
PoÍt betíald
Port payé

's'Gravenhage
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V.V. LENS
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SEKRETARNAT
Goedendorplaan 28
2286 MX Fijsíijk
Tol.: 070-(3)941974
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Alg.rn.or ..tÍetet!!t
J.G. ColPa
Gosd6ndorphÀn 26
2284 X Fll3slk
T€t.:o7Gggit97a

SalslrÀbrt reolorm lbndro
L V.ídjk
Elletomslraat 30
?572 XE D€n Ha.o
T€t.t 345í972

S.Irll!ílrl !€íloÍ!í rrr.rd.o
J- Ham
M€lls StotolaEn 18,4€ {
25rtr GC D€n Haaq
T€t.: rr0 - 36r96a7

S.flllldÀrt JelJld ,

P. van dsn St66n
Chophdràat lO3
2551 W OÉí HaaE
T€1.: g7G3970tí

Solrs.rbí z.lhro.Èst
B. A€Íg€nhan6gouw€n
Lonn€kerst_aat OO
254t TT O€n Haeg
Tol.: 0703660658

S.l(,ltrrla.t Íut€htc
B. Pilm
Kon, Wlh€,mhataan 4OrA
2274 AK vooÈl.[!
Tol.: 070"3820sr 1

S6tratlrt d ïolo/Lotto
G. Xomp€ínao
BuE. K6mpscho6rsbBnt 90
268t AH Moí1st€r
Tol.: 01749-r?602

Àgom..n ToóoE tr CoöÍdlnslorr J. van d€Í Lubbo
Vll€íboomsFn r 203
2564 HH Oen tlaag
T.l.i 07G32«1525

Kontlt Jitob€rattng vte
A€ksnlng lGÈanl( 33.62,fl
Farsntng Rsbobnl 1299.24.2ë

TeÍr€ln6À m XluögsÈolfl
tions€lole.an 600
Tor.: 07G366t3i4

-,rj

T*hotrctlo Stí
A'!€Lm,. tDnd4

Suze có6n€w€saí, 21
2253 RZ Voolsd16r6n
Íè1.: 01717-7fi4?4.

A-!.l.ks! 2qldq
L. Glaudemani
BEncumssptoin 68
2574 ST D6n Haao
T6t.:oTGgto6aoo

Sd€ílo rrtat s!
H, van Spronson

o€í HaBg
Tsl.: 07G3525013

I f ,.

I ''r.:
2. .x"
ii,,o

I UIflUERK?

Prinsegracht 70 Den HaaÉ Tel. 020-3.888.863

. . . oÍ mog het ictsie mcer ziin?

HÀ\DELSDRUKVERK

HORECADRT]KWERK

FÀ\,IITIEDRUKVERK

HOUSTST\1ES

N

R

VERKEERSSCHOOL
,,PHlLlPPO"

aulo-motordlschoot
th€o ecqltrum

tol rrÈ3.45.í í 53
tel. 070-3.63.46.7t

v@r Inrrólnlm: amo v BJn rleItc

Iírcàí X.vK. D.ír 86!9 S3S:I.

opbrdbg voon
AUID: .cà.1.1 Gt outomirt
M(ÍOR: il€t portoíooí
SCOSTEF:

T}iEOBIECEFIIFTCÀ.AT óóI t? là.to6
LEI{S.l!rt6í1.Íllti!cAAnS.' -
FAHBENHEITSSTBI^I 266,26! Vo po3&lrtoor.

HOU§D OI'DAR.I§ .

IHE CORNDR

ï BeUe WotÍístraat 264 - 070-3885790
Den Hasg

Ook ruim gesorteerd tn spottptiizen

SPEEL '

ABOilNEE.LOTTO'
BIJ JE EIGEN CLUB

E6nmaal lnvull€n, éénmaal Inlever€n sn
daamaaulomalisch kans makenop€en prlis,

A
LWffO \ ijn een speltetle, totdat le m wtnt

C!JFERSPEL
Kruis op Uw Lotto- of Totoformulier altijd het

'la"-vakie aan.

l!@fl1 "o", 
n.so kans op aei ton

SPEEL
TOTGl{OBMAAL

BIJ JE EIGEN CLUB
Oe besl6 kens op eon louks pílls.' Lot op de Jackpot.

