). t ie.,íurf È,,heÈ E€t EÍJ .aao?

- Dat zegÈ nu líÍebe llaJe,.. lsneler LENS 2 (zo),

- Nu hlJ de hoofdprlJs (drledaagee reÍs naar ParLjs voor ESji PeEsonen) Ln de
Esagsche Couraat heeft gewounenl t "- ' t i 'r :rl

' 'lr' 'f:' r '

I

,,. .' . ',. i
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EtJ rr-tst de goede artríoordea te geven op de v1a4g, yglti .t. Y"r? -,q"ee,nstin$.e;s , A,1l i.A;r,

' +.;r.!.r. ' - 'i 
"L ' "í i'lr"' "'li'l rl , 

'r 
':t'"

Blj déàéj 'verfórióu'wf5 giàag öiie':fiËae'ËéiÈrriÈj dis..i:'.-:,1;;*ti""Y,r,j.,*i4.r!a,'rr't.i.t,..r
Ís er op LENS DlsEchLen eeo neisJe' :r,l.lji-r,i l.iij
dle Ín ParlJe zÍju (suor)PunÈJ.es w-I1t bljltnippeo??? "'1r.rr;-'ï ,;Jas';',! i.
Voor àanneldlirgen l,iunt U ËiJ itè " LENsiedakÈ1e teiecht! ! I ,.. ' ,,Í,»r ,; . i,:s.+tJ

- Voor de ,vÍoege vakantlevlerders: .,

- een ptettige' 'en, flJnè'vàtanéte, en komi gezoid weer teruglt. .ir .a:1 t :, -, "'i']ii;. r'',r2

ZIET IU HET OOK ZO, bP"NIET ???.

, rl ,. . .., ,r. ,_, ;r ... _.r -r--;..
Ír''zri!.,'..í,tr:Ít ,.;, 1 il .:,1i :Í

'l: E:'ir'í rV '.. I .;, r ; .-_:t : -., .,! -.i1ti :'..1i ! . .1
: .il ,-' ',rr '",,'.r . t' :r:" ^r-ri,,,Lr :'r -,i-ri,

. : ., i-,'.,ir' I , .','i .u. t ..,i1-rri.l,
Blj het afscheld v:rtr Frans van DUk a1a bestuurslid; past ben woord vatr dank voor,'delï
door hen aan de veletrlging gedurende de laatste vijf Jaar bewezen dlenaten.
Zouder terughoudetrdheÍd valt zllD Ínzet op een aantal beleldsterrelDeD te roelneD'.'-.'

'tr'rans epreekc in ztJn slotbijdrage aan de LENSrevue over een katterlg gevleI en..-,.,
bÍgÈerheid zouder precl,eE.aatr Èe geven, hoe dat nou Ae laatsÈe &aatrden zo Is gekoEtn.
Een redelfik ouvangrÍJke gro.p i'iísiders" ib daàrvair natuurlijk i.rdr oi.ae hoofte.' ''
Inderdaaii ls de precieze oorzaak zelf van uÍnder belang. Eet gaat eïoE hoe betrgkkenen
DeÈ dle oorzaak zÍjn oug"gt"n. Frans l-s een vatr dle beirokkenÀn. EÍl EaaÉtlèen vir:;';
gelÍJking net tle'pólitiek en spreekt van verharde §tandputrÈen en persoonllJk. "la,"i .op één beletdsonderdeel,. 'i:-;r r '
ondergetekeade iË'ook een'betrcikkene ,als ondèÈiérp Íànrde Ëttterheid vau. !ians-,-en .

1k beu ook bltter siude het bewuste gebeureh.'ïk heb díé bÍtËerhiid' echter'tr1et. vatr. ne
afgeachreven vÍa de LENSrevue, zbàls Irans regelmatÍg koil doetr a1s bestuur§11d en .';

coluolrlst. Ik betr ook tr1et lngegaan op verzoekeo van sPortj ournallsten vau haagse
bladeu oro ElJn visÍe op het gebeureE u1Èeen te zetten, ontlat,Ík hgt alg. 'een ilterne;'.
lENS-aangelegenbeÍd ï1lde blÍJveu beschouwer. Ook op. dÍt PuFt zÍe. Íle fet' drts n_Let--.!"

Eet Eoet ue vau het.barE, alat uaar, niJa wijze van beleven, het,Julst'de ver-hprdÍng
' el oubuigzaauheíd la dit ene geval biJ Prans zelf lsr die tot deze vervelendP ' - .:-,

toestaDd heeft gileld.. loewel Erans zijn afsch- Ídsv - rhaa,l heeft geschieveu' 6Èe1 Ík
her alsnog rte viaag waaror hij vsn anderen een soepeÍe geesÈ ,venqdcht | ,È,e..F{U 

t h"fj +f
zo onbulgzaarn Íe! :i .,. . .r. raÍ,r'..1
Ik beu bereld te bliJveu aaovaarden, dat Eenaen er.recht op hebben hun elgetr fouten
te Eaketr, ook a1s ze bestuursLltl zijn."Teàelotte ié niernand feÍI1oos; óok ik otet.'
Ik ben echter nlet bereÍd onderwerp te zljtr van een volkonen misPlaatste nacht-
merrle 1n oorlogetiJ il. De È1jd van de echte VJ-Jfde Coloune l1gt gelukkiC vPI 1chËeI.,,
ons en blJ LENS heeft die alIeen bestaan ln de op dlt.punt verrrarde geeat vatr "-
tr'rane. Eet blljfÈ Jalorer, dat I'rafls zÍch van deze droon aLeg.hebft kunnen losmaken.
Jamer voor tr'rans, Jarmer voor,LENS. .:,1.,,'.. .-r .rr r.i,'.. ;,..1 ., .,. _."
Eet leven gaat verder. Na de vakancie begÍDt eeu nleuw selzoen. MUn'sÈaP terzfide
lras tljdeltjk, zoals aangekondlgd. Ik ueeu 'geen àfscheld. ' Straks bèà 1k er. levoon
weer blJ en ik zal lu sportlefropzlcht nr.o best,doeÉ erbÍJ te blÍJveu..En oocht -lk een
fouÈ naken, da! hoop Ík"à;;-i;;;;;;";;;tài-.o a.t rÉ dé getegenrrèitl'zar í:rr:dàri
deze te-heratellen. " .\.'_ . , , ..,: ..:i. " "í..,..-., ,,': r. :, .ii r. ..i!

In,híddels heeft ook Gerard v.d.KleLJ ztJn kllk op de sltuatÍé 1n Aé:LENSrevue :r{'Ít

geschreveu. Eij blljkt het ook zo te zieD. aIs Iraus; rnaar. dat ríLsten rsÍJ " a,1 een,.' -tijdje. Toch stoort het ne, dat ook Gerard' suggereert ' daÈ "d1e uen-seu" Trans het
wetken ouíogeltJk hebbeu'geEaakt: Ïcht, onzÍot :": rr' l§! :.irr "t' 1 r ''.' :i;"
tlant het 16 nlet zo,'dax het yoor een aantal m€naen,zou- gaan om eeD. besÈuursbeslult,
alat nlet Íu dank arordÈ afgetroEeu. Gerard en Frans ríeÈen best itat hét gíng on vat'
aan dat testuursbesluit vooraf glng. r' ""'lji" - *i: 'ÍL(/ l'i--
Ja, en ou verdere verbreldlng van mÍ-sversËandbn te ,voorkornen w1I Lk nog geschreveu -.
hebbeu, ilat - oadauks alles - Erane voor E1j oiet àIe bé§tuutslld had hoeven te'
bedaokea. Voor nfi ls Frans sLachtóffèr van z{à elgeu'starheid! !-' r" t

' {--l} ', -."r ' 'l . . 'a' .

. ., . 1 -,r .., !.., .. -.j:on 
o' 

id; , ., . '..r ,,.. .tlee6 voorzLchtl.g roeÈ Je uLtspÍaketr, :,1r. ... . 1.Í...... .1 ,t......-
Woorden zljn rDachtlge ríapens, die veel onheÍ1 kunnen stÍchteE.



Eeu hard voortl, een scherp woord,
het kan op de bodem van het hart blljven branden,

-e! een lÍtteken achterlaten. ,

verdraag ddr anderdo'"adàé=is" ziJn:

.".1

I", -

-t-.'4.t ..r..

anderc denken
andere doeu
aldeJ..e _vg._è_lFr! i,,," :-
apde5as qpqgke,a., . i

oD er eea slagveld va!'te'Eaken. - ,,

Discuosie hlernede geeloten. Ad Coret. r i
VOOTZ. -l ..ír-

'r. ) t./t {.i -.'

.s..gtI{oordea,iuoeteB verzoene:!r: to! .elkgnderii breEgen,
I{aar woorden trrapenett worden
Etaat ue! als v{anden tegeuover elkaar.
Eet, Ieveo,.is,.te, biJ zoDder

vrede ueken.

.- l'")"'
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Prosra@ar Yrlldag 2 JunÍ r 1989,

19.30 uti r,ene'4

Ëet selzoen 1988-l
volgende LENSrevue

a

- Reeearch '-Inetltuie 8. c.' '('Gr
:.-

989 zlt erop. De eí.ndstanden v
te publiceren. De SEKO r11 U

.'Br

l
AD
er

. "j .....), :" geen schelddrechter.

ae "fft"ffeo hopen lrÍJ Ln.de ",..op attent oaken dat aedio'augustÈs
lteer ldordt.b-egonnen neÈ het oefeoprogra@a. Eieroader i)vLndt II'een overzicht, van, dèàe r '
wedstr{deu.
aanvoerder of
zourl,ag .13-8--,r
zondag 20:8lt
zor,ó,ag 27 -8-l
zondag 4-9-t

.r ''ir.
zondag r 10-9- r

De SEKO !íeu8t LedereeD eeo prettige vakaatie toe en hoopt ledereen weer gezo31 .o.n, . ",

Bent U op eeu of neerdere apedldagen, nlet beschÍkóaar stel dan tijdÍg Uw
de SEKO Íu kennis, dlÈ 1.v.8. eventuele aanvul l.í ngeu; ) ' . '., 'r: . .,i

89.Lene 5 - Leue 7.. I

89 Lene 6 eu 7 biJ'VIOS I 
: '

89 Lene 5-7-8-9-10 bu Den Eoorn, Lens 6 Jan Uoptoernooi.;. ,,.. -89Lens5bÍjFu11Speed,Lene6-7-8thuietegen.Fu11Speed,.:-l
ti'LeDa 9 eu 10 thuis tegen D.E.C. I /..i ,, ..tt' Í'r :)i.

89 aauvang konpetltie. '. ) '. .i.

L,ENS te oDtEoeteD I

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzz
Z LANGS DE SPORTEN VAI{ DE Z.ÈÍ:IÀDDER
zzzzzzzzzz2zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Nu het eelzoen t88-r89 er- lreer zo goed 
.

eeÍzoen ,voor. -de deur, uet de..trodlg;, w-Is'
leder Jaar wéer afachrJ.jvingen of overs

.; :;, -lr i-' - il

ataaÈ toch wéerldirekt heÈ, nleurre
de elftalleu.. ER koEen z.oals ,, .,
naar andere verenÍgÍngen.

j

I
Z : ','t'z .": 

Izl
l

a1e op "zi!,aellngep Ín
chrUvÍagen

Maar ook zullen rre weer nÍeuwe ledea kunaen verrelkoneu. -.. ! -,r.

Niet al1eeu blJ de elftallen zulleu verauderÍngen opÈreden, niaar ook blJ het 1*; "'-
zaterdag rbestuur..".De -heer lÍ.WarEenhbvèu had '§eàÉr'ènrte hetl' seI2óen a!. 'te. keiriÉeri: 'i -' "

Segevetr de belangen van de zateràagàfdellng nlet ireer aIs bestuurslltl Èe kunnen
behartigeu. Dlt vanwege z{n drukke werkzaarheden
BJ.J deze w1l Ík hen daarou nauene de zaterdagafdellng bedankén Vo'or. zÍjn.líazet.éd.':.::t.'
tÍJd we.lke,.!1J eespqndeerd. heefu.,aan ouze afdel11g
saneuweiktu!.' uarti.ri ueaàntt r. r. . " 

'- ' ' "' 
l=

ZÍJu plaate zal rorden Íogenonen 
- 

d'àr André Christ
samenwerking zal ook prlma wordea. Succes Andrét !
Over twee weken verschíJnt de laatste Lenerevue. 

IHlerla zulleu de standén-vetr'itè 4 àateidólelftóllte
Voor degeue dle aI aet vakantle [aau, een pretÈige

. Ik w11 hem bedanken voor onze
. i.!: ' 

, ,.rli

. Ik trfJfel er alet aan, of deze

'' 11,.-- .. ' ', 't:.;. -:.r . ' "'i:
n Éordèri 'g:epÍb11cèefd'. ' ' I r! r:i rr lr - ': I

vakanEÍe en tot volgend selzoeu.
' ' I !: - ,': Lt 31-.1' ' i1!.

3

Jan Ean.
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J VA}I EET JEUGDERONT J
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. ', , -: "', ' r,- : rÈ.. ' .Éil li;'."-
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-.) 
.Ul ..' ' r -.,.::C., . - :r,; i,.:;; :ii.,

Algeneen kontaktpersoon: PauI v.d.steer, chopLtrsÈraaÈ 103, 25i1'lsv bérr ua"!;'iÏi ',"r :;
Telefoon: 970154 (b.g,g. 971674 Peter Perrelm), 'ril " r' 'r''- :r':h '':"'fL''.-r.

fr'r ' ro '''!.i,:r.
_-rc,? ir. ÍrrtIÍr

Wedstril dDroeranna A-B-C 'lunloren.

KoEtaktpeÍsoon: ?aul v.d.sreen, te1: 970154 (b.e.g. 971674 petex perreyn).-'Àfbe1Ieii'vóor
de wed6trtjden bÍJ Paul v.d.Steen voor vrÍJ dagavond 19.00 uur. In uÍterste'hoo'rl rid§'op
zaterdagEorgen op Lens blJ leuand vatr Lde'J euBdkbriEÉssíé 'te!: 661314', Vèot- ÉVóídÉedsrrlJ dentel: 970154. h].r§':* , ' r ' :; .- r?:rf r,.,.,, Tr"iii

=--===:=-i*-i:i:=:.j===j=::==.:li;:i-"':
VOLGENDE I{EEK GEEN IENSREWE. BEÍ{AAR DEZE:G0ED;I !.!. ' ;+" '.'. *,. .. r* ,t

;;;=.;;;;;; :,ïïï. =-== *===:ffi=.r=ï-=,,:ïrïi;iffi,

Alleen onderetasrde akÈlvlteÍten vÍtrde!. uog plaats op LENS.
vervallen alleoaaI verder.

vrÍi 2-6-t989 (zle kopy) veld
18.30 uur Lens A-reg.
18.30 uur Lene 81
17.30 uur to?r11,1"12,

vertrek naar St.odlllenberg te Llnburg
verÈrek naar St.odÍlletrberg te Lluburg i-,,r1_ -.

C2, C3 en C4 tralnen op Lele.o.l.v. ..."
ArÍlo v.Blltteisw'ijk'en Marttni:Ebben.

De overige traÍnLngen
.r:: ;::l .l-l ). ?,iÍ2 .:.;1eí ,ll

...' ,i;1;;!..1 t'r ;
- samenkonst, LENS '

Zate 3:6-r989 àle

Maandag 5-6-1989 (zÍe kopy) .. ,-:

::,]t.. rr" .'; .;,1.,.,j- fri.!.' 3,. . ;. , : .-i'i-[-i-;il i g-:,, '!!;
:ii:'. ?t : it i"ir. ,.j,';ltil . ::, . r.r.r, ;t l'r::I,l.i' ';,r: í..,'

:r .ll ,

',: .!í..... t ti 1,.

:' r_::1 , Í. *,., f.i,i.,

18.30 uur
i I 18-,3q .urlr.i.,l.*L'
,lZ.1I ,#r, r, ,-.

',Í ri:.],, ;I!i 15 'uur "l r,. 9\:
.r. 'l 1iÍ',i .. :;Li'r.'.,'',

| ", {rJ,'ir ..,; ir, r-..;:, Or, l,!,,
- r. .,. ,,:.'r n-. ',r,n' '-, 18.45 uur ."'.- Írt , '.".L_19.30 uur Lene C/D comb. - Die Eaghe C1 G.v.Loeneï'

r t\

Dí.nedag 6-6-1989 (zrË :topi) i : -.. i. ' 'Í ;l':' ''-.
' :i,' .I(. .:.' -.,

. :--L' .-rr 'lttl-':,,, .;rr,

':.)r{ ,.rí

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

:

9i;
.!

19.30 uur Leus A/B comb. - Dle ltaghe A1 ,

18.00 uur tens :.8/C oomb. - Die Ilaghe BI
, , i; -' rr..- 18.45 uur

i' ,.r.7' "sii't, l7;L5 urir'".

AlIe A-3-C-ktassers dle op 5/6 en 6/6 ntet gespeeld hebben
kuunen ontlerllng voetballen op LENS o.1.v. Arno v; B11tter6sÍj k'{; .i\. t:,
en l,ÍarËin Ebben. Aanslutteud kanpÍoensfeest Lens 82 -en C3 . . j ,r : , : -' \'.

. j .. ,,)hL -r, -..t::;:I.-t. lï:Si
ZaÈetö.ag 10-6-1989 (zie kopy)

VrÍJd8g 9-6-1989.

17.30 uur

Maandae 12-6-1989 k 1e koov )

19.00 uur alle A-klaesera nleuríe,, 1...,", '.. t,,,,,, ,.. . i

dinÉd 13-6-1989.. zle '

.- Í/t'.-;i. 1 .: i..,., : -, , , .r'r' * .',ii;o..'r';
' jr r.r:i::,...-'r' ' :,, ': lld;;;.,íl
s eÍzoen...tr?Ínen -+,.ketr! l-sna!Íng q.. !. v. I 8.;(5r,uur- !

6.45 uirr Lebe cl -" 
' 'vertrek -'la:ndèlÍl 

ke ïoetb'àldag 'PSV Elnilhóvéu " '"' -1r 
ó.00r urir 5

6.45 uur Leue'c2'' vertrek 'Iaaóeftj te vóeruàldàÉ -Psv ' EÍiialho+en ". .'- '' 6.0Ö uur''{
,-..ri'J]'''ir.9l1,:..].Í5.l!.i,"I",..,

'ii

rl .. .: 1.t :' ",1 rr.
rir .\r^,:.1

19.00rriur àtre n--klàè'óerË'' nteu*! selzóèd "iia1í'enr + kénriismaking o.I.v."'18.45 íur'' '":
F.Grens .-. -. :.,.e,; ..-i.' 1- tr!"-:1'

.. r i trri'r i,i'i,r
J 'i,:Í;.,,./ '.

. : r't :--'

rÈ I l. .I;'ii

I{oeosda 14-6-r989 zte
19.00 uur alle,C:&lassers n1euv.e,..s-etz_oell _,tralBen f. kennÍsn4klng o_i,I.)I. 18.45 'uur

. í- ''r -.i :it: ', Í.ï
Zaterdag I7-6-1989 (meer nleuwe over 2 veken )

-4

11.00 uur Speldag op LENS'

S,.Boglsg..!r..,,

10.30 uur



r

, - volgéidile, veek Ènt ., 'ig"'"i LEllSrevue. Bewaàr
- voor bÍJzonderheden over.ÈoeàooLen etc.. ite
- lees ook de algeueue J eugdkopy achterÍn ileze

EIJZ0NDERtsEDEN3

A-Reglonaal en 81.

Sp

. ')! '

de?e,-da.arou. goedlit' r

hleroull,er. Lt . .. r, r

LENSrevue eens.

',.,-.1

.'\?11i,.:i'i í'

I

j i.j: i'1", ' '\

:ils.,,

r l.,l

t.

)

,t ':\ .. i/rr ri l

l. ,rJ

í; i.

9n.v1r19ig 2. JunÍ- gaan J uule. ï;àr' st. qarlràa'rerg fr. irrUrrre.noordellJker; d .Duitee'. grens lstdÍcht in de buurt. De routóTllburg, EÍndhoveD, WeerÈ en RoerEotrd.

.,,.,, ..rr, , . r.t..I
,jRoeí'oorid, lÍgt:. 10,.kn,", 1

loopt over Breda,
r -ii-, .':.ir. -., '.1

We sertrekkea on 18.30 uur : r',asJ,brj ..1e.,ze1f:,no et .4ofggn dat Je.gegetenr.hebtiiDe rble.Eet g-peraoonsbuàj es àuuit ongeveer 2,5 uur.' N9,, einkggst I In] §È.Odi.lienberg . r{chg'siír:.:rre de te[t. rLn, ' eu daarna zÍen- we Iye1.. .l.

. ,, De vedstr lJden . duren:2 r ; 15 nlnugeu.,.TégèhÉrbndC EB zÍJn
He eó'sÉ.J99_9t, daarna' fiua1ës. r

,.,,'.li rl )l

18
tFfdag
.30 uur
et i "uiiv

Ze beglEt ,,het toerno oi vaude, A-klaeeers 'öE ,13.0'0,uui, ea tLt' eríàè""Í;li8àh'

Zoudag begíuc het B-toeÉool OE I I i00' ulrr, eD
f ,i-

rÈ

...,,

"'l

heI glla" ia on 16;45 uur, waarna _deterugteLs'volgt: De IíEdetrlJden duren 2 x l0 nitruten, etr de te eDatanders rzÍln:sc Leeuwen, St.O tberg, 1l{iilbuigí.a,' St.Joost,
c

8trlJdetr.
Srdf t' eri' DESI'I. Dus we epelen 6 wed-

.11 \11_U.a1"g Va! Jgllte,betaalt hebbeu,ztr:.oÍeroachreu; vérvóer, oriÈÉi:r:.aí,. " .. .L,.T 
,:.qe.q 

Ix eu lunch_ 2x." Vo.o.r qgdere qÍtgevei zul .Je, zakgè1d .uée.raoeiÈeu 
neueo.