TOTQ r 
"pn -* **n.o

i!
Í
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W
v
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Eet is voor mij wederom een groot
genoegen de verzamel-de lJetrnsrevues van

een gans voetbalseizoen aan het Be6tuur

vaD. onze cl-ub aan te bieden. Het betreft
than6 ale epeelperiode 1989 = 1990.

. Hie de Lensrevue trouu 1èe6t en

even nadenkt over r,Iat er week ia week uit
d.oor velen voor de club wordt gedaau, zal
ongetwijfeld daar grote waartlering voor
koe6t eretr .

On aan die xaardering voor alleu
uiting te geven, ga ik ééD van hen met

naEe iE het Len6zonnetje zetten. Ik ken

hen al van uit zijn kintlerJaren en ik prii6

hem graag om uat hij Earren net anderen voor
oaze club heeft gedaan.

Ik betloel: Paul v. d. §te err.

Met vriendelijke Broeten r

5 juli 1990

,lÀ-+ O\4
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voetbalvercnlglng LENS (lenlg en snel) den haag

Den Haag, juti 1989

SENIOREN ( geboren voor 1-8-1971)

Geacht LENSlld,

Het Ís ons een genoe8en u hlerbÍJ uw liduaatschapskaart voor het selzoen 1989/90

net een opgare i"n dè per I Jult a.s. verschuldigde kontributie te doen toekomen,
waarbiJ de volgende PUDten van belaug zÍjn:
- De Éonrribu,le dlenÈ bíj vooruÍtbetEling te worden voldaan.
- U nag de kontributie pei knartaal en per maand betalen, bíjgesloten vindt u

een nachtiglng tot periodieke overschrijving.
- De kontrÍbutlè tan worden voldaan door gebrulkmaklng van bijgesloten accepEgiro

of op Bankrekening I2.99.24i229 (Rabo-bank)
- l{lj naken u erop àttent dat bÍi niet nakomen van deze verplichtingen ultsluitíng

van deelnane aan wedstrijden zal volgen.
- Met nadruk r.rij zen rrij erop dat de kontributie biJ vooruitbetaling dlent te

worden voldaan.
- Bij tussentiJdse opzegging btijft de kontributie over het gehele vereniglngs-

jaar verschultligd.

Veld
Zaal

JI]NIOREN Geboren tussen

J 265,-
J 165,-

75,-
65, --
50,--
30'-
95r-

t 75,-

tt

A-Junioren
B-JunLoren
C-JunÍoren
D-Junioren
E- en F j unloren

Toèelag zaalvoetbal

OVER,IGEN

Niet Spelende 1-eden
InschríJ fgeld

Totaal (uaxioale
Saldo achterstand

gezinskontributie f 530 '-)/Yooruitbetaling per 30-6-1989

31-7-r971
3L-7-1973
31-7-1975
3t-7-L977
3t-7-1979

1-8-1973
1-8-1975
L-8-19'17
1-8-1979
1-8-1983

en
eIl
en
en
en

fL
f1fr
J1
f

f
f
f
f
f
f

f 100,-
f 10,- f

f

f ..Qa,'-

f
f ...t@.,-Totaal te betalen

lliJ trensen u een goed, §portief en succesriik seizoen toe.
llet sportieve groeten,

LENS

Bestuur v.v. LENS
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DE LEIISBEWE
WEEI(BIAD VAT DE VOITBALVENENIOING LENE

63ete,laargang nurmloer' 1'
* *ta{tíx{tllflxlrr {§firItfit tt ííI*ItfliÍ$$tllttlflll Ë{l{ltltlrllllTl+LltIflÍllllll*llÍllllllílllltltlll+lt ll{iílt

I .v. n.
revue .

ile reorganisatÍe bluaen de LENS-gelederen r deze lÍeek een vcrkorte LENS-

over 2 veken, wanneer de puntJes op de 1 ziJn gezet, kunt U.tle IrENSIerrue weer
wekeliJks verwachten.

oRakeltJ e6 i

- VIsk voor ziJn vèkantie kreeg onze nleuwe tralner, Dhr. Pin Weatgeest, een
ongelukJe ln het z'oenb.d. ne! aIs gevoLg, een arll ln nltvllal
Ge1ukklg viel a1f,eE nog a1 mee en qensen wÍJ P1m een epoedig herstel! tt

- t'Een ongeLuk koEt noolt alleenrj i6 een zegsviJae net een grond van vaalheldl
Afgelopen zs,tËrd.ag kreeg onze f.C. Dhr. John 'r.d'Lubbe een euto-ongefuk. ,: ..
Wonder boven vonder kvsrtr hiJ er zelf.e..e1iJk af ue r, een gelsreusde rlb en.. '...
Eet een ern ln mlteLLa. John, ven.harte betclsch&plt

- De trainlngen $rrr qetl toen overgenohen door Jan Gerritzen en enkele spelerg
hopen nu op rn spoedlgc rentrce van bovengenoende heren' ïant' J€fi kent geen
uedellJden uet |tvakEntle-kondi,, ier' .