9_ï':1lr:i:Eas,le e-en'gpgerolit dirrasJe_ tif eeu'iuchtbed nqeqeueg.-Abuàii,,.,r g"Ëp., 'IaEEecner; daar la geeu praate voor_ Ío de buejes. próteer Je kiediig'in aén taI , ':...
te krlJgen (ook Je Bporrkledtng). Denk aau eén slaapzak "; ";; k;;"í: .
Zondagavond zullen we vast nlet voor 21.00 uur op LENS z{n. :. .. ,. .,r i, . , , , g:,.r

Adrea .!u .st -odJ'Iiëaberg: ., §pgJtlgJ! sgh.epersheuvel aan dp scliaàpewégr te'.rsi,. odllÍëíberg.
. .: r ii . .j.:,,._,, , .,. teli. p4752_3556. ... _.?.., t!.,.

§peellÍJdèn A,op, zàterdagr.14;00, r, l5.OO,
'sjËeirrlaeri'í'ö ,oria"g i fií0, tl.ls,

16.00,

12.40,
L7.45.

13.30, t4,zo, 15.10.

lll':9 Ï"1 |r]\, "urq!a:| 1KÍpp, le"ter v..d.r,ubbe, ,parElck natkeaburgh;,A6g
YYïÍ:: lllf.y,e".l, Rulen Jor!.an,.F.8gqto den HeiJer,, saisar er ueàaiourlverd, P.aÈrlck 

,BrJ lp.r.. -. ..:,..i i,,.,r. .., ...

!":'' '.-:r .':', ,L "'.1' ., , L '' :";' "r'-
,-* _ti,r.{Ït'oiÈie scr,,r,r'.iào, peier'i,"oot, srrir, nrlir"ra, *""u" u. lr"o
Sascha Glaudeuans, Charlee v.d.Geeet, Maico TÍJsen, John v.Oe, MÍkÍ de
Dou.,Heltra j DeanLa Laders

elere dle oee :A:

Afsekeurd of uí.et.

at'Tikài,
Johd }ÍaÍig

,r, ,+["] a,

onenbriïg, '

BruÍJ n,

ri

cl: Zaterdagr3 Juul'.het laatste'itoèricior., en o^ilat se nog helenaai oret tuileaDen f,aag zÍJE geweeeÈ, gaan we nu Daar SlÍedrecht. Dàar wordÈ een triathloagehoudeu, eu daarom beglnÈ JulrÍe toerroor pas on 14.00 ""i, 
-.i-i"'r,àI;;Xè'

paa on 19.00 uur. In de_poule spelen. Ju1llp tegeu NÍeurrkoop, OWO eo SpaÍÈaan 20,waarna fÍnalee volgen. De !ÍedsÈtljde! duren Z; lz,s.ntnuui. . .

OpsteLllngs als bekend zonder D.Lamera en Eet D.Zandstra.

nr1 drrl'reÍachtre'i"i
wedstrll.deE dooÍ2iaai.

i ' -. .r .i ,

r Eoggq Jullle aaar LENS _bel_Ien, .( 66131
Doen hoor! I

4) of de..toei-nóolèn en/of ''

+ .'
-, .---r .Í..tr . ,:r:. ! - . , . ::. ' .'

9pstqlllgger.r , conbíiauÍe-àIftallen: . ; i
e/n 'coJrtiqtre:: (di 

:.3:lgobÍnl, É:*..jd-.l"le!,.R.B1gner,,l ,l !Í.v.'crooneaburc;' R.id;;'
].!fser, p.v.d.Lubte, -j.trausvàId, i.rioot, s. nuaatleríaag, '. ,,, r.. ".: . l.t. Schuurmau, A.Tikaï, p.Valkenbur;h,. J.w";1";;d-;..
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!.Ayt ogdu, P.Blokhuis, M.ile BruiJn, J.Doerga, S. Glautl,eoans, G.flaJ.v. ( s, D.PooL, T. SchÍppersl. N. Sàhuriroan, J. ípaans,, R. rur.-.
Arberlea btl ,red r*""1,,:1'.11ï,: .lli . .,, ..,i;;.,;],."r.'1.,r.,,.1'.,

BlC r oubinatie 6 unÍ

C/D r oublaatie: (tl-""!)

Gtoel eu nÍeutre seÍzoen.

lí.v.r.Berg, !I.v.DÍeuen, E.den IleÍjer, T
B. 01r.thoorn,i .J. Pronk, ..R. Pronk ; R. Rlenèu

. --li:- r, i' '-'c :,i jli,:a ,{,rl , iir' '

.EeLne, M..Izendootn, M.Janeen, i. .l . L".r"i" torr"-.

i .E:v:Ih:I,, |.J,Ï,edenap, D.Zandstra...,, ;1 . .,;:
..rÍ.JiÍSi.I l, j' ;" r' -';-:t,)tr''71 ' .g-llj'!.r;

eeth, D,.Laoerp, tt. LuÈ,
,.: :1. ' ' l,r (rrr" *

:-:: :,; .;t i ':3"i'

:i" J ,, +r,. r, r|:-[

t., "i. r'.1

'{. | "\ ''r\ a".)1 'Zoa11

F".u
Praal
Het Í
shlrl

've!trr
He!,
Verda
d1t, r

A-[:],r

De 1.

Vorl:
feBÈ:
ou t,
1and.
8eor.
glds
Juu.
Ëet'

'Ju1l1e,.kuntren ,zÍen bij hèr ,íèdsti{dprograllloa gaqn rÍe i.op 12, ,]3, e-Ir;:14 Junl.s , Eaketr-Eét iAè hÍeriwe gtöe!èu Voor het konbnd e 'seÍzoen. Iíe ttoeu dit, mi<ld e1s .een t
Je naar ratuurlLjk ook. niddels eeu ouderll trg psrtijrJe voetbal.
P!eekt voor. zÍch dat we ledereen verwachtèn. i Heb':Jè no!, Èpu1le E '"'o Èaics tÈÉ"1'trarurd!épàt 'etc. neeE.heÈ dan,Eee.,on.lu te levereí. Voor de" duidélÍJldieid)

q70154. ,r . J,? 1. i.l.--

r ni!:

lden rlJ híe ronder evèD wÍe volgend eeizoen.biJ we1ke, lroep hriört.'e hÍer vragen over be1 dan even uaar paul v.d.Steen yel:
-r vragen wÍJ Ju1,I1e on het valàntie 6trookj e ,loPi deze d?9,l,tr .!e levergn. ale Je .::..r.og qier sedà:iri hdbÈ'i. I{iJ hebbdn.

.. I í, lr..".\a -". '
ilÍt nodig- voor tle oefeDPer iode. '

.ssere nieuwe geÍzoeu.

3.1",T: D.BeÍdJqe, D.Bargobintl, M.v.d.Berg,'s.v.d.BEtii, H;v.il.Beigh,R.Bisnàr1, jlioiÉ.r",
3.jn l]r,-U.v. Croooerburg, SiDrÍeseen, J.GelJp, D.vld.Eo,-ek, N.Jagóear (:); n.XairpJ,,,-
Ií.Lgr ud, B.Lingsr,.PiÍ.d.Lubbe, J.l,Íansveld, R.Hezourl, ï.pehJ.ivan, p.pronk, B.Ram:
1.S, o, B.Buiahlèrrang, 

_M.,Schuuryn, J.v.soi1.uge, A.ï1ka1,, M.TÍJgeq, f .v"it""t"teh,.
J.Ifer tsÈrate, M.de WoLf, '. i ..É 'l ' *,lti':',.tlr:4' "rr ' ' '';-,:f 'ï1 t

- 
B-klr.gsere nÍeuwg geÍzoen3,r, -. '. J '-:r" 'l) .ÍS r .' !3'í rl'-'v ^ -r'''L 'rl"-i'-l'i'r" '

.. F.À1..ad1n, x-.Aydogdu, E.Abà;kàn,. D.BhÍkhie,: F j Blokhuts,M. rblreréd,, fu.a" srrtJ, ï.aé ":'.
BruÍ: tr, J.Iloerge, V.Ebben, S.Glaudenrans, R.Grbeílard, R.,HauÍque, G.Ilaseth, D.Eeins,

-P.Ee: rewLJo, M.de Kok, D.Laners, E.Lau, W.Lut^,.1M.Meur1pk,, J.v.Os.,) D.pool," T.Schlppers, -
N. Scl uurnaa, J.Spaans, R. Tur, lÍ.TUsen, C.VErlU, D.V$, S.ViDk, W.E.yeng, W.N.Íeng.

,L. .u .t,1,. . ri "': lr i '' r'ir''' :'' 'j ---:"ilri ':-1 -'

L.Abr.unarsa, M.v.il.BErg, !Í.Buytelaar, J.v.I)lenen, W.v,Dlenen, 't.ri;"J,';';.;ï;-'"t,,
bach r.IleLns. E.den'EetJeri J;Hoefnageli s.Eoefnagdl, M. ràendoorrrr R..laeea, M.Jansinl
R.KI,.,oi,.,ir-.i<".a',,P.iào;,J.;KoppenilraaÍér, n.ae r.aneË, i.;:i;;;;;-ï.;:;;íèe;:.;;;ft-ï'
D.l,Íal,a1JoJe, S.IÍerencla, R.Uohan, A.NleuwenhuÍs, B.O1sthoorn, T.ozderir, .f.pionk,'
R.?r,'nkr R,Rieuen, G.Schluter, P.Slnke, P.Snoorenburg, J,Soysa1, V,v.d.Spek, D.Tempelman,
R.v.r,.velde' D.verherJ ' E.verhey, H.vredeman, M.waterreus, Í.westeihout, i.w"ut"r,, '
D.Zar.dstÍ-q,_ P..,z€eEeÍJ er.i.. ,' .i1...:.'t., r.i.".1 .; .rr,:.. :-; ' .'' ' ',..!. .1 ' . '. '

=..i,,-Éc-*;l;:.1*t--=-===---..--==l=:=;*=-=';L=:=*=::'--==:==::-:J-:--;=:--.-;-;
mg van

Ga Je nlet op vakantle garr toch tnlevèren en a1à daturtj; r. ::-.
' - ';,..: ., ,r' . :. .: ,.. . ,'t, I.'-'

7 auiíusÈirs isvulleri op de stlfpeLlÍlnj '.
.': J i',i; t-: l.'_ > I -'"' t - '' | _ 

'! " "'t' ';1t '11i9_i

' í,r ..,j ,' -).;r t;i'ri ,r"i.;.1í -r:,..: .- NaaU!i]" ' :j i".;.ll 'l' i-.
íl -. 1,-l\. r' '--' , '- "a'

rndel ke voetbaL b1 P. S. V.

; Jaar waren wlj
.jg wgapb.tj "diwe4
r kÍJ ken naar de
rkaoploenschap bl
;anÍseerd Íu het
op deze dag. Er
-e 'vat 'heÈ Hollan
rordt toch eetr. 1a

nier btJ de Lerste J.anitelÍj ke voerbaldag.
6e leugdelftalleu aanwezlg kunnen zijn nle
illverge voeÈbalf Ltrales rDe: als' hoogtepuít'

-"iin, - 
I '; I -.,. ",.1'l

Een groots voetbal- : -

t on deel dè'neuen maàr
(le tj.naJ.e ollr het

J de A-luDioren Èuasetr Alax eu pSV. Dit keer wordt deze da.-
stadÍon van PSV. EdwÍn Coret kan ilit drcimen dus hÍJ f; JuiÍi;: '' i
1s echter eeu probleen en dat ie,de vertrektljd... De trein,i{aarEee
rls Spóor,vertrgkkgg gaat. at on 6.46 uur (sJpoigens_ alus).
Tge dag' wà.uÈ orn 19',L2 pur. (s r.avoud_s dus) vei.rràkken ' Jullie pas ."-;'i'":,_'r -;.''i ':',: '.,..-'.' ' ., .-,'

- --.6



weer uÍt Elntlhoven rlchtlng Den Haag waat Ju1lte ou ? uur ríeer oP het flollands Spoor

,*torail fqa.r ÍoLilbenile "i"o ", alrloken nee voor {e hele dag en wat geld op"slgyg,n$3 een

p"irtje f.e kurnen eqen. yoor het oveÍ1le 1q,.+Ues gtatÍs'.I{e*very1thl.'] alle sp9lèrs,
vaa Cl eu,C2-(J.v.0s) agngevuld Eet _...,:-r... : i.r, .r !. . r . , -i,... 

.
Als.lgldeg gaan qpellE.CoreÈ, R.GarskÉEP. + lauvulllug 7 pereonen.. ., ..,,
Af,bellen voor deze dag zo spoedÍg uogelÍJh Esar lE leder geval voor doulerdag 8 JuuÍ
blJ EdwÍn Coret te1! 671096. '-1' 

." ' :i": -"i... ,i:-"'.,' .1''-t'

.rr ,' ,'j' 'r2.,..', . :.1 . r.., i. ..:" -í: ,'. ,;, .j[,.'1'
KaoploenEfeeet Leus 82 en C3.

zoale afgeeprokea vÍereu rIJ nog het" kariploeí8fee8t van L_e.qe'82ien C3.- op]vrÍJ§ag:r,i ',

9 Jua! gÀar Ju11le eerst wat oBderlÍEg voeÈballen! W.e veffqg},tgu j.9}1f9.,!f ervoor "' .- r

oE f7.30 uur op LENS. Ne het voetballeu een overueerlÍJke barbecue oP LENS èn ver- '

volgeae eeu geweldlge videofÍlo. Ile venrachten onderetaande perEonen op il.gze-- lv?}.-q! ,,

Leue 82: I ! 1..'.r

F.Acer, A.Bal.iUoe' M.Bruyo, J.DoerÈa, D.EeÍna, R.Jaasen, Ií.Kocàt M.IJgoud,B.Iiir!èrr'' - '
R.Mezouri, M.TUaèu, R.Tur, I{;N.'Yeng'èu lelder M.WEBtethout.'' ' "'r''':lIi t: ':' I I 'rlj
Leng C3: ,.i
L.Àbouuaragr; F.Al1adÍu, .D.3htkhie, H. BÍJ J er8bergeul M.fe !t!11!", tJ.v.Dleoeo, R.Jagga,
E.Lau, S.t{ereucÍa, A.NÍéuwenhuis, D.TerPelnan. M.TiJsen' D.VLJa ea de,leldets:- ,;,
R.v.d.Eoek eo BIJJ ersbergen.

Ook vernachteo rlJ natuurl{k tle tralaers A.v.BlltterswÍJk eu }l.Ebben e.rbtJ.'
lJie nLet katr Eoet wel éven voör I JuaÍ afbel,len (970l54)'aaöere 'bliJien'Èe ae
ktpeaté en ktpfllé zltten. ''. "t 'I )

t zovèeI

lJedstrlj dprogrÀílna D-E-r luuioten.
Kontaktpersoou: Paul v.d.Steetr tel: 970154 (b.g.g. 97L674 Petet Pereya). Afbellen.vo,or de
ÍredstrudeD bÍJ Paul v.d.Steeo voor vrljdagavond 19.00 uur. In uiterste nood nog op
zaterdsgnorgen op Leae b{ leoanrt van iIà J óugdkomissie tel: 661314;: Vooi,.Évond$edtiÉrÍJ der
te1: 970154. '- | ,. ..r .' ' ;,t t t ' .

relrrnri-rrr ---i--Èi..cà:=--;-
VOLGENDE WEEK CEBN L8I{SREVUE. BEI{AÀR DEZE GOED I I I

E.-É='.

D-E-F-klaeaere opgeÏ&ïr t

A11eea onderete8nde ,aktÍvLteÍteÉ vLtraleD trog.p1aat6,op: LENS. De,.overÍ'ge traÍolngetr .4r
vervallen a11enaa1 lnclue1ef ale traltrr.ug vóoi d. D- àn E-eelektle:op dooderdag-1 ,Jrur1.

Zaterdas 3-6-1989 (zÍe kopy) veld sarqenkoos t, Letra ,, '

11.00 riur Leas Él t -íïèrreto.roàot
1I.00 uur Leoa l'2 - Lenatoertrooi

t{aauíae 5-6-1989 (zÍe kopy) '':

19.30 uur Lens D/C conb. - Dle Eaghe Cl (zle kopy A-B-C-Jeugdj
18.(X) "uur, Lene 'DlE.lcornb. - Dle' Eaghe .Dl .. ..i . .

I{oenadas 7-6-1989

13.30 uur Lene ll t/ro trs tr8itre! op LenE o.I.v. I{.BIon.
15.00 ,uur Lèns El t/!0'84 trsÍnen op Lens o;.l.v. "G.SteeNr{k
16.00, uur, Lène D2.en:D3r.;tràluen op LenB o.l.v. J.Prouk

Zete 10-6-r989 zie ko

t0
T2
t4

.OO t rrr 
'' alle F-klÀsseis seir-oei 89/90 ontlerltng toernooL, op Leng

.00 uriÍ r a1le É-k1aàeère sel/oen_89/90 onderltng roeHoór: op l,enÀ

.00' uui' a11e Éklasbere' aelzoea óg7go onaeitrug toernóol op:r;àrii',,...r : , iJ, r- i.

',' ,.
II;

i.r 12;

10.30 irur '
I0r30 uur

- :. t..l

18.45 uur '
17 .30, uur-

13.15'uui
14.30 uur
15.45 uur

ruu30
30 uur '

30 uur '

7



í _i.{: ,-.f ' . Í i..l
Hoeusda r4-6-1989,, zLe

19.00 uur artË c-tlasÉerÉ 
"Èràoiril 

es
13.30 uur aIle F-klaseers selzoen 89
15.00 uur aIle E-klaeeeie séÍzoeu 89

i r.rj:. i'.,i t; r;,[ ,; ?Joli rÀV"i, , r ,,r. Í,È

tratiieir'óË :ieue o;
traÍ.nen" op léís''-ó;
tiàtueí-op"r,aris: o.

.86èÍsèh-rrrr Í8. 45,irdr:ÍÉ I

.B1dn,a. L .. 13. 15 uut.: id
: SteéirílJk r14-3ö iiur'I t

, ,;"J,rr 'i,lrllr:i. , !.,t.ri .-; , saoenkoaet Leas

1.ÍrR
liv'.W
i:v.c

leo
l9.o
leo

Ilouderd r5-6-r989 zí.e

19.00 uur alle D-klaeeers seLzoen 89/90 tralnen op Lens

ZaterdaÈ 1.7-6'1989 , (aeer nleuws volqÈ over- 2r,weken)

R-klaiËËiË'i l!-. : ï"1!rri)
).,t ){ : , +v .' -, r .i. , i r .,
'J'r j)-i: .,5,;;' ;1 r;i, ..fl

FI en F2:

lÍf,{r ir t [1,1r ']r É:1,.- .'i .r:': i..il, ,,.1u.;. .rt .., .x'. i ,:..:..:,".r

..l"jit ;.irÍ ir:.r'j ÍIl-,i-,:j i!!i
o.I.v.R.v.Schaik 18.30 uur
.t.l '!,,\ ' -:...:.. , ,,t -:'1,...:,a.tj ,u;:

. ,,: r,rr{ij11. _.ri1.. .'.. ,.i;
., ''ti.r.r,.IO.30 uiir, n

..r'. i. tlr; i r -:' .i'; - .

:p.Í'"i -uel r. .. r;;1::

r r.oo gr. srÈraq i;!r. pfi fr ..11

Btl zïnderhedeíí' l;I 'r 
Í'r'' 'i r ' I

-volgende week kout eÍ geen Lensrevue. Bewaar deze daaroro goed! ! !
-voor,ö{zonderheden oqer co,er,qooi-eu,etc.-r?i.g-,hle-ronde.r. i ,r:sui.,
-Ieee ook de algeoeue Jeugí&qpy. achre-rfn.dgze tregs_r.gvug ggus,l,. :

l-' i

r 
_ r:.í' :,.

i,l .Íir l',ri.'
i.I - I ,,i^rír:í.

Vo<irilullld r"o íitdlsto"'roïbt r.t
het 1À afgeJ.opèn rönd 15.00 uur.

opstellÍng Fl:

"snv.'en Wuick r'Stàps., oiíl àariíang 1s I1.00 uur-,Yed.,.-.:li.
- ' . . .,. -, .c. ", - . Dí,,;1.JIJ..,,, .o: ,;: ,..;.r..I,

.:::-i11§Li.'; ; ,,$ r.) 'f àu, -r, 
"")

!,:1 r' ,. - li:tr.i I 'i; I,Ír '.i.; , . ":1. .-:y ;l;'.
Fiv rï,eeuwaard,e 1 B,!'Íeeudssè' ]..v.Spron_een,!?) :.,'', ,t!,

.:",í-:i.J ;: : :,:_;i ..1 :t,,y.t1i.

:. rr n I-a-

i .{.,

N.Al*abÍ,. S.pyllgnhgki T.Jozee,
D.v.d. Steen, E.i{oLshelner.

opstelllng F2:

Blon, M.DÍJkgraaf , lÍ.v.d.Donck, D.GLllard,

t - - Ír"

r. ..1 I
':,. ' . r i':r,.1 l..i: . ,rrj1r'I-
.'',,r. . ij.i.', - .'t,-,;,qopstellíng,l-comb:

V.de Boer, R.de Roode,
-§.MoqÈelCg, A.Besdoga!.

] .. ,i..,. i:,-ï -!. :.., :,al':'Í! :1
'.'à''. , .'-' ï ',' : l.: a;.i .L ''='.

t - .', i , d .I t, :il, í1 l ,-, ; --I'. -.r -:;
R.Martha..1J rIl I'

r'- Lt .;. iii,,llr..t

A
L Bul an.

'. n: ;-v r

, ..t. : ..

R.Hoogendoorn, IÍ.Postena, K. RandJ anamslngh,

Eelaas het thulatoernooi voor l,ens E4 eu Leus C3 kan wegens gebrek aan anÍuo bÍj -.,. -,
andere verenÍgingen nlet doorgaau. Eet E4.t-oernooÍ was rond voor'I'ateidàg mààr helàaC'
beldeu.èr'twed veieul§lnièn 'àf'. en' vervatrgers wareD. niet ter vlnden; .J,,:?i.r '. '' "'-. r;', r'- . ir
.Volgeud Jaar naken rtg,611 rgoed. .'.'ii ^!r: j--.."r',.: ..r, '.I':.;" i.,, l- ,.-i-urlr,

Afg

Noot

ekeurd of uiet.
BiJ twiJ felachtig weer even naar Lene belleu
Dus nlet 'zomaai wegbllJveu.

Opste].].lnJ !/E conblqatle voor 5 JunÍ.

l.l :.-l

:*

-a: -.' .' .,.. i ..-, j í

.rr'. .i lI :]l-r, r*,: ",1r,'í-r";t
(661314) of, lret -vo-etballen doorgaag... ,

.:i!,,i,' r.L ... i. '.;, l; ... I

,1:.1'1t, ."í-:lj j'i
De volgende 

. Fuplere worden Ierw,e-.*t: . ,r, .::i. ,. \L:, f,r. .".:. - t.,j ."§: i,.:r :ii, Q,
Y.Basdógani R.v.il.BErg, W.Daanen, M.Guenouu, R.v.d.Ue1jden', R.uerreÉljn j'L.Peek', C(i,trl
D.v.d.Raaf, P.v.RiJu, P.Roos, J.Sandl-fort, R.SEap, P.v.d.Steeo, t.r"rn"fl"1d-, 

... q..ri:;,,r.
Groepen nÍeurÍe 6elzoeD. . i'I ri.(r

Zoale Jul1lè.kónnen zien blJ het'vidstril dprograme gaan we..op'10, 14 en-15 JunÍ il,rí
kennÍsriÈken Eet de nieuwe groeper voor het.konende seizoeni We,doen dí.È.ÍrÍddels eéí.ri
praatje l[aar ratuurllJk ook niddels een onderllng parÈutJe.
Natuurl{ k verwachÈen w1J ledereeu. i ..ir I .1}-'rr . :-1'':'] f. . "il:l=t:"
Eeb Je.uog,spullen van Lene. (trainÍugepak, tas.of ..shlrt) neeo dlt dan uee oE Ín te .,
levereo.. Voor de duÍdellJkheÍd vernelden wtJ !Íaiondèr bÍJ welke groep je volgend '..
aelzoLu woidÉ lngedeeld. Heb 1é trter vragen ovèr.bel dan even naa- Paul v.d.Steen.."]
tet. g7OL54. VEràer vragen ritj Jufffe ou'ond.rstaand valanrresirookj e 1n te ièveieril
I{Íl hebben dÍÈ lodlg vooÍ het regelen van de oefenwedstïl-J den.
Nlet vergetetr hoor.

I
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R.Alpheiaarr' l.Baaitögau, R.v.d.Berg, M.Boeroao, W.Daaden, Dí. buenoín, .e.ei'Uaaailu.f ,, .. '

F.e1 Eaildloulr- P.EerreuÍJn, R..v. d.Eg1l4eo,. A.Jagga, B.Korfuaker,'M.f.fÀ.rrheÍJer; ;..' : ..
A.No1teil, N.OzdeuJ.r,. L.Peek, D.de tlàaf', .P.Rooa, P:v:RJ]1, J.SandiforÈ, e. poug,r.é, . ,-
R. Stap, .!.y.d. Speeu',.ic.v. Vereevàld, lÍ.Ile1bergeu,. C,.zelÍèr.._. . .,, , .,

D-klageere uieuwe eeÍzoen!

E-klaeseie nteïwe' eàtiàen :

Ik ben seei. beschlkbàar 'oE, te traitrètr Eet ÍDgirogl vatr:

E.Akar, A.Akkabl, A.Basdogan, M.Benouarrek, V.de Boer, J.Bu1e, V.du ChaÈlnler,
D.da Cruz, M.v.d.Doack, M.DiJkgraaf, R.v.d.GEe6t, D.Glllard, A.v.d.[euveI, RiËeigeliT ,

doorn, t.Jozee, F.Kaupf,raat, V.Xnol, R.de Lange, F.v.Leeuwaarde, F.Lock, R.Malten,
R.MarÈhe, R.lÍeéusÍ68e; E.MoIl, N.l'ÍonteÍro, Dlobdàn, R.vid;Posta IÍ;PoEÈdDai::K.RaE-r-,,.. i(:.'
dJ ariirroslugh,. S.Rahhlet,. Rttle Roode;' M.Daldi, A:Sèu;''S jsíregir; , R;t,. s.,Snoeki,rD,.iv -d" Stee ,
E.Swalef , E.l{a1§héLuer, ï.Ya6ar:'" |,r' t . i' t i''.:.l:r ' .1

r: $È ^,1 " .i: . , . , rr r, .... l, L ,l,i .r. :'-.!:
F-kla'oserb nLeuwetilelzoéo:í,

:,: 1..

, a! r" r

.:j t ', r-.' r.,. t 7. ri: n..:

Naan: '. . ...'. . '. . . . . i . .'; . . . . . ... .'. . .

t.$!+pgi;:N.Akkabi; A.BI.E, p.Bodalir, s.nuilèuiiËt,. l.numan, ílmo,,".lÏ'; u.qnetbar,,.
J.FÍete; V.v.d.GEest, S. Goalault, R.Groos, D.de Eriae,..N.HeÍdél, j.Hop,'p,Kaörr, ...,,.
f.KÈÍk; lí.MarÍe, R.deu NÍj"e, R.NoIteo, A.0oeÈerïeer, 'R.v.Oà, M.Poot, A.RauhÍet, 

-"-.'''
C.de Rooy, N.Stllakus, Y.Síroous, Y.v.Sprorisen, S.v.d.Steeu, ll.Voogt, H.v_rd..Voo1!a ,..G.I{esterhout.

' r r.rii. 1-, :, .. . r,.:1 :' .i',;t,'.
-:----i=--lgrrsrrr-à=l:s==cira=rccsu------i*==.r=:t.:É-=rrÉi;-L;íÉr*iiÈrqirËir-à-'---'1,--l

" 
t-'it

' "lrr i '

i

r,1

r .l^ .trr' ,t .. .. :. ,r .I"íi.i, ,: i l.
Gq J e, nle c .oI vakaatle dan toch. Ínlevereu. qF als . 

-,.,
datru 7 augustuÈ.. op ; de -sÈÍppellljn Lnvull'ea.

'' 'l I 'r 
'í . iIÍe wtlled graag_ í.edereen- e3_11 het blJzonder dè ourlers'ea spàl"rs van Lens F2 bè-;,

danken vo.or de' óa.dg9us dÍe' Erlc gghad, heeft toen hlj Ín het .zle'keahtie lag,. j 
" 
,. ,., i iEet gaat 8teed8 beter me i. zt' ktrÍe EAar voetballen rs er vooiidfrg aog nrei bÍJ. ;,:Iedereen een pretÈÍge vakalrÍe gerrenaÈ en tot volgend eeÍzoen. ' -

Rob, TLneke eu Erlc !Io1.

JEUGDKOPY ALGE{EEN JEUGDKO?Y ATGI}íEEN JEUGDKOPY ALGE.IEEN.)t

t.lI:'
ít

|}

Volsende seek geen Lensrevue.

Zoals al eerder geachreven kout er volgende week geen lensrevue ul,t.Io deze Leasrevue Etaan dan ook de aktivlteiten van de koneude trree weke[. voor ile JeugttzLja dat er nog aI wat. Eu vaarou ook nÍet. Eet is nooÍ lreer en veld 3 is aog bescbik--
baar. Voetballen dus.

líeilewerkersavond:

, 8" het goed Ís hebben a1le meilewerkers brnnen de JeugdafderÍng een uÍtnodÍglngL ontvangen oE a.s. zaterdagavond 3 luoÍ oro 20.30 uui aÀar LENS te kouen.' Iíe hopen nlet dat lve leuaod vergeten zÍJo uaar het zou kuairen. Nl.et boos zqn oaar
SerrooD koEeu. f,et zou zonde zÍJu aIe we dat overheerlÍJke barbequevlees overhoudea.

' Nogpeale nodÍgeu wLJ de vaste rÍJdere (ouders) uÍt oE ook te koEen. Deze groep heeftgeen officlEle uÍtaodlgtug gehad maar ig natuurriJk ook van harte welkorn.. NLet denkeu daar hoor lk olet thula ! gewoon komen.
Tot zaterdag ea lre gaan dooE tot iu de kleine uurtjes.

c

9

.l



JoNG rENs' '.í.,-,..'., 1!;irÉ.r,r ií 'i,;-r,
Haar blljvea nu al dle verhalen over.d.e elftaIleu. Is_.er het afgeloireÍI, seizoen'ntets ;'.i,
gebeurit Ër. 

"t1o 
tle- lelders.hic é11ddaal verleuen. l,:,'. "" '. :,: ::t', '':i't,: i,.i:: '1",

WÍJ hopeu töch tlat'Jullle dlterlljk d. b Jzaterdagavood' op de hediÍeiker'sàvond het".''-'.
".itià'i"";tlurii'"'Ëritirltearo lu-'zrillen leverei bi5 ,Patl v.al.steèn.'' '::Í )""'r" ii 

"':ook ienseu (óudere, spelers etii) dÍe lete v111en eidir5v"n íoor'JonC r,èàssnogàn'i' " ':
gerust Ín de peu klÍnoen. Inlevereo op LENS op naandagavond 5 junÍ.Kon.,op. hoor.-,. ! .j:
Élk elftat ,oàt 1o Jong Lens onder de loep genonen worden. .'. ^': - -' iÏ:t'l iJl--^.' ': 

" 
- .':'

,,+

ïr,I

l,tí
!
t

,l
. 'lÈr1!:'- 1 -.,,. r,.1 :r:,c.-t ','i rfli-i -'i,'. .r'ledxÀ,,, "5h 

'',..{
;h "...i,.::;l,'," .i)e')" ',1 .,' . . ',.. l': i..r r. . '-.rt,ir !.ia t:ir,', :',,'
.! .,1'ir,-' ,-.1:... r ,,, tn.-.. '; i: ,' .1", .- .,-. .' r,: ,::.:C .i.r.':I.-rl

De noodkreeÈ

Vorige week stoDd._er; geÍr uoodkÍeet: yag de, Jpugdkomissle 1n.,de Lens-revue.^tl,l rr r .,:.,,.:Í

.xDeze'uoodkreet. rdas. echt, geneead,iaar- Í6, zeker, nie,t: z.o overgekomen.. Andets. kgunen w-lJ '.r.

de paBsÍvitel.t nÍet verklaren. Er Ís slechts door één persoon. op. gereageerd,',maa! die ,

wae aI aktlef bÍnnen onze JeugdafdelÍng. HeÈ zÍet er due echt trLesE uÍt en rre rraren
nog we1 eetr vacaturè veEgeten t.w. éÉn of ueerdere keeperstraÍners v.oor ,onze Jeugd;-..ï
keepers. Toc.h lntereese l[aar ge$oon. vergeten te beIlen.
6354L4 ' 97OL54 of. 65?4t4 of. kou gerirst eens làngs bp de
zullen w{ nu ptireonen uit gaatr nodlgen. Zeg hlet'dLrek

. .l ,. ,-. .--.' . t' .r."1 u.
1a, . 

._'

Eveu eea terugbllk.

.Geeft nl.ets hoo:"be1 ,gerust ,. r'aaandaÉavoad gp LEN§.,Verder ' .'

t-nee. p.4ateq kT,i:"|.*llj} 
.

' ii,t...-.. -. ;.Í-,. r7;r,..-
.."1',;!r§:' '; r'' '

Àfgelopen zondagnorgen 9.00 uur stondetr een klel.ne 100 pereonen op LEI{S te rdachten
op het vertrek naar A$sterdan, Lelden of Ockenburgh...0p dat Eotlerrt. ríaren a1 zorn ' '.,
40 Ean rlchtí.og Dordrecht verÈrokken. KoÍtoE veel aktÍv1Ëeiten, op. Lens terwij 1 bij:. -"ii.

c

í

{

Í,
'l

I

zota 752 van de voetbalvereniglngr-n het 6eÍ"zoep al afgelopea Is. Ook de outler
wàren seer io grot.'§èÈ"1"r, piesóut on de'Ëinàèrdu te-veóoeien". Eèn lbhgza?rn

a

rÍJdende fÍle wetd zelÍe verEe ld rlchting AllsterdaD. Wre reed er voorop.?:,; rr3r'ri i ,.,',rr
Grote klaese hoor! I
{-reg. en Bl p,re8t_ee.ldp-r he-el goed e4 behalldeu beide een eeÍste pLaats.
C2 en de F-conbÍàatÍe dedeu uÍet ouder ea werden ook eerate Eet vooral bij
de F-klaesere af en toe schltterende, koobÍnatles en 25 wereLdgoals. ,In.Amstsrd46 -.=.'-:
helden twee teafra eEg laat af en kwauen de Engelseu 45 nln. te 1aaE.
Daardoor lrerd het een lange dag uet een tweede plaats voor pl ea een laatste vggr.;,,-;;;í
D2. De E-k1aaÉera moc
Nri afloop peÉ1tiscli1
Eogelsen. Zo.rnaak Je
Zo hoolt, ber. ook.

hten het ríeeï eens op eetr groot veld proberen. Dit glng beat.....
etdir èd ook de oudere speelden nog .eeu ríedstrlj- .tegen de .'- ',, . i
vau een natÍg geölgauÍseerd toei'noo1 toch nog een l.eulie 

3À9. -uít,: l..: l"í . t- '. t . ' ', .

-.-,, r.;- :,, 't!Uï ,^- ,.r , j, .-:;,t, I -',, -i t. l.'43,-i ::'..r ," -.'l r-
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DE LENSREVUE

WEEKSLAD VA}I DE VOETBALVERE.NIGING LENS

62ste lasrBsng nuEnrer 45, 15 junt 1989. l

****************t**********************************r.**rri.*rr****trírr*È*************Ír**,xír***.1

De laatstè LENSiètde van diE eeLzoei,

DíE Í8 dé',leat§te lENSret'ire v-n dlt eeleien.
EÍnd julí, begin augusÈus. kunt U het eerste exenplaar vaÍr het nleutre eeízoen. v€r:' ;:

wachtÀn. Zoals gebruJ.kelijk kont er alleen nog een 'Uong LENSIT uÍÈ.
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JAARVERSLACEN.

Een drlngend verzoek aan 411e. sekr; r'ariseen van dè. kornrníssÍ.eg oE de 1earyirlla]ien
zo opoedlg pogol-lJk ln. te leveren'

Asn heg gind van heÈ e€Ízoen,, ti.

:r

r

GresB loaBk ík ven de 8etre86nhgÍd 8ebÍuÍk on '411e 'nedèverkera bíJzonder' ce bedanken

vàCi-trrr Bo$Bldtgs tnict ín lrbB afgelopen Beiaoon..0p de oodowerkerssvond. heb ik.'
AiC'oàf ai gedaai, oaer goÉn waren-voraphÍllende' LENS T ers :verhlndsrd en"nu ook-dus
Àln tàrt, nonsne hÀr Fqoguurr hsel héEÈcIlJk dank' HoE 15 vëak oen ondankbare Èaak

on on dan roch nog {oor tè regBan vlnd Ík lrkloessrr.

Ett ro gooR tre oel arn qllen Fen'pëBr lrshpn lokker op vecgnr"íe'
ttar-OpÍoekC vunsc16 dae Ík {odcrien sqn sqníÍgs eD gezo1de ÈlJd Èoewers ner veeL

nleEíör en onigptnníngr sn in he! níÈuue eeÍzoen hoop tk das U weer aeL herzelfde
ènthou6lacHo een dq Èlog gsaE.
14ÍB ÍrosÈr.rrsrkÈ díg aenlciUutr3k eR kotsen nqg enkole LENgrcrs het uedewdrkera Kórpe
vorÉÈérk04.., ..'. j

tlegnaab Esn Besstlígo §ÍJd en tor EpoedigJlÉna op LEN§'
U [eet trol díà verenlgíng-dio het rn6Ër dai'r,raara 1a. 

1 ,

Van de daLcÍetafel

il TRAINEN I I I

Ad Corst,
Voorzitter.

TRÀINEN II I TRAINEN,,I I I.I

Hac zit eronl U heefÈ nu de laat8te I"ENSrevue van hoE selzoen r88-t89 ult. Uwlbrlo-'
venbus gehaild eÍr nstuurlíJk sÈsar. U ts popeLen oo rlchclng Uw.rlakantÍeootd te v.er-
trekken,
I{Íl wengen tl eeÍr bljzonder Íoooíe, fljn6r rusËz8llgnekcnde , ont§Pann€nde, etreebe-
gtendig€, eonÍríge, Efeervolle, gezondo en enlhousla§le vakancÍe en..hopellJk-zíen
wlJ .ellaar weer gauu t
niit *oèa uíe. doen wtl ook! !l Adlo8l ll " '

NENTRAI

lerÍr{I íedereen van zl.Jn welverClende vak€ÍttLe geniet, gaat de LENS'(ZOI À;se1ekËle
Íedere donderdagavond geuoon door Éer ÈreLnen,
Ilet vetzaB€lpunr 18 het klubgebouw ven LENS.
De A-selékt Íeepelers worden daar vsrwach! -ou 19.15 uur.
N6en ook'Uw viÍendiu, vrouÍ, of vr:rloofde oeel I
Berr do'Boor zal veréntuooÍde IÍJ k zlln voor 8l1c DaterÍalEn die non bÍJ do Eralnlngen
ln bruÍkl_een- heoft! i. 1

(I.oercÈíjobkegrraU€tverangqoordguJkhetdcgevoe1lst|).
Dlt E11o-5 aal gós-cbÍed'sn ondor de technÍacho. letding.von Jap Bulrelaarl . ,\

TBAINEN. I,I I TBAINEN .I I I TL{INEN il TRAINEN III_---:.i-Í-

SsnenEl6lIÍBg . Destuur.

ZEslg bckend' verondoËeteld' nag Wordon zulten blnnonkorr een' sénEsl bo6Euurslodsn
nun bearuursvo rkaaFEhoden ,ooi LEWS beEÍndtgen c.q. zul!.eu deg.aan hè! edndc,vin'

I

I

I

i



het verenigingsjasr doen. De sÍtuatle is thans .det Frans van DÍjk, Martin llarner-
hoven en Aad SchiJf a1 gestopt ziJn en Gerard v.d.Kley en pert PennÍnga per..
1 JuLl het Bestuur zu11en verlagen.
.HeE vèr-eugt het 'bestuuE te ,kunnen meedelen. dat. hèt erln 1s geslaagd .voor eell . r ' .

grooE deel te voorzlen in deze vakaÈures.
0p de Àlgenene Ledenvergaderlng Ín het aaj'aar zullen door het bestuur Írorden r )
voorgedragen: Jaap Colpa, secreÈaris, Wln Kousenhoven,' pennlngoee§teri
Ben Oese, coumlesarÍs Jeugd en Eatèriaal, Andrë QhrÍsE, cgnnlssarla zaierdag rn i:,bargebeuren. , : .'1, . - . .; !1, ,r i
Er bulfÈ aen vakature besEaan voor de functie van Lo8u0lg8arÍs ,senloren Zondag. -
I,le hopen v66r de AVL een kEndida8t gevonden te hcbbcn, zodst rre dan met voorzÍEÈor
Ad Coret en 2e sekretarío Ina v.d.Berg, die van het bestuucsdeel zullen blÍJven ,. ..
ultraken, Í{eer een kourpleet beetuur kunnen proeenteren. - " 'i ;

oodbr et veel werk te dóen ls en het huÍdlge b'eeCuur op I Jull nog Eaer uÍc trtèe :'r:L

perFonen zal beEta8n, zuli.en dc kandldEqt bestuursleden, vooruÍtlop'énd op-dè ver-,,:
kÍeatng tudens da ALV, por I lulÍ de taken verbonden aan huu funeÈIe gaan
wsorneEen, De ledrn díe daer bsewaar tegon hebben kunnen dit- bÍnnón lwee.,weken ; '.rr*
ochrifsslÍJk btJ heÈ bescuur keobaar nsken, r. r ,l
Bess .onE dà, schàí.den<te bestuurslÈosn blJ zondg.r. g; daíken 'voïr. at het werk, ( en dai''
wEE,.oí6t gorlng) dat zÍJ 1n het belang vén qe, v..er€n18íng hsbbe$ verrlcht. . . . :r
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Het Beetuur,

ï
oRa kó1Èlca!

- Goz6nde berÍchten: "' .t , ,". .,, I ., ..

' ; rr'_ir- NÍco Hoeínsgcl wordÈ/1E voenedag 14 luní 1989 onrelagon ult her ZeehoeBlthrrÍr.

Níco, wÍJ líanqen Jou esn"vooropOodíg hsrerol tooli .-"': .. '...' 't. "
I,líJ Ongvingen een geboorÈek6argJo vsn Marcel, Inge en JennÍler Frls,
de.- zL! op I Junl 1989 de .ÈrÈËsË oudsrÈ en ausJe van Malkel zljn geworden.

Zoon Maíkel lreegE 3300 gtrau en Íe 49 cm lang,
HeÍkolf e Edrod tÉÍ.,Sperrolasn 58. 2282 l{B BtJswlJk.. ..:.... :..., ..: ,,, ,,

Proftclatl I I : - ......... , .l
Dhr. Lenclàg Ío ont.Elagén uít hec Loyenburg ziekenhuÍs 6n 1e Ehuíd rr6er heri'.'
atallgndet .j ... - ' -. , .' .

Í,iÍJ. wenaon hsn.een goed irerqteri It '. ""'-.,1 ",:, '. " ,,, ','',,..' -'i..,
Da FI5'A ual blnnen ÉÉn Jaar hec gebrulk van scheenbeecherners 'veEpltchc sEelten

.t ri ,.),. -i 
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pal voor al],e afdell.ngen en etfta1leR
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Sander. nognagla profÍclat ! I I WlJ ÍíenËen Jou vesl ouccea blJ v.v.BílBwIJk 6n Ín Jo
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Velen, gavan aowel Jaí'BuÍtól6ar aIF-Percy Blekoan dé'iler, dèae felbogLerde- bokaai
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2 tvtalaogaf't 2 godplos so ntg$ruJk,ïbn luchtkuraen;i'{.r' "' -ii." '' i''r
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De l,ensrevue, weekbled van de voetbalverening LENS
62ste ;aargang nunmer I+6, 26 Juni f989.
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J0NG LENS: I{oIJDT, LENS JoNG.