Jan, alvest biJzonaler bedankt en .........a'u.b. lrees voorzichtigl !

- U1t Parlls ortviugen viJ een rtspeclale" Sroet van WÍJbe lfafs.
Beden!hèttasdegewonuenreisvandcHa&83cheCouranuCupl

- Maaudag 2ll 3u1. lrerti de Neetor ven het zeterdag voetbal, Dhr. Meinèaz, 80 Jaarll
Onze hertellJke gelukweneerr en nog vefe Jaren ln 6oeèe gezondheÍdlll

- Anneniek Sprwt en llarry Dletz (LENS 6) ziJU ? Juli J.L, tte trotse ouèers
gelrorden vEn een dochter, Maximel

. Maxlrae woog blJ haar geboorte 3300 gra.u.- lIlJ wensen fulneBiek en Harry heel veel geluk net Maxirne.
Hei udres vgu l,Íoxirne Ís: Kwortellaèn L8, 2166 DW' Den tta&8. tel: 070-25799]-.

'- Plet Elmoen 1e weer zo goed als den oude. De opelatie aan zÍJn ooÍ rÍ&B §e:
BLaegd en het herstel lg zeer voorspoedig 8ege8,n.

- Vaa Dlny en WÍm Xndl.qh ontvÍngen viJ een zonerse groet, vanuit de Moezel.(hlkl)

- a.e. Zondag 6-8-1989: Rvc 1 - IENS L eanvsng 1\.oo uur
RvC 2 - LEIíS 2 aanvang 11.30 uur

- e. s. Din6dag 8-8-f981r IENS 1 - Xerxee I aanvang 19.30.uur
IENS 2 - Xerxes 2 aanvang 19.30 uur

Noteer aIYEst in Uw egenda:

zondag 2? eugugtug on8 t'Jan Hop Íoernoolr" aanvang 1L.00 uur.

OE}'BIPROGRAMMA ZONDAG SENToBEN SrrZoEN L989 - 1"990.

ZondaE 6 aucugtus,

Ll+ , OO uur RVC l- - LEI{S 1
1tr.30 uur RVC 2 - LENS 2

Dinsdag B euEustus 1989

19.30 uur
19.30 uur

I.,ENS 1
LEi{S 2

- Xerxes 1
- Xerres 2

1



Donrierdag 10 augustus.

Sacanptoetnooi IANS 2: L9.00 uu!
,r / ):r, : . $,. , :, + rí ;.r 1nr

vcs 2 - IENÉ 2 (lEtÍ§terrèi.n)
r. !.iil :í1,. --.^itJt( *

VrtJ 11 auguBtus L989

E6csmptoerEooi .LENS 1: 19.00 uur . LENS L " -'vIoS 1. : (H!"Í§fl terrein)..'' -

Zal.erdar !2 auqustus 1989 q

Esca,nptoernool LENS 2

Zonr!.an 13 ausuetus 1989

EscaEptoernooi LENS I
L2.00 uur LENS 3
Lh.oo uur Lene cont.D

Dlnsdac L5 autruetus 1989

Woensdac 16 eucuetus 1989

19.00 uur Lens 3 - VIOS 3
19.00 uur Len6-conb.A - vIoS 4

- Sparta;n - 

' 2Ol3
- Spartaan ' 

t 2O/\
,A.de Ket -

C.v. Aa

D. Everts
J.l{Balberg

l

I "i,

I. i

L9.00 uur Lens 1
L9.00 uur }en§ 2

- Blauw Zwurt 1
- Biauv Zvot1"'Z

vrl.l dBE 18-8 t/n zoDdaE 20-8-X989

lene 1 - Il. c. vinnaerstoernooi ,

7,ondèE 20 aucustua 1989

(verilere Íufóruratie ontbreekt..nog)
r!