Deze bovenstaand.e kreet betekent dat het seizoen 88/89 erop. zit. Een seizoen voI .-.
oet Leuke utaar ook met raiDd.er l-euke moneDten, net positievè en negetieve resul--
taten, oet veel nleuve leden rnae,r ook net bedaDkJes en overs chriJvingen. Kortom
een seizoen zoals el-k a,nd.er seizoen is veer ten einde.
Tochva1tèr"over-hetaÍge1o$en.sei2oenno8hee].,vatteschriJven.iatisiud.eze
lENSrevue te..lezen. De JeugdkonnissÍe naar ook de leid.ers l-Eten elk elftal- trevenrr

d.e revue passeren. Leu.k om te zien .of de nening van ate. J eugdkoD[1s sie overeenkont
net die van tie leiders en natuurl-ÍJk net JuJ.lie eigen uening.
ook laten wiJ de eindstanden van d.e afgelopen koEpetitie zieD en blikken viJ voor-
uit naar het nieuïe seizoen 89/90 vat over een veek of zeven a,Iveer van start gaat
eiddels de trainingen. Netuur]i.Jk .naken wlJ ook d.e voorlopige sel-ekties bekend
dÍe door d.e nieuve trainers in overleg net de JeugdkoEEissie ziJn sarnengesteJ-d.
ïn het begin ziJn deze seLekties vriJ ruirtr sanengesteld, .Na d.e oefenperiode $orden
deze teruggebracht. ook ïordt het voorlopige trainingsscheua bekend geuaakt ,
voorlopig wi] zeggen ala.t dit in septenber nog kan veraad.erea i.v.n. lrerk en schooL-
tlJden van tl,e,t"ainers. Genoeg nu even öveï het kornende rseizoeE en we beginnen.t
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net d.e terugblik van de Jeugdkoneissie over het seizoen BB/89.

De teruRbtrik van de leugdkomissie.

Echt veel van het voetballen zieu is er voor ons niet biJ. De zaterdagen zijn
veelal- echte werkda6en voor ons on d.e vele verkzeauhedea ronaton Jurrie voetbal '

te rege.Len. Toch hebben vij best $eI een mening ove" s.I1e eLftaflen.
sons ziJn ïe kritiscb, soms'ziJn $e zeer mild. Misschien terecht of ten onréchte.
Wie het veet, nag het zeggen.'Zo d.enkt de j eugtikon:nis sie overl
Lens A.reg:
de eerste keer alat ve A.reg. oogen schriJven in onze nateschouwing. I
De start was veelbelovend.. fed.ereen verd met groot'genak van d.e mat gespeelal. I
De halleluJ s^hstem, tloor èe hele vereniging suste menigeen in s1aap. Zeker de i
sperers want vanaf de rÍÍnterstop ging het echt nis. ARC vas de terechte le.pioen, i
maar A.reg'. verspeerde wer veel punten door een slechte nentariteit biJ te veel Ispelers. !
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dit elftal lras behoorLiJk hoog ingedeeld.. Dat koD ook ondat er ka'elitatief goeale
voetbalLers in rondllepen. l,aEg deden ze mee voor. de eerste plaats naar ook d.oor
een te gelib,kzuchtige en negatieve houding biJ teveel sperers verd er duideriJkefgehaaktind'eve.1striJ.lentegend.eccjncurrebten.".
Iens 81:

Lens A1:

fr ïas vat afge. . . . . . . . . . over dit eLfbal: Lang6 d.e ]lJn, in
heel veel plekken ook thuis. Dat a1leen ItreE.r on een spellet
Lens 82:

t
i

l' wist van te voïen aI det het een EoeiliJk seizoea zou kriJgen om zich te hand-
le he.'en. Dat is -achteraf 

ook uitgekonen oók want op de raatste vedstriJdtlag
' speeLd.e SL zicbzeif pas veirÍg. Het was echt een seizoen net ups ( we;tl-a;dia, D!lo, ..I Quick) en tlowns (ADO,Vios thuis) vaarbiJ iedereen dan veer blil en dan vFer; rreseliJk teleurgesteltl vas. Gelukkig haaIG-6ol-Íed.ereen na Quick opgelucht ad.ern.j

het klubgebouw en op
.le: VOET3A-L. :

een eLflal net enkele spélers ïaarven nènigeen zÍch aÍ\iroeg ve.arom d.ie Diet in '-.
81 speelden. f,et L,aeroro is aluialel-iJk. ID dit elftal l-iepen enkele zeer techriische
voetbellers die echter veigerden om te kornen trainen en lrearvan Je niet echt op..,;-.
aan kon. voor de poure vaarin ze nu speeltlen HareD ze echt te sterk en het kan- _

pioensschap weral tlaD ook behaard. ÍíiJ hopen ecbter dat de tp,lentvolre Jongens.toch gaan trainèn zod.at ze ook onze selektietes.Es d.e komende' J8,ten aaJr'kunnen
vu-LIen .
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Lens C1:

(te) hoge vervachtingen vooraf. Goed.e voetballers dat re], naar (te) veel eerste
Jaers en hoe zit het eigenliJk met de uentaliteit en het res,geren op scheialsrech-
terliJke tesliseiogen. In het begin heeft dit hun d.e das oE.ged.aanr lgarna glng het
beter rnaer liep C1 achter de feiten aan. Hopeujk hebben Jul-lie hier iets van ge-
leerd. Wie het beste is in d.it e1fta1 moet voor nienand. belangrijk ziJn. Probeer
gewoon leuk saEeD te voetba.Llen,

lens C2:

een Leulr elftel Ínet een goede groep oualers. Enkele rrberentr net. vel-e rrrLinitsrl
Eoesten het'veeLal olneEen tegen r:edeliJk sterke Cl--e1ftallen. ID het begin lron
C2 vee1, echter a}le, tegenstanAers verd.en terug getrokken. .Daarna een moeizaam ^
vervolg met een sterk slot en goed.e prestaties in d.e toernooien. Doorgaan zo.

Lens C3:

had ook een leuk team en verd. daarmee glansriJk ksnpioen. Helaas na het
schap lieten veel..Jongens het. aflreten en beld.en regelmatig af. Zo hoort
hoor. Pak volgend sei.zoen d.e draatl veer op zoal-s julIie begoonen.. '

Éens CL: ' . '- "'

ka.npioens-
het niet

heeft een redeliJk seizoen ged:raaid.. Al-leen dat vervoer Daar de uitvedsthjJden vas
een crime. De ouders hadclen erg veinig belangstelling voor hun kind. en leider
Èa.mbert noest het j.eclere keer maar regelen, Toch kunnea Jull-ie terug kijken op
een Leuk seÍzoen waarin l-eule wetistriJden gespeeld. zijn tegen de geliJkvaerdige
tegenstanders
;--lens ]J_L:

behaalde d.e eerste konpetitie een ka,npioenss chs.p tnet'goerl verzorgd voetbal ,Het .

- ging te naktelijk,en ook vrieads chappel-iJk tegen hogergepfaatste , el-ftallen werd
gevonDen. De gemakzucbt sloop erin en bet spel weril uintler. Ls,at Ait een lesJe
ziJn voor Ju[ie. In d.e D22n-cup lrerd. Dl, uÍtgeschekeJ-d (l+-3) aoor de l-atere vÍn-
naar DWO.

I.,ens D2 :

begon rÍat noeizac.n d.ooralat er naar wat aangeronmekl verd, Toen ied.ereen zrn pl-ekJe
$evonclen had. ging het stu}ken beter.'De ttàede konpetitie bleek Wippolèeï n"i -

íets te sterk, Geeft niets d.Et hoort biJ de sport, Volgend seizoen gaan veel
§pelers naer Dl. Probeer d.a.n veraf het begin er goed tegenaan te gae^D,

Lens D?:

Ín de eerste koEpetitie ging het goeti. Ietlereen euthousis.st en er werd. goed ge-
traind. In de tïreeale konpetitie ging het niet, Iedereen teleurgesteld en er werd
4intter getraind. BiJ slecht veer hefena8l niet. Kom op hoor Is.at d.e moed. niet .zo

§ne1 zekken. Veel trainen, goed luisteren tlan verlies Je ecbt niet elke Éeek.

Lens EI:
:is a1s tea.n erg goed vooruit gègeaD dit seizoen Eede denkziJ tle goette begeleidiDg .

en training
EeLs,as gaa,t
.rieekends in
de J eugd.

Leas E2:

van Gilbert.
Gi.lbert naaÍ
DeE Heag is.

Veel spelers ziJn twee-benig en er werd. leuk geconbineerd.
een sportschoot (Cios) uaard.oor hiJ a1Ieen nog rnaar d.e
HopeliJk ben Je na Je studie weer present op LENS, voor

J

lrofiteerate op de trainiDg ook ven Gj.lbert, treider Aad bouvale dit zaterdags uit
en ook E2 speelale ïedstriJtlen om van te snul-l-en. DÍt. beloofL vat voor vofgend
seizoen als veel van Ju11Íe overgaan naar 81.

Lbns E3:

speel-de best een goed seizoen. Slechts EDV vas ecbt te sterk. Een tweetie pL&s.t s is
d.an ook een goed resultaat. Je.mer vas het dat te weinig Jongens trouv kweren
tr'sinen. Dit boort er ook biJ hoor.

Ë



I"rE!'
had het noeiliJk in hun poule. DankziJ vaak uitstekend keeperswerk van Rovin visten
zetocuvatpuntènbÍJe.lkaarteEprokkelen.l,IatvebíJE3schrevenkunnenwehier
herhalen. tràinen Jongens hoort er ecbt biJ

Lens FI:
iseigenliJkookkanpioengevordenuaardatiginonzeogentotea].onbe}8I8'iJk.
BelanlriJkór 1s het àat Juilie goea vooruit gegaoa ziJn clit seizoen en dat iullie
sons érg-goed. sriuenspeelden. Ga zo door'

Lens F2:

hadhetzvea.rind.etveeèekompetitie.DatSeefhechternietsllantdaaÏdoolleer
Je te knokkeD. Kon nel- aflemaat trBinen in het vol8end seizoen' Dat hoort bii het
ioetballen. Het teo,:o valt nu uit elkaar. Gelu]tJrig ziJn er spefers genoeg bij L'ENS

en kon Je varzeLf lreer in een ander tea'n' Veel succes'

Lens F3:

het enige I,ensteam met 2 neisJes erin t$l Jaclry en Sandra ' Hel-aas haakt Jacky 
'af'

Haar enihousiasroe zu1len ve missen. Het tea.m rtriste een beetJe een doordouver'
Toen Vincent I(noI kwa,m vas clat probl-eem opgelost' HeLaas brak hiJ d'oor een ongeluk

a,n been. Een konplinent voor d.it tean voor hun enthousieste nanier van voetbalLen.

E-È,
bestond uit twee yriend.enclans, Het leeftÍ J d.svelschil- vas gloot, Toch roaakte leÍder
Rein er een becht teau, v8Jl vat op het laatst biJna onverslaanbaar lras. Dat belooft
uat voor de toekonst ' De grote gà* n"., de E mBsr de kleintjes kunnen het ook''

@_12:
ook dit teau draeide op een gegeven EomQnt aLs een trein' Dubbefe ciJfers kvo'E'

nogal- eens voor. slechts Tedo nas veel te sterk. veel spelers gaan near de E maar

Jullie olvolgers in de F staan ah/eer klaar.

Elnalstanden .i eugd seizoen BB/89.

1 ARC

2 Al-phense Boys
3 IENS A-reg.
l+ ffipil-
5 DWo

6 D§O

? VVSB
8 KatviJk
9 RiJnsburgse Boys

10 VEP
J-J- .Ue relr
12 Nieuwkoop

22
22
22

22
2D

22
22
22

3L
28
26

22
22
22
22

35
33

30
^a

t7

3B

"626
1J
19
18
17

B
I

1 DBC

2WC
3 Wippolder
h Fc zoeterBeer
5 0D3
6 IENS A1
? de Postaluiven
B Fulf Speed
9 GSC

10 MaasdiJ k
11 Rij swÍJk
12 tedo

1L
13

B

6

1 DWO

2 W-éstlandia
3 Vredenburclr
l+ Blauw ZlÍarb
5 Quick
6 Scheveningen
7 VÍos
I Ano
9 LENS B1

10 Lyra
l-1 Quick StePs
12 NaaldviJ k

1 TENS 32
2 L,aak}{artier
3 CWP

h SOA

5 TKSVM
b vr.os
T Rave
B Quick
9 GDA

10 Duno
11 ITBS

12 GDS

22
22
22

22

22

36
35
al
26
2l+

79
10
18
a7
76
t5
t2

2?

22

2?
22
22

2t
22

?q
38
3l+
,o
,o
2L

1B
t,
1I+

11
6
6

3



1 DevJo . .'

2 .HBS

3}lestlautiia
l+ IENS ct-
, VÍos
6 sv. Vel-o
? RKSVM
8 }íilheluus
9 Scheveningen

l-0 Slauv Zwart

18
18
1B
18
18
18
1B
L8
18
1B

28
2l+

2l+
2l
10

IÍ
16
t,
10

6

JO
26
2É.
2q

23
a)
16

.15
J.5

6
J

1 Archipel
.2 Rava
3 osc'l+ Die Haghe
5 DHC

6 DlIo
? RVC

I Vredenburch
9 IENS_ C2

10 DHI
Ll- WilhelDus _

36
3l-
31
26
25
2l+

1 Devlo
2 I{DV

3 R}IDEO
4 .Ur-e Hsghe

I Semper Altius
6 Monster
7 IEIYS C)+

B qui.ct<

9 Laakk$artier
L0 s,v.VeLo
11 CoDcordia

-LÖ

t-ö.

1B
t6
t5
15
t6
77
t6
T7

0

19
t9
20
20
20

.20
19

_19
20
20
20

1
2
3
!
,
6
I

B

9

c3LENS 2L
22
22
27

2t
2r
20
20
'to

20
13

3L
33
20
t9
u
L6
f0

6

I+

0

18,
13
1l-".. -

6
5
1

ETSV
Cronvfiet
Vios
Juv. Val-keu .
RVC
H3S
Rava '

Quick-steps
10 Scheveningen
11' Gona
12 HMSH

1 Delft
2 Vredónburch
3 SEV
l+ IENS D1
5 Quick
6 Den Hoorn

L l,yra
2 laa,klffiart ier
3 RKDEO
l+ GDA

, GDS

6 ],ENS D3

]. Evv
2 IETS E2
3 Oliveo
l+ SEv
I B1auw, Zwart
6 Concordia

l- We3tLandia
2 DSO

3 DWo
l+ cDA
5 IENS EL
6 westlandia

9 1l+

913
o II
89
926t

23
1l+

11
9
o

t5
1)+

10
I
7
0

10
7
1+

1+

t6
L)+

9
9
\

rI Wippolder
2 TENS D2
3 DSVP
\ ADO

5 Vitesse Del-ft
6 DSO

1 Xava
2 LENS E1
3 Quick Steps
I+ ruoEo
5 sv Voorburg
6 Del-fia

]. EDV
2 TENS E3
3 Lyra
\ Dr:no
I I s-Grav.SV
6 DevJo

1 IEI'IS T].
2 Duindorp SV
3 O1iveo
l+ sv. Voorburg
5 NaaldrÍÍJk
6 Eoekse Soys

7
9
9

10

11
11
10
,9
I

;'5

o

10
B

10
o

10
9
6
o

o

9

10
9

10
9

10
7
9
9

a2
T
I
9
8
9
7

Ll+

9
9
6
6
l+

811
Bil.
910

109
B8
93

9
9
9
9
9
9

,!

i

I

l+



i DevJo
2 DSo

3 II3S
l+ Dle Haghe
5 IT,NS F2
6 c"ia- '

10 L2
l-0 !2
10 11
10 11
oA
9l+

i.0
10
10

9
9

L0

L lonegÍdo
2 FulI Speed.

3 Duindorp sv
l+ LENS F3

) HonselersdiJk
6 t s-Grav. sv '

Tedo
I s-GravenzeJrd.e
TENS I'5
Vred.enburch
I s-Grav. sv
vcs

i5
1l+

l_l_

10
l+

)1

18
l-l-
11
11

1
0

9
I
9

t_0

8
I

L

3
l+

5
6

RICDEO

rl+SI,EN

o rL
L0 L)+

1
2
3
)+

5

DI,IO

ev Voorburg
AI0
t s-Grav. SV

11
7
o
)+

9
9
9

10

DE TEAUGBLIK VAN DE I,EIDEBS.

Het leeuvend.eel van deze Jong IENS is gevuld door de reirlers. Zo hoort het ook
va.nt d.at Ís altiJd. tle bedoeliDg geveest vaa de Jong LENS., Helaas is het de eerste
heer Ín de historÍe det niet aIle elftall-en ean bod. komen. I.IÍJ betreuren dit ten
zeerste uaar oDd8uks onze verzoeken richting leiders hebben wiJ helaas niets
ontvaDgèn' over C3 en D2.
ïfe proberen d'it nog in d.e eerste trensrevue van augustus goed te naken. Dus voor Jur-1le nog even geduld. De rest nag best gelezen ríorden. De ene leider is heet uÍt-
gebreid gelreest en laat al-re speLers d.e revue passeren. Andere leiders d.aareitegen
bebben het Efgelopen seizoen behnopter seergegeven. Ga er naar een6 goed. voor
zitten en niet boos vord.en aLs er eens iets kritisch staat BeÈchreyen.

],ENS A-REGIONATI SEIZOEN 'BB'- ' 89.

Sinds lange tiJtt kïau het hoogste JunioreueLftal van LENS lreer uit in tie regionale
[-l-asse. LENS ues ingedeeld net alleen rnaar clubs van buiten de .qtad, waarvan de
sterkte onbekend was, zodat (miniuaaf) hand.haven een van de d.oerstel,ringen vas die
LENS voor. ogen haè.

vanaf naandeg 1 augustus L988 verd met de traÍning begonnen en d.oor het niet-opkomen
van Gona, onze eerste tegenstand.er, was Die Haghe op 13 augustus 1988 het eerste
sIèchtoffer van onze dedend:rang 5-1.
Daarna volgden l+ oefenrretlstriJ den tegen iE d.e landeLiJke klasse spel-end.e tegen-
stanclers (verlies tegen RVC, vinst op Quick, geliJkspef tegen RttAW en een ,ipte
ned.erl-Eag tegen Sparta), die aangaven dat riJ met oDze speetwiJze op een redelijk
goede veg zaten.
Vervolgens verd het Lu{S-toernooi gewonnen en stond het elftal vast vaarnee d.e.
kompetitie zou word,en ingegeea. Blessures varen er d.e oorzaak van d.at er toch nog
eeD aantaf viJzigingen werd.en tloorgevoerd. ged.urende de eerste konpetitie vedstri.J-
tlen.

De konpetitiestart o! 3 septeuber 19BB thuis tegen ylp ras getuige de 8-1 rrinst
veelbel-ovend .
De 2e vedstriJd. uit tegen AlpheDse boys vas gezien het spe.rbeeral niet 6recbt, maar
d.oor de (onnodige) nederl-aag stonden vij ïeer met beid.e benen op de gronal.
flÍerna kend.en lrÍJ een sterke pe]iod.e !Íaarin viJ gedurende 10 korupetitiewed.striJ -
d.en ongeslagen bLeven en alleen in een oefenwedstriJd tegen ale 1analel,ijke jeu€d
va.n FC De4 I{aag een ned.er.Iaag raoeBten incasseren van slechts 2-0.
Xeu öerd.e plaats op de ranglij st achter ABC en Alpbense boys vas halvervege de
ko[petitie een vrÍJ onvenÍachte positi.e voor ],ENS, :.

Na die goetle_ periode kwa,n'een terugval (o.a. nind.ere concentratie, ingeslopen on-
derschattingl een beetJe pech en daartloor irritatie), vaard.oor 3".,srtgn6si (te)
veeL punten rerd.en verspeeld .

UiteindeliJk bleef de "schadel op de eintlraagliJ st beperkt, vant d.e 3e pl_aats
bIeef, zlJ het "Eet moeite, behoualen.

I

{,

I

Í
I

Í
I
i;

I

t

I
j

I

i
J

I
I

5



In deze konpetitie werden uit 22 vedstriJden 28 punten behaeld, vaarÍn T3 x ge-
scoord eD 3? tegentreffer§ geinóasseerd, nroesten lrorden.
De doeIpr:nt en $eralen èoor 12 verschillend.e spelers gemaakt, vearbiJ de topscoler

""r, 
g"oót aandeel van 29 had.. ,,'

Enkele hoogtepunten waren de thui sl'edstriJ aleE tegen VEP, 0lympia en DSo; uonterovèr- - 
1

vinningen loet goed verzorgd voetbal.
De dieptepult"n ,r"r"n, vm (uit), BiJnsburgse toys (thuis) en WSB (uit).
Aan het eind van clit seizoen verd nog een zogenaa.nd'rrsetektie el-ftaltt van d.e 

:

regionale kfasse (1b) sa.mengesteld' vaa.Iin toch nog l+ Jongens van LENS verden
g.korun, die o.a. in het Zuiderperk tegen FC Den llaag (jeugd) hebben gevoetbald'

IndekortevínterstopvanditseízoenziJnïiJnogEetdegehe].eAJeu8dafde1ing
naar het zveEparaaliJ s IBOPICAïA te Rotterda.E geweest, terviJl als afsfuiting van dit'
seizoen een veek-enè Linburg op het prograrona stond.
Dit allenaaI net d€.nk aan de 'rzogenaand.e sponsorsf van IENS A-regionaal.
ond.erks het slechte weer in St. OdiliënberS (5 kI[ van Roermood) i6 dit mini-tripie
lrina verlopen net zelfs nog een 2e plaats op het bijzaak gevorden toernooi, zodat '

dit evenenent ook zeker tot cle hoogtepunten van dit seizoen gerekend. llag worden.

Éesumerenal kuanen rriJ steLl,en dat het seizoen, ond.€.nks vat ups and douns, redel-iik
goed verl,open is.
GevoLg van dit alles is dat een aantal spelers volgenè seizoen in tie A (en B) se:
irioren selektie ziJn opgenonen, waarDÍJ ziJ hun eigen specifieke kïaliteiten 1

ÉEngevula net een f00Í inzet gealurende het geheLe seizoen, roeten etaleren om

het hoogst EogeliJke te bereiken.
Dat is toch het Ie el-ftal, vaarbiJ ik er een beetJe oP reken dat sommigen dit noeten
iunnen ha1en, al is det misschien op een wat langere terniJn ( na biJvoorbeeld
1 seizoen van gewenning ) .

itren endere groep bliJft nog een Jaar in de A-kl-asse spelen en ik ben er van over-
tuigd dat 

"én 
r-"rt"t- u* tIàze spelers tte belengriJke litrt"rs van het eIftaI laan

(noàten) vord.en.

Een enkeling van deze IENS A-regionaal sel-ektiespelers is konend. seizoei niet neer
(of elders) aktief te bewond,eren,

iu-Ie speLers, begeleid.ing, ouders, ieugdkomissie en and.ere beLangstellenden v.i1
ik hartei.iJk bed€,nken voor d.e prettige sórnenwerking Sedurende dit seizoen en een
ied.er weus ik ttan ook een geslaagde vakantie en een voorspdedi.g verder verlóop vsJr
(ook) hun sportieve carriere '

Ton I s-Gravend.lJk.

p.s.
Het tnoge duid.e]-iJk ziJn dat d.oor het geslaagd.e feest van 17 Juni J.1. dit een
bnvergeteliJke avontl ts geworalen a1s bekroning op een seizoen ongaen Eet d-e

Í,ENS A-regionale seLektie.
I

!nr§-4r.
We begoDneu het seizoen net een te Srote gioep A-klassers ( een 3e tea was net
hiet EogeliJk) zodat het nog a1 eens voorkuan alat uet teveel spelers moest worden
hangetretlen, Eet klra.d d.e rust in het eLftal nlet ten goed.e ook a} Ómdat er een

iegelnatige vlsseling v&s van spe].ers van en naar A-regionÉrail.
t{e speeld.eD eigenlljk nooit net het zelfde eLftal! Mae.r zie; rÍe kregen het toch
voor eLkaa.r on Ín een sterke groep \ in de kopgroep nee te draaien! De.t bIéef zo
tot ongeveer driekvart van ale conPetitie. Daerna zakte het als een kaartenhuis in
élkaar vat vooral te d.an.ken Íras aan veel- genoppeï en eigenzÍnnig voetbal.
EeD pa&r speJ-ers alachten a1Ies all-een te kunnen en vergate! de basis van het
spelletje n.1. het t'eauverband.
Jamer, aaar aI].es biJ elkaar vas Ïret toch een ].euk en spannentl seizoen. we ein-
digden uiteindel-ijk in de niddenmoot.
Veider varen er nog we1 eens vat strubtel,ingen uet tie leid.ers vaa.rbiJ een paar

I
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spelels !l.i. de norm van fetsoen soms een beetJe uit het ocg r.erLoren. "rufl-ie noe-
ten begriJpen dati Bl, beu Je nog zorn goed.e voetbalrer mentaliteit en gedrag meèe
bepèl-end ziJa of Je boger op korrt !
verder nog een soord van d.ark aerx d.e heren Bigneu en JagesEr voor het vervoer
en de norel-e steun.
Nou Jongens een heel pfezierige vacantie toegerrenst e! veel succes in Jullie,verdere carriere zovel op het sportieve als op het &aat schappeliJ ke v1ak.

r,Errs B1. 
de leiders ' - '

?ussen 1 augustus 19BB en 5 Juni l-989 hebben ve 135 rtd.ingen,r gedaan'i.n voettaf- = ..
groepsverband.. GeEitlderd toch wel- goed voor drie uur lekker bezig ziJn nàt Je hobby.
Kijkend. naaï d.e coutributie heeft tENs aa.:c d.e B1-spelers ongeveei !0 cent per uuï
gekost. Tel d.aarbÍJ de.andere aktíviteiten op I,ENS, wear ied.ereen aan Eee kau acen,'e! het wordt nog s,a,Dtleklelil ker on biJ IrEllS te voetbs1]eD. :.

líe traind.en 62 x, we speeld.en 60 x (toer.nooien en wedstrijden). Met de vedstrijd-jes op de toernooien ueegerekend. konen 'nre op Bl+ vedstrijden. ve"dere aktiviteiten
waren: zaaLvoetbal, etentJes, trainen biJ afkeuring, ved.strijd.en Eet nieu!. B-tes"m,
In augustus speelden. ve 9 wetlstriJde::, in oktober zeLfs 10. in eugustus trainden
lÍe 1l- x,'in oktober l+ x. In Deceuber én in rnei verd. er near 3 x gËtraina, in Janu-ari konden ve .5 ved.striJd.en spel,en, on duÍderijk te naken hoe het sons .ging volgthiet het speelscheua van oktober:
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20:
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Yred.enburch , cou.p.
RVC, vriends.
§aaldviJk, conp.
Heegse Jetigd onèer 1\, vriend.s.
Bl8uw Ztart, eoEp,

RKAYV, vriend s .
DIJNo, vriends.
Rava! vliends.
CLÍtheroe tr'C, vriends.
DWC, conp.
Haagse Jeugd onder !.)+,afgek,

de conpelitie.,
bedroeg
tegenstel-
DI,lo had er

I

t
I
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I
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Tussen d,e' EedstrlJ tien d.oor trainden ve d.us nog l+ x, en bezochten het Tikibad..
toet zeer veel dank aan Pau-l- v.d..Steen)

liJ de 62 tralningen íaren Mischa, peter en Ergin het vaakst Eanvezig. Ranon, ]Jin, Peter en Sascha stond.en eIIe conpetitieveÀstrij den in de basis, Niels, iMischa, Ergi! er. Ersin ontbrakeE een maar. Dennis ontbrak drie meaI, en Henk en iCherles'rcistea vier wedstrijden. Tenslotte spee}rie Soberto 1l coupeiitievedstriJ den 'l&ee. " '- À

Eans Verhey lra,s de Jongste doel_puntenEaker, Enin de produktiefste inIo 21 optredens Bcoorde hiJ J-6 Coelpunten. De totele coBletitle:score
44 doel-punten, precies 2 per wedstriJd. DBt is redeliJk te noenen, inling tot een aantel tegengoals, dat rÍaren er Ira.E r lieist 58. K"rtrioen
2'i tegen, het als laatste geëindigde saaLdvijk kvem op 8l+.
De pulten in d.e coropetll;ie kranen van:
NseldriJk .. vier l,yra twee
Scheveningen drie llestland.ia een
Quick drle D!{o eerllrros tvee Quick steps een

De Eroep is heel, koEstant geweest. ALl-een loberto is afgevaLlen, op ziJn verzoek,
en v&naf haLf februari heeft xob hen opgevolgd, Een enkel-e keer stond er eentvree&de, speler in de basis. Eouano Tèitero tegen euick, Westlandia, Atio, vre-
denburch, opnieuv vred.enburch en Quick steps. I{oh.med lgoud speeld.e iegen west-
Iandia, en AnO, en vas nog een pa&r keer visselspeler. Rob spèelde tegÀn lyra en
Seheveningen varlaf het beginstgnaal, en verder viel hiJ een Àantal keien in.
Hans speelde blJ NaalduiJk in d.e basis, waar hij ook scoorde.

BiJna elke wedstriJd. konden ïe dus aantreden net de basisspeLers, en die basÍs
zèg er aIs volgt uit:
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Mischa
Cbarles /Peter/Dennie
Dentris/Roberto

naEon
Jin
Henk
Niels
Erwin

-!;rgf n/.Heter
Peter/Charles /Sascha
Sascha/Peter

Tenslotte Dog dit:
Karpioen DWO Íe aiet gepromoveerd no.ar d.e regionale klasse, en de nunners 12, 11-

ea Lo ziJo gedegrBdeerd (faafawijx, I41ra, Quick Steps). GelukkiS wist B1 bestag
te leggen op ale negende pl-ek, araaïdoor het een extra leuk seizoen werd.

Deze Esnenvatting bestaat voornaneliJk uit feitJes. Wie meer viI lezeD over BL kan
ua 28 Juni s,an ale spelers het Jearboek vregen. D8srÍn dan ook de wÍnDaar ven de
81 speler vs,n het seizoen trofee.
Betiaukt voor het ]ezen, en het sons aandachtig toeschouHen ' Volgend seizoen gaat
Bl- lroberen roet beter voetbal een betere kLasEering in de proEotiekl-es te bereiken' .
graag ueer tot laDgs het veId..

I rred Grens.

81 was 3 2e Jaars spelers: namon HageIaats (gaat helaas terug naar L.,aalkwartier ) ,
Henk v.d.Bergh, Mischa van Croonenburg, Dennis Balgobind, Peter Pronk,
Charles v.d.Geest (stopt J arurer genoeg), Ernin Rietveld (gaat naar BIC).
1e Jaars spelers: Jim Spaens, Niels Schuurzan, Sascha Glaudenans, Ergin
§dogtlu, Rob Tur, Roberto Jansen (bLi3ven gelutkig altemaèI voetballen, en
nisschien ve1 erg goed, wie líeet).

LENS 82.
-82 begon het seÍzoen zontler veste ]-eider. !e eerste 3 wetlstiijden behaaftien 32
lr punten. De l+e veèstriJd (vooref Hertl M.Westerhout voorgestetd. aIs lelder van B2)
yas uit tegen Duno. De wed.strlJd zou on helf drie beginneo, Baar Duno uas nÍet
colnp1eet, ze Eoesten wacbten op aanvul-ling van 81. Maar liefst 6 spelers en een
vrouveliJke keepster. De vedstriJd begon ! kvartier fater. Met de rust stond IXNS
voor Eet 1-0. VeeI speJ-ers fiepen niet op tle Julste pl,aats. Door verschuivingen in
de rust overronpelden $e Duno Inet de ciJfers l-2-l-. Dat vas (le kennisnakiug en
dearna volgden er meer, Ik haa al gauff ln ale gaten dat we in een heel lage poule
yaren ingedeeltl. We bleven winnen tnet behoorLiJk grote cijfers. De omkeer begon-
.haLf novenber, Toen kregen ïre te maken net clubs llaar we thuis met grote ciJfers
yan hadden gelronnen en ult toch l[aar aoeizaam 2 punten pakten.
Er varen verenigingen biJ die spelers uit hogere elfta1Ien haelden byv. 81.
'Om dan de motivetle biJ de Jongens goed over te brengen zo de,t ze er voor bliJven
:knokken. Ze hetlden imers bevezen tegen behoorlijk Eterke tea$s te kunnen spè]en
net rn goed. resulteat..Het eÍnd.e van rt seizoen íaderde. Er varen tussen de'wed-
€trÍJAen toch ook vee]. kïal ongeDs stïeken en af etr toe liep het behoorliJk ult
de haDd.. In de loop van het seizoen zlJn er toch ook ongeveer 6 spelers afgevoerd
loor het hele seizoen. De asflrrulling veJl het teem verd ook op peil gehoud.en tloor
i,iad.1u".,nieuweB-2Jeugd.Despefersgroepb1eefdantocniu-3ongéDS,diede
S,aatste l+ conpetltievealstriJ den Iloesten speJ.en en In goed resultBat neer noesten
zetten oE kafipioen te L'orèen. líe kondeu 6een punt verliezen rÍant laa.kkwsltier
Ftonè met L purt boven ona. Door verschlllend.e afkeuringen van de veld.en verd de
besLissende wealstriJtt tegen Laakkvartier de bel,angriJkste ved.striJd. flet verd
brop of eronèer. In lrerkeliJkheid walsten rÍe over laakkwartier heen. Het ïesuJ.-
taat was Il-1, naar het had ook 10-l- kunneB zijn. Dus ale beloning van d.e corBpetitie
wes dat ve kanploen werden. Al- vas de coEpetltie te l1cht voor 32, Je wordt niet
altiJ <1 ke.upioen.
82 is het dlt seizoen vel gelukt ! We bebben saEen iets gedronken en gebak gegeten
op ons ka.:npioenschap. 0p 9 Juni verd. het seizoen afgeslot,en voor 82 uet een barbe-
que en een Íilr. Het behalen van het kempioenschap heeft voor niJ het hele seizoen
tocb goeal gemaakt. ook vas het weleens niet leuk on als leider te f)rngereD, Nou
1k heb er toeh geen spiJt van. Er varen toch heeL wat vedstriJden die we hebben
gespeeld vaar ik best trots op JulLie vas.

I



Al-s ze niJ vragen on het opnieuv te d.oen Eet aieze kvaJongens? Nou dan zeg ik Jal
h ziJn hele leute dingen biJ zoals toernooien vaar wiJ toch l+ x d.e eerste plaats
weghaaltien en 2 x de 2e plaets, a1 denk ik biJ uezelf ze hebben bet niet altiJd
verdiend oD een toernooi te l,iruren. Ze begonnen pas te voetballen, a1s ik erg
krÍeEd werd .
Jongeus, Ík vens JuJ.lie alIenaaI een goed. voetbalseizoen 89/90 toe biJ LENS.
De ouders wiL Ík bedauken voor de ued.everking en let vassen van het LEïS-shirt.
ïk wens Jullie al1enaal een prettige vsk€ntie toe. Wie lreet koEen ve elkaar nog tegen
biJ r,ENs.
Jongens teéankt voor het vertrouven in de l-eider.

de Leitler MartÍn.

LENS C]..

CL ïas èit seLzoen een talentvol- team d.at bestond uit 9 eerste Jaars en 3 tweede-
Jaars speLers, Net zoals de sa.uenstelling wisselde ook de begeLeiding van het tean
ï&arcloor er aloor.tle trainer niet het loaxias,le uit kon vorden gehaaltt. Gelu]<kig bleek
er ven verschiLlende kanten volcloend.e nedewerking zodet de tegenslegen slechts tiJ-
deLiJk bleken
In tle voorbereiding op het seizoen hadden we aL gnel het Juiste ritme te pakken
u.et verrassencle uitslagen op hoger ingedeelde tea.ms.
I{e begonnen het seizoen tegen mS vaar ve een wee! eerder nog ruin van voDnen
(T-3). HEt werd geliJk d.e eerste tegenglag van het seizoeD (geliJkspel). fiÍerna verè
met wisoel,end veLèspeI B naaJ- op riJ niet ueer verl-oren. Er ontstond. een kopgroep
va.n L ploegen DevJo, HBS, llestlo.ndia en ïrIlt{S. Dus verd. Devjo net 1-0 verslegen,
Ïíestlan<lia met 2-0 verslagen en als ríe Eou ook nog yan HBS vonnen ïas het varkentJe
gewassea, helaas een 5-1 pak slaag vernietigde all-e íIIusies, I{et bleek tegeliJker-
tiJd het begiu rran een forse terugyaL van CL dat l+ nederlagen op riJ noest ver-
verken. Íoen de ilraad. weer werd opgepakt va"en de priJzen reed.s verd.eeld (DevJo
kanpioen). Toch Esg dit teem terug zien op een goed. seizoen, met een reletiefrrJong" e1Íta1 rÍerd. Eeestal succes geprobeeral echt te voetbaflen (opbouwea, com-
bineren enz. )
Al.s C1 verLoor vas 9 v.elx tie 10 keer bet te kort aan fysiek de oorzeak. Jongens
Jul-Iie tiJtl kont konend seizoen al6 het fysieke tekort gecompenseerd zaI ziJut
De toernooien waren een leuke afsluitÍng van bet seizoen vooral a1s C1 en C2 sa,nen
een toernooi had.deE vas het er6 gezel11gl HeLaas bleek 1Ioor ons ook hier geen echte
hoofd.priJs tteggeLegtt (e11een Ie op het lENstoernooi naar tlaar vas sprake var een
lÍel, heeL roagere bezetting).
Op het soccer boys toernooi wertlen lre n& een spannentle final-e 2e, traar sa.men uet
C2 eerste.
Het toernool iu Eale verA eeD hoogtepunt van het seizoen ondanks d.Et ve in de ver-
Liezerspoule eÍndígden, naar ilankziJ de steun vafl de vele aanwezige ouders (vervoer,
o.ennoettigiDgen en vooral gezeUÍgheid). Als het kan komen ve er volgend. seizoen
graag teru8. IIet l-aat6te toernooi verd in Slied.recht gespeeld en va,s Eet het RVC
toernooi (vaer we SYV lleten waEkelen Eeer niet onkregen, het sterkste toernooi.
Hier verden ïe d.erd.e ne een zindereude hs,Lve finale tegen DI{o (2-3).
In bet seizoen ziJn ve o.a. van het spaargeld, nog een dagJe naar fropicen€, geueeat.
Cl- heefb tilt seizoen nÍet stil gezeten en d.at kan all-een doord.at eI nooit tever-
geefs een beroep lÍeral ged.aan op eeu grote gröep fanatieke ouders. Verd.er lrerd.en in
stilte elke veek ale shirtJes ge\íassen door roevrou$ La.ners (aan het einde geassis-
teexd. door andere noeders). Ouders bedenkt voor JuLlie inzett Veraler uil ik de
J eugdkonrnissie betianken voor het organiseren van d.e }ÍeclstriJ deu/toernooien e.d.
Tot slot een kleÍn regeLtJe over ied.ere speler, een stukJe positÍef en eeD kriti-
sche noot, (en a1s Je dit leest wi1 ik geen tsJotrgeJonge of tJezus horent):
Macbiel: - Tal-envol-l-e keeper zond.er zvakke punten.

- A].l-es kan een beetJe }eter (dat is logisch aIs Je alIes kan) volgend
Jaar heb ik neer tj.Jal oE hieraBn te verken.

Dennis: - Verzae,kt nooit, niet op de traiaing eII níet in de wedstriJd.
- AJ.s Je zeLf een Bchop uittleelt lsiJg Je er ook rÍel eens een terug, dan

troet Je die ook ververken en niet bliJven liggen (huiLen) op het vefa
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:re&r olstaan en zorgen da! je tegenstander niet tneer aan de ba1 ko&,t.
Ik hoop ie volgend Jaar in 81 te zien! ;"
Mario : - zondei conculrentie de sterkste C klasser (vind ilr zelf). . .' .,i"t".

- Je noet 1eren beslissingen 'ran de scheid.sÍechter en d.e traine" te accep:
teren d.at is niet on Je te kleineren maar om ie a1s voetlaller sterker '.
te naken ! !

Robert: - Ik zou geen spits teten die tegen Jou aar de ba1 Ís gekonen ( die van
Devjo is een uitzondering). " r'

- Probeer in a1J.e situatíes op het vel-d Je or.erzicht te bewaren ook.als Je,
vcrdt opgeJaagd (vooruit of achteruÍt!!). , ' r

ïriïin : - Is aIs linksback met spronBen vooruit geg8.an, kvs.m na een b.Lessure moei-
z8,a:n terug maar speefde d.aarna iizersteÍk.

- Probeer niet elLes voetballend op te lossen en d.eel naar eens vat feIler
uit .

Rogdr : - Speler met het grootste inzÍcht in dit team.

' - noor te kort aan fysÍek konen ie goede bedoelingen er niet eltiid uit.
. BliJr- geduldíg tot dat je groeit eD als Jé deze techniek en d.it inzicht'
. . kunt behouden ben ik benieu{d waar'Jd in de senioren voetbalt.

Barry : - Begon het seizoen als D8nusje van alles maaï speelde zich n.n. aÉn het
einde van het seízoen naar een vaéte plaats op het nid.denveld ' "-

; - Jouv spel valt of steat bij hoe Je op Je ongeving ( sche id srechter, trainer,
ouders) reo,geert. ALs je rustig blijft en kan/vi] incasseren moèt Je
.op Lensniveau het spel van Jan líouters kunnen iuiteren.

IJichel: - A-Il-een het schieten met links nag beter de rest is on J8loers op te ziin'
' - Je uoet veel reer opeisen in het veld (afdvíngen) en Je noet niët dueIlè:

Ien net een scheidsreehter ma&r met je tegenstander, afs de scheid.srechter
het vil raak Je geen ba1 tervijl je vel kunt voetballen.
Dat is toch zonde??!! '

i{ai Iion:- De onverroeibare technicus van Cl.
' - Doordat je nogaL kleiD bent schiet je de bal sons zonaar veg naar dat

Ís niet ncOig ;e mag op je techniek en Je snefheid (!) vertrouwen. Laat :''
Je volgend Jaar door niemand afbl-uffel dan kunnen viJ lachen a]s jij in

. 31 speelt ! ! !
Tor',:rg, :- IJzersterk, niet vah de baI te krijgen, geve voorzet,

. - Jouv ninpunt heeft niet det voetbal- te'maken naar net à}s je neeste nede-'- spelers Eet het vexverken van een beslissing van de scheidsrechter of vsJt
de traÍner/Leider.

1 !}ke keer als Je daarop reageert vordt Je spel mind.er en de enige die'
daarvar de dule is, ben je zeff, Degene van Cl die dit het eerste èoorheeft
zal volgend jear niet aileen een waardig &anYoerder zijn naar ook'nog '

beter gaaB slel-en,
Ëans :- Compiete spiis, topècorer van Cl, kan a1les vat ik vind àat een spits

; moet kunnen.
- l,aat Je hoofd niet op trol- brengen door Je rnedespelers in d.e liaagse Jëugd "

die naar een 8.V.0. gaan.
' Bliif je eigen spel spelen en da.n zien vÍJ vé1 vie er over twee jaar lacht'

, Ëoevel het bee] noeÍliJk Ís voor Íemand var jouv J-eeftijd (Ík vind het
t' af en toe ook noeilijk) 1s het logisch dat er meDseD jaLoers op Jcju en

Je prestaties zun, ]aat je hieldoor niet van de vijs breDgén en loo-
chenstÍaf hun cynische opuerkingen rnet Je prestaties op het ve1d, maar ''

' l-adt Je eigen 'prestaties eï nooit, nooit, nooit onder lijd.en vant d.at
. Ís echt zonde !