1l+. OO uur SVDHB 1
1p.00 uur SVDIÍB 2
10.00 uur Vioa 5
1,2.00 uur Vios 6

- Lens
- Leng
- IrenS
- l,ens

3
conb, A
comb. C

comb. . D

!

I

Dinsd.ad 22 augustus 1989

18.30 uur JAC 1
19.00 uur 'SOA 1
19,00 uur DHC 3
19.00 uur DHC l+

-lens 1 (
-- L,eng 2 '
- Lens 3
-. r,'f ns .conb. Ar.

i0lVn ieher ) "

- Í.ena 3
- L.,ens eonb. C

-í

T,r.ndae 21 augustus 1989.

1l+. 00
12.00
10. 30
].,2.30
10.30
11.00
12 .30
rl+. oo

uur
uur
uur
uur
uuI
uu,
uuf
uur

Voorburg L
Yoorburg 2
Den Hoorn 3
Den Hoorn \
Den Hooru 5
I,ene co[b.
Den Hoorn 6
Den Hoora 9

- Lens 1
- JJenB 2
- Lens 3
- lens conb. A . ,

- Lens comb. B

- Jan. Hop toernool
- Lens coub. D

' Leng conb. E--

Dinealss 29 éurustus 1989

'19.00 uur FC Zo€terueer 1
19.00 uur FC ZoeterneeÍ 2

Woenstlae 30 auE1I6 LusL989

t

19.30 uur Sev. - L,ens D comb.

2

t .,

J



Zon seotenbÈr 1989,J

1lt
10
10
'10

L0

X.v
v.d

A.
J.
R.

.00 uur B.E. C. 1

.00 uur de Musschen 2

.00 uur Fullspeed 3

.00., uur tr\rllspecd \

- Lens
- lens
- Lens
- lens
- tu}1
- ruIl
- FuII
- U. il,
- D.H.

( kompetítie )
(kornpetÍtie )

1
2
3
l.

OPSTEI.,IINGHI:

leng 1, 2 en 3 r,Íorden iloor de trainer bekend Eeuaakt.

Lens coxob. Al

.0oeterveer

.v. Putten

H . Hoppenbrouwe r. , C.Huls, 0.Könenan,
A.overg&uv, P.PerreiJn,. A. SchiJ f,

.00 uur Lene 5
uu? Lens b
irirr' Leni' ?
uur Í.,,ens I
uUr Lens 9

speed 5
speed 7
speeil 6
c.9
c. 10

c,M
I{.N
J.M
N.N
N.N

Lll.00
12 .00
12 .00
r.I+ . oo

G.Co1pa, B.DuiJnden, M.cle Groot' A.de Groot'
[. v.Luxemburg r M. v. d.Meulen, C. Oèenkirscheu,
T.Vlerl.ing.

Lens conb. B.

Bal, l.v.Boxtel, H.BulJuel-,*ar, t.End].lch, D.Ho1t, WrCe Knegt'
v.tl.Sande, [.SuiJkerbuuk' M.v.Wassem, V.fronp' R.scho]tenr C.
v. <I.Boogaardt, L.v,d.Velde, J.Bozeme.

. Nocrt ,

. Boogaerd.t ,

lene conb. C.

J.GerritzeD, T.Hoefnagel, C.§poelstra, I'.Schuurma.^, P.Schulte,R.BoodboJ.t
W.KoulÍenhoven, G.Keurperuan, W.líe1Jnen, L.Eb1e, H.Dletz,F.Disseldorp, J'Colpat
H.BertenË.'

lens conb.D.

B.Z1J1stÍa, F.Peters, A.KuiJper6' E. Trouoelen, J.KuiJperer n.Keu8, I'.v.KniJf,f, :
J.Monbur8, 1,. VerkiJk, J.I.Ia8serEan ' J.Witti-g' 0.Wittenan rM'Mc.Faclden, S.de NenniJ.

-Lene conb. E.

A.M.ozdeulr, H.AÍJilogaiu, A.0pden, J.Scheervater, B.Sen, C.lÍoLsheíuer, tr'.C.Meeuvisse'
J.Bertine, E.SiebeLínk, H.v.d.Geer, R.Obdam' I'Gezglu' J.HeiJink, G'G-oaen'
P.HeiJnen, G.DuiJveÉteln, A.Bllderbeek.