Peter :- Speler met de Eooiste passeerbevegingen van C1, kan nog e'cht bliJ ziJn inet
een goal, zelfs op de training.

- ALs ninpuntje vildé ik :ioenen dat Je veeL neei Je linkerbeen noet gebrui-
, ken omdat we and.ers vanaf ]inks geen voorzetten van de goel af kriJgen.

Verd.er is natuurLijk een goal biJ C] ven IENS veel neer ve,ard d&n 10
van ie goaJ-s. Ín oDB D. of cI' 

piettige vakantie,

10
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LEIiS C2.

A1s we terugkiJken naar het vorig seizoen d.en 1s het eeD seizoen geweest Eet hoogte
en aieptepunteo. fu net de dieptepuEten te beginnen. Er ziJn EltiJd OaeEighéden
tussen spelers en leiders of tussen speLers en epelera. Dit ziJn èingen d.iè altiJd
gebeureD biJ velk elfteL d8.a ook. We hopen dan ook dat Jull-ie hiervs.n geleerd heb-
ten eu dit ook gebluikt in rle toekonst. AJ-s ve het over lositieve dingen gean
hebben villen re eerst de Jongens een konpliuent geyen vaurrege de steeals positievere
houding tegenover elkaer. Eierdoor verd en is nog steeds d.e sfeer in d.e groep goed.
Het veldspel begon voor ale vínterstop goed naer zekte tiJdene de winterstop terug. .

Na de vinterstoP ïerti er nog niet goed. gevoetbald Eaar langzamerhand pikten ve toch
de tlrèaA weer op net als hoogtepunt het goeaie vel,alspel op de toernooieD.
Iet6 alat ve conclutleerden (en anderen denken we ook) d.et aIle Jongens veel hetben
gel,eerd in aIIerlel opzichten. De een is Íysiek sterker gevorclen eE de snder is ïee}
sterker gelrord.en in taktisch opzicht. En alat is een genot ou te zien. AIs we kiJken
naer Ae eindrargliJst van de koopetitie dsn denken viJ, gezieD het vertoond.e spe1, ,
dat ríiJ te Laeg ziJn geëindigd.. Maar het belangrijkste bliJft natuurliJ} dat Jultie,
pLezÍer in het voetbai- hebben. Heb Je dat d.an ka.n je veeL bereiken. Tot slot wil1en
vlJgraag'de Jongens een prettige vakantie vensen en veeL succes vensen volgeDd ,

seizoen biJ IENS. 
:

Leo van BlJn
Robert GarskaDp.

p,s

LENS CL.

Een noeiLi.Jk seizoea voor dit laagste C-eLfbal. We begonnen Eet zorn J 6 I vaste I

spelers d.ie voor Íetlere vedstriJd. aangevirld verd.en Det spelers uit €Jrd.ere elf-
De sfee! vag slecht en het vervoer naar uit veclstriJtlen vag een ro&p. Toch krÍsmea :

vedezesIechtebegin-perioded'oorenkeerdea11eszich1angzaa,uten8oed.e.
Dit uetle dankziJ de yoorbreffeliJke huLp van tte JeugdkomissÍe en d.e huJ.p van d.e
va,d.ers van Tezcan, Vincent, Renco en de moecler ve.rl Jerrey en natuurliJk door d.e
hulp van de spelertJes àie biJ ons nee vild.en spelen. Al1enaal harteliJk bedankt
voor deze brootinoclige hu1p.
End'eInuvatove"d.espeIersuithete].fta1zoe1sc1atinhetve1d'stond'.
Sander : Aanvoerd.er en ].aatste man. Is sne}, heeft een goed.e techniek, een goed.

taktisch inlicht, het verruogen om ook BarvalLend. gevearliJk te ziJn en
een goed.e Eentellteit. Kortom, een hel_e goede voetballer. Sander, Jamer
dat rJe weggaat. -Succes net d.e atletiek.

Tezcan : Voorstopper en biJ af!Íezigheid van Santler laatste man. ls een ficframeiitrX. ]
zeer stelke voetbalLer l[et een hele goed.e EentaLiteit. Kaa <le tegenstanilerl
volledig uitschakelen. Is over tle grond en door de Lucht nauve3-iJks'te l
passeren. Je roeot €,Lleen nog aan Je snetheid verken.

Tultcai : feugere J-inksback, die in de loop van het seizoen steeds beter ging voet- '

baIlen. Is verd.ealigend goed en staat ook aatrvaltend ziJn EaDnetJe. Enige
ninpunt iB.d.at je veI eens \Íegtrleef zond.er af te bel_Ien. Dat kan echt niet,

Pescel : Rechtsback en.aervoerder biJ afwezigheid van Santler. Goede voetballer net,
een goed.e nentaliteit. IB technisch sterk en zo$el verded.igenè als aan- 

'v&11_end. goed.
Vikash :.Linksha1i, goed.e voetbalLer net een heLe goede cond.itj-e. líae -zelden op ,

ziJn eÍgen plek te yinden, zwierf over het hele veId. Je moet echter
Leren Eeer nee te verdedigen.
Eeh groot ninpuat Ís ttat je vaak niet kvau opdagen zonaler af te bel-Ien.
Dit sta8't: ontzettenal negatief tegenover Je EedespeLers en tegenover de
nensen tlie hun best aloen on Jou te kunnen Lsten voetbal,Len,

HiJ rri .en tenslotte als Laetste de oualers beda.nken voor het aLtiJd aan-
vezig ziJn tiJ de vetistrÍJden en het respecteren van de beslissingen d.ie
f1e Ieiàing noest n@en. Dit is iets vaar and.eren een voorbeeLd aan kunnen
neEen.
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Marc

Vincent

EoY 
:

.,,
Baynond

Mutherem: Linkshalf. In de Loop yan het seizoen teruggegaan naar d.e D, Is een leuke
faflatieke voetballer. Is technisch goed. en verded.igend. sterk, Probeer '-
Je nog lret rneer in te schakelen ín de aanval.
De ideal,e spelverdeLer voor C\. Heeft een goed inzÍcht, i-s snel, tech- )

nisch goed., cond.itioneel sterk en niet tg leroerd. on de verdedÍging te

I{erd op verschillende plaatsen ingezet, VaLt niet op in het.ve}d $aar d.oet
ziJn r+erk al-tijd goed. Ieeft een goede nental-iteit. Probeer nog uat ieer
mee te gaan voetballen.
Linksbuiten. Is fanatiek en conditioneel- sterk. Hielp veel nee net ver-
d.erligen, heeft een prima mentaliteit. Ik denk echter dat Jouw plek in d.e .

achterhoed.e Ís en niet in ale voorhoed.e.
Gevaarlijke spits. Is vaak op de goede plek aanwezig en kan ook zeff kan-
sen creëren. Eet afwerken kan nog beter evena.ls het Eeeverd,ed.igen. :

Rechtsbuiten. Is heel fanatiek en heeft een goede Eental-iteit. Ging in
c1e loop var het seizoen beter voetbal-}en en pikte zo ziJD goaltje nee.
Probeer meer uee te gaan voetbalLen. Je noet neer d.urven dan kont de
rest vànzeIf wel.
Rechtsbuitón. Kan heel goed voetballen als hiJ er zin in heeft. Is tech-
nisch goed en heeft een goed schot in ziJn benen. Je faat a11een te sneL
het hoofdJe zakken en begint d.an negatief tegenover ned.espelers en scheids-
rechter te doen. Probeeï alit af te Leren en zet Je ied.ere keer voor d.e
vo1le 100% in dan kan Je nog veel- beter.
Kvam pas aan het einde van het seizoen op IENS, Is een goede en snel_Ie
voorstopper die ziJn mannetj e goed. ultschakelt, Probeer ileer mee te gaan
voetbalLen.
Rechtshalf. Goede voetballer met een hele goede conditie. Deèd teveel
ziJn nondJe open tegen med.espeJ-ers en èe scheid.srechter maar dóet dit
steeds nind.er. Prima. HieLp v&ak de verd.ediging en kan ook s.anvall_end
gevèarfijk ziJ n.
Was tekort biJ Cl+ on er wat over te kunnen zeggen. Eeeft een l-ange tiJd
Diet gevoetbald. uaar pikt het vel weer op.

Remco

DeJ Í

Jerrey

nÍchard.

St e fano

Jongens, bede,nkt voor een toch !rel- l-euk seizoen. Bed.enk echter, dat als Je jezel_f
ook voor je nedespel-ers inzet ook net neer plezier gaat voetballen. Een prettige'l
vakantÍe toegevenst en succes io het nieuve seizoen.

L€lnbert .

I,ENS D1..

D1 begon het seizoen '88/189 zeer goed.
I.let goed veLdspel werd.en zvakke tegenstandels in pouJe \ weggespeeld, Met als hoog-
te punt VCS uit, die tdJ net 10-0 vonnen.
In ioure t* r""àË" 

"il ààr, oot leriodekanpioen. Dit gebeurde biJ Sv '35 uit, die vij
met I--0 ïonnen. Het n'erd,.geliJk duidel_ÍJk d.at LENS D1 in, een te ].age poule zat.
In poule 1 of poule 2 zou IiENS Dl veel- neer tot ziJn recht konen. N& d.e.uinteïstop
kwalaen we in poule 3 terecht. Nu Eet iets betere tegenst&nders. rn het begÍn werd.
er nog wel leuk gevoetbald, naar daarna verd het een stuk'minder.
vred.enburch Dl uit lrerd net 6-1 verloïenl !!?? Delft ui verd. net l+-1 verforen! ! !??
Dit àI1emaal binnen d.rie lrekenJ llierna k-lon LENS D1 uit het daL, Er verd thuis te-
gen.Del-ft D1 zeer:goed. gevoetbald., tnaar onverdiend roet 2-3 verloren.
In poule 3 ei-ndigd.en ve als vierde achter DeLft, Vredenburch en SEV, i. ..

LENS D1 heeft behg]ve kompetitiewedstriJ den ook vriendschappeliJke vedstrÍjden.
gespeeld. Tegen ADo D2 uit uerd er net 3-5 gevonnen, l,aakkwartier DI werd thuis
net 3-2 verslagen., Quick S'.eps DL verd net 0-3 uit verslagen. Deze tegenstanders.
k]íam-en in pouLe 2 en poule 1 uit. Dit betekent dat L,ENS DL zeer goed kan voetbal-Len
ars het magr wiL. Dit kwam goed tot ui.ti.ng in d.e DEEN-cup conpetitie. rn de eerste
rond.e: kra.men ve 3TC Dl- tegen. In een zeer goede vedstrÍJd verd het 1-1, WiJ be:
nutte de penaltyts beter dus gingen ve door naar d-e vorgende ronde. Hier kve.Een ve
het sterke Dl{o Dl tegen. rn een zeer goed.e ved.strijd verroren ve onverd.iend met
3-\ van DWo D]., We kvs.men zeer ongel-ukkig net 1-l+ achter. Door knokken uerd. het



nog 3-l+. Dit ua6 een grote teLeurstel-l-ing, naar verlÍezen v8.n DWo is geen schand.e.
Des te meer ondat Dl,Io DL ate DEEN-CUP gewonlen heefb.

Jongens, vee] geluk in het volgend. seizoen.
0uders betieukt voor bet riJden nas.r uitved.striJden en naa,r ale toernooien. :

tr'erry en nob.

LENS D3.

Raymond : heeft d.it seizoen op verschillende posities moeten spelen. Na vat uop- .

?eren heeft hiJ dat ook zoad.er neer, net afwisselenti succes gedean.
Het is tlan ook J a.mner dat hij stopt met voetbaLlen.

Rogier : is dit seizoen erg vooruit gegaÈn. vooral- in de trainingsps.rtiJ en ].a&t
hiJ zich vsn ziJn beste kant zien. In tle vedstriJd.en is hiJ nog 'wat te
bescheitien, maar d.at, gas.t er op den duur van zel-f af.

I.Lichel : heeft d.e eerste helft van dit seizoen gevoetbald, ale tveeèe helft heeft
biJ het tioel verdedigd. Het keepen heeft ziJn voorkeur, en als hiJ het
volgend. seizoen meed.oet aan de keeperstraining, kan hiJ uitgroeien tot

' een goetle doelverdediger.
Marco : Ís een goede verdeAiger, speel.t op de rechts-back plaats en doet d.at erg

goeA. trysiek kont hiJ soms Dog vat te kort, maar dat kan volgend. seizoen
A.!o.v. ale training voor een groot d.eel uord.en opgeLost.

Michael- : heeft dit seizoen in de spits gevoetbald. I{iJ heeft eeD goede balbehande-
Iing, naar vacbt nog te veel tot de bel biJ hen kont.

VÍnceDt : voetbalde voox het eerst dit seizoen en doet het al-s verded,iger niet
. slecbt. HiJ heeft een groot loopvernogen, en bezit de hartlheÍd. van een

verdediger. Qua balbehand.eling moet hiJ nog veel 1eren, en op d.e training
zullen ïiJ tlaar de nod.ige ae.ndacht ee.n besteden.

Purcy : voetbalde'ook voor het eerst dit seizoen.ook hiJ heeft dit seizoen op
verscbill-ende posities noeten spelen, en vas het daar niet altiJd. mee eens.
HiJ doet het niet slecht ma€.r kan veel beter.

Patrice : heeft dit seizoen weer op het niddenveltl gevoetbaltl. HiJ 1s geen voet-
ba]Ier net een enolne techniek, naar ziJn grote inzet, speL Ínzicht en
IrerkLust maken hem een waard.evolle speler voor het tea.n.

KokkÍe : doet enoru ziJn best en is dÍt seizoen redeliJk vooruit gega€.n. I{ij noet
alleen.proberen zich vat meer te concentreren op d.e geber:rtenissen in
het. vel-d.

Edwin : voetbald.e ook voor het eerst tiit seizoen en heeft in het begin van het
seizoen op.d.j-verse posities gevoetbal-d.. Ns,arns,te het seizoen vorderd.e
bleek aI sDel d.et hiJ a1s voorstopper het best presteerde. Edwin j.s een
leute voetbal-fer net een goede inzet.

Iepi : is een technische voetballer met een goed. spelinzicht. ïij spee.Lt het
fiefst in de spits, maar kont op het Eiddenveld het best tot zÍJn recht,
f,iJ moet all-een leren vat niuder lang te protesteren ai-s hiJ het nÍet
eens is met de besl-issing van.de scheidsrechter.

I4iche] MattheiJer: voetbald.e ook voor het eerst dit seizoen en deed d.at lang niet
sl-echt. Het is (lan ook J s.Ener èat hÍJ het l-aatste gedeelte van ale kompe-
titie niet rneer kwam oEdat hiJ naar tle genpj,ng ging.

Dax : is gevoon een hele goede keeper. WiJ vonden het dan ook vervelend. d.at hiJ
de tveede hel-ft van het seizoen èoorgeschoven werd. naar de D2.

Het afgelopen seizoen heeft D3 veel nederLagen geleden. t

Ontlanks d.at, bleef ae instelling en onderLinge verstandhouding optÍEeal. Het iE
dÉ.n ook altijd. een leuke groep gebleven en lrÍJ hebben er net veel plezier mee
geríeïkt .

Kok en Cor.

I,ENS 81.

Dit Jaar ahtl ik de eer on de E-klassers te traineD. De trainingen varen aftiJd
heel goed bezet. Ietlereen tlie bad er plezier in, vs,t ik ervan merkte.
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Alleen vonh i.k het j a.nner d.at niet altiJd de Jongens van E3 en El+ er waren. '

JoDgens voor Jullie is het ook belaDgriJk oE te konen trainen. Dus volgend Jaar .,,,. j
all-en8 aL konen trainen Ín velke groep Je ook zit.
Een nas,m vind. ik vel belangriJk oro hierbiJ te zetten d@t is ale naaB van
Richard v.(l.Heyden. HiJ heeft geen enkele training genist, Prina Jongen, ga zo door.
0p zaterdag deed ik de begeleitling van E1. Hierin zaten I teLentvoll_e Jongens.
WiJ zaten hier net een probleen, se hadden geen keeper. Dat gold eigenl_iJk ook
voor de andere E teaEs. WiJ kwa.men hÍer a1 snel uit went Les]y peek zou biJ ons
gaau keeien, Door aannefdiígen .kregen E2 Dave Obdan, Es Michael Soernoa en E)+

Rovin Korfhaker, Dit probleero was gelullkig. opgelost.
lesly Peek: HiJ zou eerst geuoon gaan voetballen. vat hiJ ook,goeal kan. Maar toen ik 1 .. heE zag keepeD d.s,cht ik ven dit is het. HiJ heeft afles oE. een goed.e te I

word.en, Goede tecbniek, stevig gebouwd. en.bovend.ien luistert hiJ goed
- naar Je a1s Je aahviJzingen geeft, en is biJne.&l_tiJd op d.e training, - ..r'. PrÍma Jongen; ga zo d.oor voLgend. seizoen. : ..

Akif Sen 3 heLe tal-entvolle voetbal-.l,er 1e Jaars. Pri[a techniek en goed inzicht,
is er ook altiJd. ALs Je goed luistert naar ale trainers-die Je kriJgt

Jeroen Buis:Ook Le Jaars. Heeft een heel goed seizoen genaakt en.ging steed.s neer
vooruit. Maa.kt nooit problenen: éen aanstormend. talent.. Prima Jongen
veel succes, r I

Aad Nolten: knao uieuw op.LENS. Gelukkig kende'hiJ aI een heleboel Jongens. Aad
is een prj.oa voetballer tret een goed.e techniek en goed inzicht, :...,rr,i

, Aad., die snelheid kont vel. Veel bliJven tïainen d.an-kan Je,heèJ., hoog
konen. Prirna Jongen. Veel. succes. . .

- PascaL Roos:een Jongen net het verschrikkeJ,ij ke harde schot. pascal kan d.oor on-'
stantlighet1enechterniet,zovee1trainen.Probeerd.itvoortaan.UeI.te

- ,: dgen. Verder ook een heel_ goed seizoen ,gespee1d., Veel succes ook- vofgeÉd JaBr.
I\Iil1en Das.nen: llÍl-l,em i6 ook een hele goede voetballer. prirna techniek en prina

- schot zowel links el-s rechts. Wil-len heeft één nadeel_ dat is zijn.
nond.. ALs je dÍe kan èichthouden d.an zie ik het vel in Je. zitten, en d.Et
Ís heel- hoog. Voor de restl lrina Jongen en veel succes,, .r , ; j' -.

Richard v,d.Heyd.en: De Jongen d.ie e1Ie trainingen ie geweest. priroa.Jongen. A1s JeziJn technÍek ziet dan lrord Je gek zo goed als d.at Ís. A1leen zeggen
: er nensen dat hiJ te kl_ein is, Nou Bichard voor miJ niet, dat kont í:'..
.vanzelf weI dat groeien. BIiJf zo doorgean. Veel- succes.

Andy v.d..Eeuve].: ook,1e Jaars, ook aL zo'E goed.e balvaardigheid (technièk). Andy
heeft een prÍna seizoen ged-raaid., Schiet l-Ínks eB,rechts net zo mak-

, keliJk. Prima ged.aan Jongen, ga zo doox dan kan Je.heel ver konen.' : i..
Veel succes. i ,. 

-

voor de rest wilde ik een aantar nensen bedanken. A-l-lereerst: laït v.d..steen voor
het orgeniseren van alLe vedstriJden en andere dingen er onheeD.
Dan aIle l-eitters v€n 82,' E3, nL. - 

.- 
-- ---t 

" rii " i"

E2. Aad v.à.Eeuve1, klrisse ! Ík hoop dat Jet .het volgend Jaar b1iJft doen.
83. Hassan ïasar, ï,ekker rustig Ea.ar a]tiJd'aanwezÍg,'
E[, Hillen v.d.Géest ook volgend seizoen ,r""" pru""it.
A.ll-e oud.ers die on6 hebben gàhotpen ( vooral nèt vervber), ' ',,'
AnJe beda.nkt voor het eten op dond.erdag.
Firua Broekhuizen voor het sponsoren.
En tensLotte miJn Eoed.er voor het vassen von d.e shirtJes, ' '.;,,

A1s1aatstewensik1edereenvee1§uccesvo1gend,seizoen.He1aaSk8rrikd.oor
niJn stud.Íe vo1geEd. Jaar niet meer traineD en als l_eitter fungereD.

Tot ziens, Gilbert.
LENS E2. I
E2 kan terug zien op een qterk seizoen. rn de konpetitie verden ve k".!ioen (?) enbiJ de toernooien werd va.Ek een eerste piaats gehaard. ME a.r het berangri5tste vas
dat Juu-ie er plezler ln bad.d.en, dat bleek ten eerste s.s.n de opkorst: r'het is lijna
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niet voorgekonen det ienand. vegbleef" en ten tueed.e: aan de manier ven spelen net'
el-kaar 1n en E!!en het veld. Het vas heerliJk on te zien Eet hoeveeL inzet Jul-
1ie speelden en tiJdens de toernooien toonden we (Ík ook) dat we echt tot het ui- .

terste vilden gean on een zo goed. lnoge1iJk resultaat te bereiken, ook ziJn Jullie '

steeds beter gaan voetballen en hier ziJn een aantaL sterke punteD van Jullie per-
soonliJk.
Dave : ,had. een neoiliJk tegin (1e Jaars) near ging steeds beter keepen en ves

tiJd.ens het l-aatste toernooí zelfs ééu van de beste. Kan heel goed en ver
uitschieten.

Erdem : wordt steeds beter ken héél- goed een bel- afpak}en, speelt goed over en is
een ke ihard.e vertiediger. En scooït ook nog.

Ray : is een echte laatste nan (Ís niet nasr voren te kriJgen) is noeilijk te
passeren en'heeft de Eeest fantastische bewegingen in huis.

Robert : is onze turbo, Ís een harde uerker uet een heel hard schot, maakt roooie
aloelpunten. Speelt het liefst 2 x 3 uur, tr'aVoriete vraag: "noeten ve nóg
een vedstriJ drr .

Ricard.o: .,Kl,as se . Is ieergierig, kan koppen, schiet Links en'rechts en heeft een" fantastische vedEtrijd. nents,liteit (zoa1s JullÍe a]l-euaal). Kan een'goede '
wortlen .

Frans : is, met sprongen vooruit gegaan, uaakt, veel nooÍe doelpunten, heeft een goed ..'
schot en laat ook &nderen scoren. Is één hééf goede rechter spits aan het -.
$orden .

Abdul

Faus i

onze technicus. MaaJ<t veel doelpunten, Is een sluw spelertJe met fantas-
tische bevegingen Eaakt vaak de rinnendè goal.
Gaat steeds betel spel-en. llerkt hard, speelt goed over eq neibkt ook,veel
doelpunien. fs voor bet doel s,ltiJd geyaaïlijk (vefk doef?.) .

Dat rras 'het vat betrefb de spelers.
ook vi]'ik d'e ouders bed&nken alie ervoor'zorgden dat de Jongens altiJd op tiJd op
het veràarel-lunt lÍàren (Lens). En vooral, Moha,aed, Ton, Mustafa en Jaap die. a1t,iJd.
aartJezig warenr. zorgd.en voor het vervoer,.voo]: hapïes en d.rs.nkJes na d.e vedstiiJd, enr'
Eet huD positÍeve ài móètiigingen (geschrèeuw) bi,ldroegen asJI een fiJn seizoen,
Gilbert bed.ankt vool het trainen, de Juko voor de leule toernooien en ik hpop
(zeker weten) dat ietlereen volgend seÍzoen net zotn heerlj.Jk en succesvol-'jaar
mogen beleven s,l-s wiJ d.it Jaar Eee[aakten.
Ook ril ik de heér Mohened. Al<Labi, bedanken die als peDnlngneester vaD E2 ned.e zorg
droeg voor een heerliJk da§Je bowlen.

Aad

IIet gesLaagdé séizoen van LEI{S E2.

Wat wiJ als ouders van de E2 dit seÍzoen hebben mogen méebeleven met orize Jongens,
zuIlen ve Diet gauv vergeten,
Zowel voetbaltechnÍsch aL6 sportief gezien hebben ze het d,it seizoen fantastisch
ge daaí.
Op de'tr;ining va"en ze altiJd aaqvezig, in het vel-d. altiJd 150Í inzet, zo helben
ze het seizoen afgesl.oten en ziJn ze officiënd karpioen. (vóor ous ziJn ze Ned.er-
lands ka.mpÍoen I f !! )
Mede doof de goede trainingeD v€r Gil-bert en d.e uitstekende begeleid.in8 van Aad, ziJn
ze iD bet goed.e spoor gezet vaa eeD f8ntastiscU voetbBlseizoen '88-'89.
Volgend seizoen gaan er Jougens Daar d.e D, en voïalt er in de E weer geschoven.
WiJ hopen al-s ouders dat ze daD veer net zo vee] plezier en inzet zu]l-en spelen aIs
ze dit seizoen gedaar bebben a1s 82.
Verd.er viLl,en we ook onze derk en bewonderlng uit Laten gaan naar de Juko.

Ouders E2.

TENS 83.

Jongens Jul]ie hebben het goed. gedeen. We zÍJn toch op een goede tweede pladts
geëindigd, Verschillende voetba,ItoerDooien ziJn wiJ drie keer op cle tlreed.e plaats
en één keer op tle viJfde pla.ats geëindigd, heel knsp hoor! fk hoop dat JuLl-ie het
iE het Tolgende seizoen nog beter èoen. VeeI succes. Maar meer komen trainen hoor.

_ rq _ iullie leider lÍ.Yasar.



Ik rdl alle speLers van dit elftal bedanken voor het afgelopen voetbalseizoen ' het
lras erg J-eu\ vèrken roet Ju11ie. i ''r" . :
De lÍeèstriJden gingen niet 81tiJd. zoal§ viJ, wiLd.en en tóch hebben we'heIe leuke - 

- 
.

vedstrijtten gespeeld. .: -
;i;-;;i;;;; iràà"" r" eindeliik een 'r"Àt" keeper' aie r,eér Boea verk'verriiht tràer-i^''r
end'earourBofi:rbet1anktYoorJeinzetenvee1succesinhetvo].gentlseizoen.
De rest va.n het eLftal heeft uiteraard ook. Soed Sespeell en ilie vild-e ik ook veel '
succës toewensen in het volgenà seizden en tot ziens en iedereen (ook d.e "andere

e1ftaIlen) een prettige vakantie toegewenst en veel nooi $eer. ,r' . : 
tt' 

,' i ,

TENS E\.

LENS F]-.

,:!Ju1lie leider.

Herè in.eerste insts.Dtie veel .te la+e ingedeeld.' overvinuingen net d.ubbe]e ciifers
aen de lopentle band. Daarn'a echter een ttj sterke lndeLlng vaarin F1 vàak knokte
tegen geselekteerd.en teaus. BiJ Lens doen ve tlat nog niet op .deze leeftiid
cewoon vrietrqjes biJelkaar en Ae fest verdelen. Toch, ging het voetbal van.F1 goed.

vooruit. fr *óra doàr de neeste trouv getraind en tte'jongens Luisteitlen naar de
aanwiJ zingen van tle leiders. Ja, Je leest. het goed, d.e neeste ouders die ziju vel-
één oi.neàrdere keren leider' geveest omdat ik of op Lens moest bl-Uven of antlere
dÍngeí te d.oen had,. Het vas voor de spelers g"een probleen' Medeleitlers hartstikke
bettenkt., De resultaten els Je darir tentrinste op deze leeftiJd a1 over.sPreekt'
rrerden beter, De hogere inileling na tle vinterstoP, bleek toch goeA te ziJn vant F1 '
was er &an toe, Jia goed overspel, schitterend.e d.oeLpunt€n en een hoop enthousiasme

- verden de nieeste^tegenstendeïs'versl-Egen. Alleen buindoip SV troffen $e niet .zodat '
het kaEpioensschaf eigenliJk orbeslist bIeef. Ook iD de toernooien en d.at waren
er heel wet ging het lek}er. Volgend. seizoen valt het tea.ro,in twee- delen uitelkaar.
Dit hoort 'biJ het voetbel-Len en ook.dan hoop iB dgt Jultje roet evenv-e-el plqziqr ;
zuIIen, voetballen en trainen, Vqor. ik nog een ,persoonliJke noot geef.over ietlere
speler, l'il- ik JuUle al.Ieeaa1 (spelers en ouders) bealanken yoor bet fiJne.seizoen'
en een prettige zonnige vakantie toewensen e4 tot volgend. sei,zoen "op Í'ENS. -. ,i,.

De spelers vs.! F1 varen:

l

Sander Buitenhek: eeD speler met een typisch trazÍLiasÍrse inslag. 0P de neest c-ru-. -.

. ciale tronenten een hakballetJe, geven oÍ gel{oon proberen-6 4ali. te passe- -

ren op een rustig tenpo. Technisch goed., sons nog vat te afi,-ezig. Als kee-
per kan hiJ hele goeale reddingen verrichten. ontrrikkelt zich goed.

Evert }íoloheiuer: ïes eerst aaDvaLLer É&èr na zrn ad.enhalingsproblenen verd hiJ on-
getovertl tot verdediger. DAt doet hiJ goed. Ëij pakt de baI nakkeliJk
af en heeft een goede trap in zrn rechterbeen. ÍiJk echter veL.Iraat. )e, ,','
qe bal trapt en probeer het ook net lÍnks te doen. I,et àiet à-oveef 

-op-'"
j e va.der.

Fa.bien v. Leeuvearde: kwao er later biJ naar het bleek aI snèt aai niJ niet rnakkeliJk r:

te p&sseren is. Fabian is fysiek ontzettend. sterk'én getruift dit'ook. ' :'

Probeer lÍel on Je heen te l1t,1ven kiJken a1s Je aa.n tte ba1 bent dan zie..' '!
'Je uanneer je.Eoet en kunt spel-enj Probeer oor te t:-ijven staai biJl- r. '"'

" Je akties. ':i r- - 1 " : - :j ':' - 7'r

Tin Jozee : ipeelt dit seizoen voor het eerst en ook hij is ÍVsiek. stérf. lts'iUiJ er .-zií in heeft (nièt'altiJcl) kan. hiJ heèl- veel. Net aLs irabÍan doet Je ''...','-
.. neer ou je heeE bl"iiven kiJken els Je ean d.e ba1 bent daa ile'Je J" , '^.. 

t,
' medespelers staar. IliJ scoortle heel- vat doelpunten. ' r -, ' '.' . '

Bona1d Meeivisse: is een vat dromérig type die pa6 gaat voetballeÍi als:hiJ d.e bal" '' '

beef! en dan laat zien dat hiJ het best ]ian a1s hiJ het vi1...Luister toch'
wèt meeÏ naar Je leider. HiJ 1íiI imers helpen. AIs Je d.et döet'scooi 3e' -ii
volgend. jaar nog meer en dat vll Je toch.

Den::is v,d..Steenr is echt Daf van voetlellen en doet het ook best veJ" aard.ig. Yoor-
a} opbousend en a€nvallend staat hiJ ziJD rnennetJe. ook scoorde hiJ"veel, 

"doelpunten (zel-fs net llnks). VerdedÍgend noet het vel vat beter kuniien. --..Heesnietbang.Probeerook'H,ateanJe]oopsne1hei.ttedoeni;
:'; : ,. i: " ,.,.:'.:.!

J
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,;
NewiL A}}abi. : echt een Domenten voetba.Iler, Sons denk Je vat doet Navil eigenl-ijk

. etr- dan een ..schliterentle passeerbewegiag en ïeer een goai. Probeer toch
wat u,eer bezig te zijn, Voetballen is;iet al1een voor steau. Verd.edig ook
Eee en protreer ook Je linker been te gebruiken.

Cor d.e Rooy: ging dit selzoen net sprongen vooruÍt. Het $örd.t eeD echte robuuste
veldedlger tlle onAarats zrn geringe lengte niet bang is voor d.e grote aan- -

va.Ilers. A1s hiJ echter geen zin heefö kan Je praten als brupan. Luister -

daa toch naar Je lèitter Cor. HíJ rdL je aueen naar hefpen. Kom vaker
traineE en bel ook ninde! af.

Youri v.§pronsen: ook JÍJ bent een fysiek sterke speler die moeiliJk te passeren is .'
eD ook eoeiLiJk van de be1 r,e kriJgen is. Al-Ieen doe Je eèht aI1es met r

_ ,11+f". oefen Eet Je rechterleen. A1leen al-s we het over oefenen hebben
dau uoet Je rel eens kómen trainea, ProbeeÏ ook vat vaker te koren voet-' ,'
ballen en a1s Je nlet kan g!!!;!l afbeLlen.

Paul v. d. Steen,

LEÏS I'2.

Ëet tweed.e seÍzoen tlat Jullie als team net eLkaar hebben gevoetbald. I,lat een verscà,il-
Eet het eerste Jsar, toen ve bijna aIle wedstriJtien l/erloren. Dit Jaar ging het zo=
veel beter, ilat we zel-fs tot tweeueel toe in eeyr hogere poule verden ingealeeld.
Klasse Jongen.st I Eoevel het overspelen a1 iets beter ging villen,Jut1ie toch nog
steeals zel-f tle tloelpu:rten roeken. Maar dle Jongens d.ie de ba} d.urvcn over te spelen
of hen goed voorzetten ziJn vertler met voetball-en a1s die het alleen villen doen en
zicb d.aaraloor vaak vastlopen. Voetbellen atoe Je met een te&n en het nàakt nlet uit
vie er uiteintieliJk scoort
Ook biJ de toernoóien nerd er goed gespeelai, vaak de 2e priJs, naar biJ ale laatste.
tvee toerBoolen. werden ve 1e, beter kan toch nÍet?? .

Enkele vEn Jul1ie gaaa Ín het nieuve seizoen naa.r de E-tJe§, we venBen Jullie daar
succes. ook dit Je,ar wa6 het enthousiesne van d.e ouders veer erg.groot biJ de wetl-.
§triJden, Ea"a.r ook biJ de autlere akt,iviteiten. Verder hopen ve Eric MoJ- volgend.
seizoen.IÍeer te zien, voetbèl-Ien, De Juko bed.anken we voor.het fiJne seizoen en vercler
vensen rre ledereen van Lens een prettige. vakaJctie.

Iu dit "klaesert efftal vàren tle spefers:
Arnoltl Oosterveèr: Onze I'vastert keeper, d.ie er weer heel- vet ballètJès uitgeboutlen -'

heeft. Heel gbettt ! FiJn dat Je het keepen zo l-euk bfiJfh-viítlen. Een enke-
.l,e keer eLs le niets in Jouv doel te doen hebt wiJ- Je ook eVen voetballen,
vet d,an ook uoet kunnen. Kon weL trainen hoor.'

Jeffrey ilop: De t'klelaste" net d.e uinste praatJes'en altiJd aanwezig. Met voet-
baLlen 1s hlJ de rrgrootstert. He geaieten elke keer veer vs.n Je. Houèen io. '

Arno BLon: Het tveetie seizoen is biJ goéd vooruit gegaer. fleeft ook reg'el-uatig
gescoortl. Zijn snelheid zal hiJ aoeten verhogen, ura"e.r dat kont ook"vel.' .,'

Derry1 GillBral: Speelt goed aLs hiJ er zin in heeft. Vadk uoet'hiJ,eerst aerge-
noedigtt $ord.en yoord.at hiJ er wet ean gas.t doen. Ileeft een hoge 6nelhèid,
Baar uoet toch nog leren d.e ba1 over te'spelen. Succes biJ de E-tJes.

Michael DiJkgrasf: 0nze rrtopscoord.erlr dit seizoen. Iioeveel- doelpurten weten rle :

uiet ueer, vant lre'ziJn de tel k$iJtgeraa.kt. Volgend seizoen near tle
E-tJes, veeL succes. Kou veI trainen het is erg belengriJk.

Eric Mol: Eeu enthousiaste speler, aLtiJti ztn en pl-ezier in voetbal.. Is een goed.e 1

veraedlger, bliJft niet achterin hangen zodat h^iJ ook DenÍg tloelpunt
heeft geBBakt. Eric eterkte net Je been en veeil llezier biJ ate E-tJ'es

I'Íartin v.tl.Donck: Xen heel harA schot in zrn linkerbeen, maar Je Eoèt leren rust
i! Je speL te. brengen. Nu schiet Je zonaar van een grote af8tand
richtlng tloe1, zo zulIe! ze nooi! hangen. Leren dribbelen of anders af-

. geven d.ie be]. We koBen naar Je kiJken tiJ tle E-tJes. En.oefen ook.Eet,.
rechts.

.DaDiëL Ae Haa6: In tle verded.iging heel goed., Eaar ga&t er vaak biJ liggen a1s hiJ
ale ba1 Bpeelt. BLiJf ook niet achteïin hangen, over het hefe veld noet ge-
vekt voralen. Kon steeds t,rainen tian leer Je ook beter het spel-.

r-Í



MichaëI v.d.Voort: Onze ItrnascOttett van het elftal-. Kwan dit Seizoen no6 niet aan

de bal, ondut biJ in een voor hem te sterk e1ftal speelde. VoLgend
' seizóen ga JiJ h;t ook 'tnaken". Dat weten ïe zeker,'want-d'e.Laatste- 

wedstrijden gingèn aL veel beter. t'leI ben Je altÍjd bij 'de training.
SliJven konen hoor ! I

. Win Blom,
'|,a-.

LENS I'3. ' | -:-J"'- :

In het af8elopen seizoen 'was 1k meeTdere rnalen Jullie Leider. Ik hoop dat iul-Lie
evenveel lfu"i", hebben gehad van hàt voetbal aLs ik. , ' r -. :. 4,.' ,'
IlJe kunnen toch trots ziJn op dit te8.x[ vat als enige Sroep d.rie meiden er biJ had.
Julfie ziJ gelukki8 rriJï,eL altiJd asrrrezÍg geweest bij tle vedstriid.en_ en toer-
nooÍen zodat ve weinig Ppelers hoefden te l-enen van andere tea.ms. '

Ik hoop det jullie vat leleerd hebben het efgelopen seizoen, en vens.Ju]lie, sll-e-
rDaal een prettig en sportief nieuv §eizoen toe.
Ik wil- verder alLe ouders die het afgelopen séizoen
geholpen heel harteliJk danken.

op enige vijze hebben mee

I,ENS F\.

groeten, Fred. Siliakus.

Heèfteenuitstekend.seizoenacÈterderug.Naeenva,tmeoizaam.begin,begon
er toch ïat liJn in het speL te komen.
Ïndeeerstekóupetitiee-roept/nd.ecenberwerdertocha1rege]ratÍg'gevonnen.
Zelfs de kleintJes tt \ vijf Jarigen" begonnen 8'1 leuk mee te baLl-en
Na eeo korte uinterstop, bugonn"n we in een nieuve klasse die we vóetballend gezíen
gereldlg hebien doorlopen, Er varen verschrikkeliJk Leuke wetlstfiJden biJ zoals .' .

thuis legen BI(DEO, de sterkste ven de groep, di-e we ne een l-0 achterstand in'd.e
eerste helft na rust heLemaal veg speelden en toch nog tÓt 5-l+ íe?ug kve.nen.
Door tiJclgebrek z8t een geliJkspel er toen niet neer in..Maar de inzèt vu.n d.eze -

kind.eren ón niet te verliezen vas kosteliJk on te zien. ';'
Uiteind.e1iJk na 3-Ö gespèelde tédstriJden bereikten we een tlréede plaats.- ';'
voor de Ie Jaars is dit een prima resul-taat. Jullie ziJn iiit Jaar el1enaa1 8oed.
vooruit gegàan, hebben goe4 naar niJ geluisterd en hebben: geknokt in elke'veèstriJd.
Ik sluit dit jaar dus af aLs eeu trotse ]eider. verd.er ?a1 ik, nog even elke speler.ï
efzonèerliJk verrelden hoe ze het afgelopen seizoen vooruit. gegaan zijn:
Raymond Ae Boode: een echt,e slits' supersnel en. veefal scorend voor het 7-ta1.

. Je.mer genoeg het nieuve.seizoen naar de E-tJes (super)..,
Nuna Monteiro: een gebLikte middenvelder. Leek sat traeg in het begin, Eaar kon

het goed net nae,tJe Raymond. vinden en scoorde aan de lopende band.
Gaat ook het nieuve seizoen naar d.e E. Prima. ' .Í . -

Rolert tle NiJs: een tlreed.e Roneld Koemen, een geboren laatste nan. l,íord.t steedÈ

-bèterenb1iJftno8eenJaarbiJdeI''(dusniet)Kiasse.
ïouri Sinons: is een hele goede keeper gelrorden en ook voetbàI1end goeil vooruit

..; 8e8€.8n. Nog eeB iaar biJ de F. (ook dus niet). ?rima' .- .

Raymond Groos: de buLldog van de verdediging gevorden, tnokt voor elke cen-tiEeter.
. Zeer goeal voorui-t gegesr. K]-as se '

Nick Heiael: het scheertres van de verd.ed,iging, befaa.md on ziJn..slidiDgen. Pri!04
. inzet en overal biJ èe baI te vinden, ook zeer goed vooruit gega.an.

KLasse. I

Selastiaan Gombaul-t: Goeat vooruit SegEs,n maar tocb-iets te veel afgeschrqven.
... ook een knokkertJ e.

Martijn Voogt: ook te vee] afgeschreven maer toch iets vooruit geèaen. to# lti;ten
. .'voetballen boor. ..-

Over de drie nieuve spelertJes Vinèent, Marcel en Srsiregar schriJf ik volgend'
seizoen ve1 een stu-kJe ond.at zè nog te kort biJ ale groep zitten.
zo Jongens, dit was het ïeer. Nuna, Bobert, Youri RéJrnoual bed8,nkt voor het.af-
gelopen seizoen en veel succes biJ de E.
A11espe1eÏtJesbedanktvoorhet1uiStexenendeinzet.,.,-,:],,.',

1B

eén trotse leider
xein Heidel-.



LENS F5.

Het iE toch hertstihlre leuk als Je negen kleine rÍnl-welpen mag leiden.
De eerste vedstriJdJes die ïe speelden, uaren \,oor d.e allerk-Leinsten toch een
speeLtuia. Som6 waren er lachvekÏ.eutie situaties. Het is toch heerliJk on de k1eÍn-
tjes te zien voetballen. Ze konen allenael- orn één d.oel, ou de baL! Er varen ook
a1 iets grote"e Jongens biJ van biJne 8 Jaar. Daar noest het toch van kolren. Tot
uiJn verbazing varen er Jongens die voor hur aioeD al rn behoorliJk baLletje ' :

tr6pten. Het vieL neteen op biJ l,ens dat de ouders helenael niet zo druk varen.
DEa,r betloeL ik mee, vat Je ïeleens bU andere verenigingen reenaakt dat ziJ ale

kiDderen zitten op te Jagen. Nou, dat is tl1t sèizoen biJ X5 geJ-utkig niet ge-
beurfl.
In het begin hebbeE $e enkel-e wealstriJdJes verloreD, d.eÉrna hebben $e toch
achtel elkaBr set weal6triJtues gevonnen. Er ziJn kinileren biJ tiie het voetbalvefd
treschouven el-§ vliegveld, íou, tlie cirsus geven viJ ook. Dat uoet toch kunnen
biJ de F-Jes. ZiJ hebben in tt seizoen BB/89 toch hee]- ns,t gel-eerd. De resultaten
in en rond, het veld varen hartstikle leuk, byv. de toernooien lra€.r ve toch heel
goetl e1s 1e Jasrs F-Jes ae.n neetleden. WiJ werd.en 2x eerste, 2x tveede en een paer
keer tlertle. Nou, dat is niet slecht. Iedereen vil winnen dat is norneal, naa,r we
Eoeten niet vergeten dat een kintt veel plezier heeft als hiJ een balletJe kBn
trÉ.!pen. 0f we nou net 2-0 of L0-0 verfiezen, ze bliJven toch enthousiast bezig.
Helaas bliJven er llaar 2 spelertJes biJ de tr'-Jes, de rest gas,t over naar de E.
Sonroige JongetJes uochten aL needoen net de F/E combinatie. De Jongens Aie voLgend
eeizoen 89/90 overgaan riaar d.e E wens ik ontzettend.veet voetbalplezier. Ik vi]
ietlereen bedanken, d,e oualers die BLtiJd aanvezig varen voor bégeleiding en vervoer
ven d.e kind.eren. tíe hebben toch een"heel- Boed. seizoen gehad. en hebben Lekker kunnen
voetbELlen. Drtaroro willen 1fiJ de Jeugdkonmiesie beclanken, voor alles vat voor de
Jeugd is getlaan.
De Jongetls die F-Jes bliJven zie ik eatlkonend seÍzoen. weer. Misschien beD ik ueer
]eider, ïie weet.
federeen een prettige vakautle toegeveDst.
Een tip voor in cle vake.ntie: ga Lekker voetballen op het schoolplein of grasveldJes
biJ Je in de buurt eD neeu aLtiJd een bal nee op vakantie. Je vader vintit het ook
Jeu.Et. .