OFSTELIING JAN-HOPTOERNOOI

J.Gerritzen, T.Hoefnagel-, C.Spoelgtrar F. Schuurman, R,Roo..bol' P.Schulte' ll.Kou-
senhovËn, 0,KeupetBan, H.Dietz, F.Di6se]èorp, J.Colpa, Il.Bertèns, l.VerkiJk,

l:illl"ï:rl;ï:ïi.::'r.r"rrnen spelen op zoniieg z? ausustus reee bÍr de rene-
corrb. D. llee .

AI'SCHRIJVEN

Doe dèt udig bÍJ uv oanvoerder zodat deze conLe{.'t op kèn nemen tnet tle vedstrlJd-
secretario IJ.VerkUk t,e:.t l+r\972.

l@§:
Op 3 EepteEber ue slelen ',re net cornbina.tle elftèIlen. KiJk dearon goed vaarin U

speelt en H&Dneer. AIs ve spelers ve"geten zun neen dan kouteku op mer L,.Verk.Jk
teJ.; br\972,

lensspelers opgelet I I

De lIÍA heeft voor het ko-ende seizoen het èr*gen van scheenbedekkers Yerplieht 5e-
si;elè. Dit gel,.t voor elIe elftallen. BÍJ het neit drageB van d.e acheenbeschermels
kau een echèittsrechter U net recht ontneuen on het speelvelè te betreden'



1e
í2e
t3e

He
He

7,ZZ7,ZZZZZZZZ7"?,Z7,ZZZZ7.ZZZZZ7,ZZ7.ZZ7.Z,Z7.7,ZZ7.
Z TAI{GS DE SPONTEN VAN DX Z.M.LADDffi 7,

?,z7,z7,zzzzzzzzzzzzz7,7.,z7,7.zzzzzz7.,7.zz7.7.7.z7,z7,
t,, -r

De eerste LENSrevue vtrn het seizoen t89-t90 is ïeer veischenen. Een gedeelte van*
de vaka,nties zit ei veer op en d.e voorbereÍèingen van het nieune eeiiàen zuh ,'
alr+eer bezig. Dé zaterdags,ftleling zral dit aeizuen ib ée conpetitie
moeten uitkooen net 3 elftéLlen.
Vanwege de opzegg.Dgen is het niet neer verantwoord. om met l+ el-fE8Llen te
stalten. Hel-aas. ''t: i

De indellng van -c e1fi.Él1en ls els volgt:
Het ln de 1e klas B aslxvang thulswed.-tIlJ tt 1l+.30 uur.

in de re".2e kLas F èanvang thuislredstril d. 12.00 uurl
in iie àe kJ.es F aanvang thuis$edstriJd. L0.15 uur.

ÍBAINIGI'l§BCHElrÍA EN OEI'ET{WEDSÍ BIJDEN SEIZOEN 1989-1990,

Hoenedeg

zaterdbg

uaEnalag

'soensd.ag

i
zaterdeg 12 auguÉtu8

'1! euguetus

Spelere voor bet 1e en 2e elftal zullen tioor tie truher vorden bekena genaaf;ï D"lll
speLer6 en aan8preekpunten voor het 3e €Lfbal wolden,inr,de volgende LENsi.evue i,,
bàkenai BenÀÉkt :" ': ' t'"'''t"
Ik hoop dat het een flJn en sloïtlef voetbaLeeizoen nag vord.cn. -'. ' '/ l
llet treÍ..ignsecheoe + oefenveilstrrJ den zíet er als volgt ult. .. . _r

De trs.ininggtlJ den voor de sefektie uUn op rrbandag.20.30 uur 
"n 

,ro.nudug 
";"t ..

20,00 uur. AlE U tiJdens.oefenprogradue/yedstr:.Ju met vakan"le benr,r, vlJ.t U dit
dan aÈn de traÍner teI: 502155 of aan J.HaE tel: 6?968? d.oorgeven

zaterdag 26 augustus

2 augustus

5 augustus

? eugustuE

! augustus

16 augustus

19 augustus

2L .augu6tu6

23 eugustus

28 auguetus

30 augustus

l+ eepteuber

6 eeptenber

9 septenber

tr6,luen

trainen
tra,lnen

IENS 1

LENS 2'

IENS i
IENS 2

'traiire!i

-RA§1
-NAS2
- lrÍerinè 1

- Mari-e 2

trainen
JACl -LENS]-
JAC2 -LENS2
trainen - . .