Jongen8 eeD. prettige vakantie eD de groetJes.

de leider Martin,

TNAININGSSCEE{A EN JEUGDSELEKTIES SEIZOEN 89/90.

In onderllng overLeg tussen de Jeugtltrainers en de J eugdkounissie ziJn de yoor-
loplge JeugdseLekties voor het konentle seizoen se.nengesteJ-d.. Voollopig wil zeggen
dat elnd augustue /begin septenber d.eze selekuies opnÍeuw bekenen lroïilen. Het kan
ziJn ilat er d.an een aantal spelers afvall-en naar d.e training van de niet ge6elek-
teerden J'eugdgroepen. Dit kriJg Je tlen van d.e traÍners te horen. Zover ziJn ve
echter. nog lang niet.
A-selektie: A. BaidJoe, D. Balgobintl. H. v. d..Bergh, n.3ignelL, M.v. Croonenburg,

S.Drlessen, J. Geyp, B.Kaups, 3. Linger, P.v. tl. Lubbe, J.Mansvefd,
J.Nekched., P.Pronk, B. Runableveng, M. Schuurué,n, M.TÍJsen, A.TikaÍ,
P.Valkenburgh, J.Westètrate en M.de llolf.

rreiner ! tuie1 Gans, telefoon: 971559

Trainingeavontien: us,a.ndag .19.l, - 20.30 uur- voensalag L8.l+5 - 2o.O0 uur

Eerste. traÍning : .. , maandag J augustus.

B-Belehtle: E.Azarkan, E.Ayclogatu, F.BloËhuis, M.Borsten, M.de Brito, M.èe BrulJn,' J,Doerga, S.Glaudenaas, D.ïeing, R.Janseu, M.de Kok,. D.Lsmers, W.Lut,
M.Meurink, J.v. 0s, D.Poo], T. Schippers, N. SchuurEan, J. Spaans,,R. Tur,
C.VerbiJ, D.ViJn.

r
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Trainer : Fred Grens,

Trainingsavontlen:

Eerste training

C-sefektie:

Trainer : nonald Bogisch

Trainingsavonden : l

Eerste training:

6351+18

18.00 - L9.15 uur
1?,30 - 18.\5 uur

augustus. ' ''

telefoon:
naandag
voensdag

naandag ?

L.Abouns.rsa, M.v.d,Berg, J.v.Diel0en,. ll.v,Diemen, E.aten Hei j er i . T..Heins , ., ' .
J.HoefnageL, S.Hoefnagel, M.fzendoorn, M.Jansen, J, Koppendreaier, .. ...,-
T. J.l,evenstone, S.MerencÍa, B. Olsthoorn, J.Pronk, B,pronk, R.Riemen,, ..
P.Sinke, P, Snoorenburg, D. Tenpelman, H.Verhey,,lÍ,Vredeman, I.Vubben,,.:
D; Za.ntistra

.r I - ,. '
telefoon3 230?\2

d.insdag ' 18,00 - 1
. ; dond.erd.ag l-8. 00 - 1

vrijdag .16.00 -1 , Ed.L?in Coret
6?1096 ':

o.1.v
tel:

uur
uuI
uur

9.oo
9 .00
7.OO

,a

'dinsd.ag I augustus.

D- Selektie: R.A-lphenaar, Y.Basd.ogan, R.v.d.Ber6, W.Daanen, M. Guènoun, A. eI
Haddioui, tr'ikri eI E'addioui, Fousi e.l Ëad.dioui, R.v.d.H;iJd,en,. n.HerrewiJn, A.Nolten, ï,.Peek,' D.v.d.Raaf, p.v.Rijn, p.Foos,
J.SandÍfort, E.,Stap, p.v.d,Stee[, G.v.Verseve1d. -- t.

Trainer : Rob v. Schaik . tetefoon: 8Ol+Bl+e

Traini.ngsavonclen: ginsdag l,'r,OO - 1B.OO uur' dondexd.ag 1?,OO - 18.00 uur "i
' Eerste training : dinsdag 15 augustus. ,,.,

E-seLektie: E.Akar, A.Al*abi, J.Buis, M,Dijkgr.aaf , M.v.d.Donck, D.Gi1]ard, A,v.aI.: ,

Heuvel, T.Jozee, F.Ks.mpfraat, tr'.v.l,eeuvaarde, B,Marten,.B.Meeuvisse,;..
E.MoI, D.obdan, B.v.d.Post, R.Korfnaker, M.posten8, K, Ramd.J ana.ms ingh,
l.de Roode, A.Sen, D.v.d.Steen en E.llofsheiuer.

Trainer : Theo Hoefnagel telefoon: 656233

lbaining-savond.en : maandag 1?.oo - t8.oó uur " . '! - (: 
-'---'r'-'

Eerste treÍning i ,-: . oaandag 1\ augustus. , ..r,r. _ 
.. . '

,. l
Bovenstaande trainingsd.agen zíJn zo goed a1s definitief., De trainÍngstiJ d.en, zijn --,
voorlopig tot dat de school- en werktiJden van d.e trainers en spelers bekend zi,1nr-.'-
Meer nÍeuws h-ierover in augustus/s"r:u*"". 

. , .. i._ . r , . .

training niet geselekteerden J eusd.

voor d.e èuideu.Jkheid ,erneid.., r iJ ook de spel-ers'per ieeftiJdsj.oup ale, niet in
de sel-ekties zitten. ook voor deze groepen hebben wiJ trainers beschikbaar.
Arno v.BlittersvíJk en Martin Ebben gaen d.e A- en B-Jeugd treinen en Joop pronk eri .

cor zeeneiJer de c- en misschien ook de D-jeugd. I{et kan ziJn-dat we v,oor de .D
jeugd ook nog een aparte trainer krijgen, De avond.en rearop getraind gaat vord.en
staan nog niet heleEaal lrast m8ar èe kar6 det het veer d.e lr-ri j aagavond vordt isgroot. De jongste Jeugtt of te wer d.e E-kl-assers die'niet Íd de selektie zitten erl'

de E-krassers traÍnen op de voensdaguiddag o.L.v. !íin Bl-om en nog en-kel-e helpers.
ne F-klassers tan 1-3,30 tfu ,iI)+.30 uur en de E-k}àssers van f\.301/n 15.30 uur.;*
De scheÍding tussen 'lel 

,en geen sel_ektie biJ de .E-klassers ïas,nodig Í.v.m, hetgrote aantal van \O E-kJ-assers,

A-Jeugti: M,v.d.Berg, S,v,d..Berg, J.Bongers, M,Bruyn, D.v.d.Hoek, M.Lgoud., R.Me_zouri, J.v.Solinge.
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I:LS!: F.ALladin, D.Bhlkkie., V.Ebben, R.Groenl-and, R,Henique, G.Haseth, P.Herre-
v-iJn, E.LBu, B.Balnlahhen, S.Vink, I{.H.Yeng, W.N.Yeng.

§rlegg: M. Brlyrelaer, T. DÍkensiz, X.Drolsbach, R. Jegga, R.Kloor, M.Kaca, P.Koo,
R.de Lange, R.v.LeeuÍen, D.l{abayoJ e, R.Mohan, A.NieuweDhuis, T.ozdenirr-
M. Pronk, G. Schluter, J. SoysÈl, M,Waterreus, M.HelbergeD, V.WeÉterhout,
P.ZeenelJer, V.v. tl. Spek, R.v.al.Veld.e, D.VeÍhey.

D-leucd :

EJ.N:
MiSoernen, A. Jagga, M.MattheiJ er, N.Ozdenir, M. Saidi, en C. Zel1er,.

A,Basdogan, M.Benouarrek, V.de Boer, V.d.e Chatinier, D.ala'Cruz; R.v.d.Geest,
R.Hoogendoorn, V.KnoJ, R.de ï,ange, I'.Lock, R.Mu.rtha, N.Monteiro,,R.den NiJs,
S.nanhlet, Y.Sinons, S.Siregar, n.v.d..Snoek, E.Swal,ef , R.VreeswiJk, en
Y. Yesar.

LEEES:A.Akkabl, N.AkkÈbi, A.B1on, P.3odaan, S.Suitenhek, ],.Bul@an, E. el-Lebbar r
M.Ebouèrti, J.Fiets, V.v.è.Geest, S. Gonbault, R.Groos, N.Heidel, J.Hop, '
P.l(nörr, M.tle Kok, U.Korl@ez, F.Kuik, M.Merie, R.No1ten, A.oosterveer,
R.v.0s, M.Poot, A.RaEhlet, C.de Boo!, N.SiliÈkus, Y,v.Spronse[, S,Í.d.

^ Steen, R.Stolker, M.Voogt, M.v.d,Voort, G.Westerhout. ,.

Even' noc iets over vorlge week.

Vorige week ríaren oI) 'IXNS d.e eeiste kenDlsEakingen net de nieuve A-3-C-D-E en F'
g"oepen. De betloellng. và6 da,t ve ger oon even kennis net elkaar zoutlen neken d.m.v.
ontlerllnge partiJtJes, Ook zoudeD de trëiners inyenrarlseren ríanneer iedereen te-
rug zou koneD van de zonervakaDtie d.it i.v.n. het pLgnnen van de 'oefenwed.striJ den;
EeLaas bLeven er toch nogel vat spelers zonèar veg. Een sl-echte beurt t.o.v. <le
tralners' zëker voor de Jongens die votgend Jasr in de selekties zltten. Afbellen
is toch een kJ-eine noelte. Het gevoLg is det lre nu nog niet ven alle spelers rr,reten

tranneer ze terug ziJn oE weer te gaall trainen en/of te gaau voetballen. We verzoe-
ken d.e selektÍespeLers oE dit Bl-snog z.s.D. Aoor te geven aan tle trB].ners. De
telefoonnuuners staèu biJ de selekttegroepen van het nieuwe seizoen. De and.ere
Jeugd.spelers Eogen belLen nettr PauI v.d.Steen tel: 9T0f5L.

KLeding en tessen inleveren.
Ondanks Eeerèere verzoekeu hebben- wÍJ nog lang niet aI het nateriaal- terug ont-
v8,ngen. Daarnasst Eissen niJ nog het een eu anèer.
Ouèèrs eu spelers kiJk thuis e"n= 

"rr.n 
of er soue nóg shirts of trainingspatrken , ...

of sportta6Ben van LENS J-iggen. Zo Je, geef bet Aan a.§. Eaahdagavond ng, 19.30 uur
af op LENS. He uiasen nog:

{-regioaaal: tle tassen ven D.31JlsEa, P.v,d.Lubbe, R.Jord.€,n en Y.Kellouh.

41. : de tassen van M.v.tl.Berg, S.v.d,Berg en Y. Pehl-ivon. ' i
Veraer missen we 2 shirts net" opdruk Confort tapiJt.

KiJk eens goeè in tle kasten thuis. Nu hebben !Íe te.veinig shirts voor volgend
Eeizoen I I I

81. 3 a1e tassen van S. Gl-autlenans en E.Rietveld. Verderui""en *r:.j één shirt
Eet de opalruk Telco en het keepersshirt (Marco TiJ6ertt I ) i'.r.,

CL. : de tassen van M.de Brito en I,I.H.Yeng.

Dl-: l één shirL net de opd.ruk rt KarrevieL.

E: : de tassen met nurmers J ,8 rp en 10.

Noguaals: kiJk eens goetl of Je thuis iets bebt liggen. Zo Ja, inl-everen ! l!
Daarna.ast ulssen íre nog iood/vit/btauve treiningsballen uet een rod.e opdru-t,:
c/D 3, C/D I en E/T 23. Heeft een trainer aleze aoms thuis???

PASFOTO I S INI,EYEREN.
l{e verzoeken d.e onale}staande spel-ers on nu binnen één veeh één pasfotó iaet nae.u
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achterop in te sturen naar ?s.ul- v.tl.Steen, Chopinstraet fO3,. 2557 SV Den Haag:.._...,

J. Bongers, M.Elouarti, A.Uchtnànn, il.Korknaz.

Nog óén' r,eilstriJ d..

0p naendag 26 JunÍ vordt er,toch nog een vedstrtJd. gespeeld. Nee, nièt op fEÍS
EBar op het kunstgresveld. 1ra! HBS. De tegenstandel is een Amerikaan'se Jetgdselektie
en ilaer zeg Je toch geen nee tegen. De ontleïsts.Ènd.e spelers vervachten ue on
18.30 uur op E3S we€r de vedstriJat on 19,.15 uur begi.nt: R.v.Es;,J,Weststiaté, -'.-,

M. Schuurmen, i.Duchenoe, R.Jordan, A,Tikai, M.Entilich, E.Endlich, P,Bijlsue.,
G.SteenviJk, R. Garskanp, M.Inners en B.Brulings.. :..'
HiJ zorgeE voor een kompleet Lenstenue. .

SportksJIp Zeist en Borculo.

Voor beide sportkEnpen is er.nog 6én plaatsJe vriJ. Borculo is van 16 t/n ZZ lju]-í
en kost f. l-50r--. Mee mogen al-l-e spèIers'van Cl eD C2 van ait Jaar oi speLers
van Dl'alié overgàaa naar de C-klasse het konende seizoen: - :
Zeigt is wa 2\ t/n 29 Jirli en kost f. 1l+r,--. Mee raögen a]le Èpelers die
het afgelopen seizoen in' de D of E-klasse geàpeèld hebten, " .

Een sportke,mp 1íiI zeggen één veek vo]- net sport" (voetbal, tafeltènnis, voetbel-
vaardigheid, zlrenmen etc.) en natuurliJk spel (bosspelen, fil-m, zeske.np etc.).
BiJ Borculo kont hÍer nog een voln va,n een survivalspel biJ. Sl-apen doe Je in.-
tenteb en eten zoveel nogeJ.iJk in ale buiténlucht. Alsnog interesse op het ..:
laatste Eonent, beI dan even naar Pau]- v.d,Steen tel: 9?015h

!.s. witlen <Ie 'd.eel-uemers aie ndà niet alfes betaald hebben dit nu d.oen op giro '.

336711t.n.v.Pennin5raeesterI,ensteMonstèrlrètverme1dingkanp.
Begin JuIi kriJgen alLe deelneners een brief thuis net ned.ere ned.edelingen . over ._

het sportkanp.

I{ooDKnEET nurEner 3.
Was net viJf toeD.ik op voetballen verd gezetr.
maaï had da.armee nog niet zoveel pret.
Want van voetbsl-Ien vist ik toen nog geen fluit,
naar vaE uiJn vader ging het enthousia.sme uit,
Nu zou ik het voetbaLLen niet meer viIlen mlssen,
ook al zou niJn Íeder a.nd.er s besl-issen.
I(an de Lens-Revue nog niet zo goetl zelf Iezen,
d.aarvoor roet ik ook nog biJ niJn ouders vezeE.
TweeEaal hebben ze me nu vooiEelezen,t'4q.t de Juko op te weini8 nensen is aangevezentrM
Zou niet v1llen det er iu het voLgend. seizoen,
door tlit probleen, Einder biJ ],ens is te doen.
Want Elles hebben fle biJ Lens kunnen beleven,
zelfs èe Paasha8s heefE eieren gegeven.
Heel wat toernooien nochten we spelen,
het waren er tlit Jaar veer velen.
Naar niJn zin heb ik het biJ Lens,
naar er is nog ve1 een grote wen§.
nat d.e vaders aan de Juko gaan vragen,
hoe ziJ ook een steentJe kunnen biJdrugen.
Want dan kriJgen viJ weer: zo'n fiJn seiioen,
en JuLlie vilIen toch tlat viJ, voetballen bliJven d.oen??
Dus vaders (of wie dan ook) pak nu de telefoon,
Je doet het voor zoveel Jochies, maar........uok voor Je elgen zoon.

Beaktie Jeugdkornlssie 
een F-.pe,ertJ e'

Toch leu.h zorn ingezonden stuk. 0f het echt door een F-speler gescbreven ls ,

(za1 toch niet) is niet belangriJk, De strekking van het verhe.al daar gaat het'on
en zal duideliJk ziJn.
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voorlopig voor de .L'atste kee. veraerden wiJ de vakatures bíj de Jeugti voor het
vorgend.e geizoen. De apontane reaktleB waren tot nu toe nÍninaal. Een regel-
rechte schaDde vÍnden viJ. Door zorn passiviteit gast rle yoetballeriJ echt kapot.
Zonder Leider ,aag een Jeugdelftsr beslist niet spelen. ziJn er nu ucÉt g"en
senioren' vaalers of and.ere mensen dÍe de Lensjeu8d wirren hetpen. Het gàat om:

- leiders voor AJ., 32, C2 en C3.
- begeleiders voor A-regionaaL en Bl.
- keeperstr&iDers voor tte A-B-D en E-J eugdselektiekeepers.
- helpers voer de zaterdagen die éón kee" per vier reken aktief hoeyen te zÍJn.- Echeialslechters yoor d.e J eugdwedstrij den.
- grenslechters voor A-regionaa.l, en 81,

4qnng1qgn biJ Paul v.ri.Steen (9?015h), Berr pennings tO:Zlrf+l of Fred. Grens
( 635hr.8 ) .

Tot elot.
ars laatste eeD voord van dank aan de uedewerkers die het efger.open seizoen voor
-onze JeugA ziJa bezl8 geveest. Trai-Ders, Ieiders, scheitisrechter-s , konmiseieleden,barkoumissie, akkonodatiekorniss ie, bestuur en vere ouders lran onze JeugdledeneE da' zuLren we best nog wer een groepering vergeten. A]renaar irartàtiÍle bedankt.
De mensen clie zich hebben voorgenouen volgenè seizoen te stoppen vragen viJ oEbovenstaa.ade nood,Ïreet en de reaktie van àe Jeugdko@issie "àg ""o" !À"a t" rur"rr.B1iJft u bu uw besr.issing on te stoppen dan-evJn goed.e vrienàen en iogaraar.s be-denkt vooÏ tle inzet. Kont u eehter op ulr beslÍsstng terug dED bent u ,rËer van u"rtevelkon. voor de rest ïen6en $iJ ieaereen een here prettÍle en zonnige vakantietoe. Begln.eugustu' laten wiJ 'weer van ona horen via de àerste r,ENsievue ven hetseizoen 89/90. BenÍeuïd of d.an a.l_Le vakatures ol8elosr ziJn.
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Drogrsterij
- SPORTVERZORGING

DIERENSELAAN 125 ..:, '
TELEFOON 070 -45.47:59

vooR uw VERHUtztNc

ook voor Toto en Lotto
T

li
dt

flr
P. ROODENRIJS

HORECA BROODJES EN APPELTAARTEN

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

í

-van der Velde . 't Veentie- B.V.

VONDELSTRAAT 248
TEL. 60 00 25

Blnnen- en Bultenland

Voor al Uw
SPORTARTIKELEN
nrar da spoclaalzaak

Planotranrporl

SPORTHUIS'
EXCELSIOR

Welmarstraat 103
TeleÍoon 070 . 65 09 00

Den Hàag

o.a. Adldas - Puma - Patrlck - Quick
Unicorn/Darts - Speedo-zwemkleding
Ook Ls Coq Sportll kledlng

CLUBLEDEN 10% KORTING

ALLROI,]ND T.V. SERVICE
HenenÍade 450

AI uw repamties 25'14 HT Den Haag

Y9q[fv' 'te1.674748
YIDEO, ctc.
Verkoop níeuwe en
geb íkte KTV - YIDEO
oidet tolledige gdmnl iel I

Bloemenmagazijn.. '..

. REINKENSTRAAT No. 65
DEN HAAG - TELEFOON 451656 . 458733

A. Meijer ,,

UNICORN I'ART§

unlcorna

I\TEDERLANTD
-. Kleine §?'oerdlaan 57

267L CA Naaldv/ijk
Tel.t Ol74O - 2A57a
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GTASHANDEL

BLOM B.VI

BELKO ZEEFDRUI(ay

Een zeker leven................-.-
........--.eenverzekerdleven!

ALLE vERzEKent*i=r.r
HYPOTHEKEN
PERSOONLIJKE LENINGEN

A. M. COBET
HENGELOI.AAN 589 - TEL. 67.10.96

Alle verzekeringen
(auto's: 774% korting j
max. mogelijk.)

Q.uro Sport
LEYWEG s3s a' ÍELEFOON 66í276

Leden korllng

Voor
al Uw
Sportkledlng

KNTPPEN, wASsEH rH r0nruru 126,-,

ïr(o(oR. Ar. Irur (cLAsuzERIÍ.
I
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BAmITIiZENSTf,AAÍ 27 2125 B ,§4nAvEl\IHAcE TEL! O7O - aO.gA.57

E'lnwerclqp

Tama;rhde
Ih Rade 132 - 294 JK Den HaaÉ
ïÈ1.:07G667451

- llíj waorgen Uu batellingn'
doot heel Nede and
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