LENS I - Te.i{erve 1

f,ENS 2 - Be l{erve 2

Dorr l - LEN§ 1

Dorr 2 - LENS 2

traÍnen
trENS 1, - RÍJs*ÍJk 1

LENS 2 - niJst lJk 2

'KSD ]" - LENS 1

x'sue -],ENS2
SV GEB 2- LENS 3

trÈinen
- tralnen

STATT KOMPETITIE

20,30 uur

19.00 uur

1I.30 uu?

12.00 uur.

'o

' nesndeg

voeneèag

Zatcrdag

eaanda.g

voensdag

nÈEndèg

voensali*g

Meende8

voènsdag-

zaterdaB

2r..00

19.00

lk.30
12,30

uur

uur

uur

uur

l-h. 0o uur

12.00 uur

traiuing6deg 6eLektle
9.30 uur -- '

zeterdag 2 seÈtEnler

21.00

19.00

1ll ,0o

12. 00

r.2.30

l+

uur

uur

uur

uur
uur



Noteer a1va6t !n Uw agenda:

zondag 2'l auguEtuB ons rtJar IIop Toernooirr. aanvang 11.00 uur-.

Algemeen kontaktpersoon: Peul v.d.steen, Choplnst.-at 103, A551 SV den Heag.-
Tel.efoon: 97OL5\. BiJ geen gehoor belLen naat.
tr'red crens, telefoo : 6351+18,

VAN }íE[ JEUGDI'AONT.

VoLGENDE i,lEEK KolríT ER GEm UENSnEVITE UIT. BEWAAI DEZE DUg GOEDT il il

De stelt ven het eeÍzoen Bg/go

Dlt is dan elneer d.e eerste lsner.evue van het nieu$e seÍzoen 89/90.
Een seizoen vaar wiJ als JeugAkomlseÍe echt nog niet kle..r. voor ziJr,.
Nog taL van vacatures moeten tngevulè worden. Wie helpt ons???
I{e zoeken o. a. nog3

- een trèiner/leider voor de D-selektte. Dooldat Eob v.schaik werk g-vonden heeft
kan hlJ onnogellJli redele week de D-:selektie treinen en Lèiden.
Getreinat ío!.d.t up diustiag cn d.onuËr\r&g van 17.00 t/n 18.00 uur, Het spreekt
voor zlcb det hier ienend. voor noet komen.

- Leider vooÍ A1, 82 en D2, De vaiE6res voor C2 en C3 ziJn voorlopig verqwenen
EBer d.aa,renteg-n is D2 er vee! biJgehouen. zonèer teider geen voetbèl- voor deze
JongeD6. Konop senioren, oualcrE of wre dan ook denk er eenB serieus ovetr ne.

- begeleiders en gren6rechterE voor A-r sgÀonèatr en 81.
- keeperstrainers voor èe. ArBrD en E-J eugasÈIektrekeepers .
- Bcheld.Brechter I voor JeugdlreaistriJ den.
gèb Je interesse bel den direkt nÉar péuL v.d.Sleen (gfOr:L) of Fred Crene (635\f8).

DE BRAININGE$ STARÍilI }IEEn.

4-selektle;

Volgende r^'eek korot er geen LENSrevue uit. Bevèar deze d.aaroE goeè en probeer
te kouren r,^ ei-en e1s. Je thuis bent. HleronAer vermelclen viJ de voorlopígc
Jeugdselekr,leg voor het kuDtehd.c seizoen. Deze ziJn in overleg Det de trs.iners
Eanengesteld. Kau .ie nlet trainen bel Aan even tíf biJ de tïs,Íner thuis voor
de tralning. Afzeggen vl& een vrlendJe hoorr, níet, Op 19 É,ugustus vorAei-Eor
A-reg, 81, Cl en DL de eerste FedstrrJAen ge6lee1d. Hel"eas hebben we door de
late vÈkantieg Írè.qstriJ den E.n..voor AL en D2 t/n 2 septenber er uf neeucn hslen.
Deze ziJn verschoïeh naar d.e eerste veek van septeuber als redËrcen vEer tsrug 16.
rëder tean kr*Br,' dan ook ninimeal tvee vedstrlJden te speren voor d,e koupetiiie I
begÍnt,. venaf 26 augustu! zul]eï er ook 'íat koubinatie-eLfta,llen gaaa spelen ven
Jongen6 uie lerug zun van vakentÍes. Deze tearos'worden op de traÍningen geforueer:al.
Ben Je terug van r..kanlre eeLd Je daar d.an ook.

A,

J
B
M

DeidJoë, D.Balgoblnd, H.v.(I.Bergh, B.B.rgrre11, M.v.Croonenburg, S.Dr1ess9n,
Gciyp, I.I(amps, 3,Llnger, P.v.d,Lubbe.,, J.Mansveld., J.Nakched,- É.pronk,
Rumahlevang, M. Schuuroan, M.Ti;sen, l-.Tikai, p.V*lkenturgh, J.Hestetrete en
de WoIf.

!g@: _&ieI- cens, telefooa: 97rrr9.
Tlainlngsdagen: Eaanalegr 19.15 - 20.30
: roensciag: 18.1+, - 2O.OOt,:..

Eer.ste tralningi, naanalag J augueÈus.

I

i

s

uur
uur



B-selekt ie :

H.Azarkan, E.§dogtlu, F
S.G1èudenen6, G. Haee r,h,
rink, J.v.0s, D.Pool, T
'r,1. Il. Yeng en W. N.Yeng. .

'woenedag

.BLokhuis, M.Sorsten, M.de Blito, M.de BrU!JL {,.pCqTge, r-."
D.Heins, R;Janoen, M.dc Kok, D.L,emers, I{.Lut, M,Meu- ,,

.Schippers, N. Schuurnan, J.Spaans, R,lfur, C.VerbiJ, D.ViJn,
Í
i
I

I
t
I
I
i
I
t
í
I
I
I

Elgg.r Fred Gnens * - ,telefoon 635!18.

tle eerste veek worilt Fred verve.ngen iloor Ed,win Coret (6ïf096).
tralnlngesdagen: treandag 18.00 - 19.15 udr

U.30 19.\! uur'
Eerste trelning: Eaandag J augustue. ;

C-seLèktie :

l.Abounarsa, M.v.d..Berg, J.v.Diemen, W.v.DÍèneni E.den HeiJer.r, T.Hvins,'J.Hoef-
rlagel, S.Iloefnsgel, M.ïzendoorn, M.Jansen, J. Koppenuraarer, T.J,Levenslorle,
S.Merencia, B.OLethooan, J.Pronlr, R.Bienen, P.6inke, P.S,Íoorenbur-, D.T-mpelrnan,
Il.Verrey, X.Wubben, D.Zand6Èra. .. ".::
frsiner! Roaeld Bogisch' telefoon I 230?l+2

eerste trarng

D-Be.Lektle : '

ÍbBÍningBdegen :

dinsdag
dcnderdBg

vriJd.ag

- 19.00 uur
-:19.00 uur
- 1?.00 uur o,1.

18.
18.
t6,

.,.1.t
r

00
00
00 . EdïÍn coret

te1: 6?L096 (op afr.oep )
I

i
I

v

I

R.AJ.phenaar, Y. Basdogen, R.v.d.Berg, W,DaÉ.Een; M.Guenoun., A.eI Had.dloui , . Flkri . .

eI Hatldioui, Fousi eI Hadilioui, R.v.d..HeÍJden, .R.HerreÍiJn, A.Nolten, L.Peek, -

D.v.ti.Raaf , P.v.llJn, P.Roos, J,Sa dlfort,;8.S"ep, P.v.d.Steen, G.Yerseveld... ,..:t

rraineriRobv.scheik'te1efoo.n§ot+8L2,.',,:':.,',.|:':
Eerste trainÍnE: dinsdag L5 auguBtus,

dlnsdag I auguetus.

naa,niiag 1T .00 - 18.00 uur
soenÈaag 15.30 - 16.'30 uur

"i
I
i

'í

J
-Í

Doordat nob v.Schaik onrege3-rla r,ige diensten heeft Eoeten. ïlJ de trèinlngstiJ tlen
in de vakanties wèt aanpÉ.6stn. Noteer even !t op l-!, fI ,29 ei 31 augustus .

treinen Jullie,van LL.00 t/n 12.00 uur .'s rnö.rgens. ,i .' .:,,
0p 22 en 2l+ auguetus de norxitaLe tiJtl ven 1?.OO lln 18.00 uur. ,

,.
I,I
I

:-' ,,i i. ,,. IE-selektÍe: .' .. . I

E.Akar, A.Akkabi, J.Buis, M;DiJkgreaf, M.vla,O'orict, D.'ct]lard, n.v.a;Heuvel, f:.ioref
F,Kenpfrsat,- F,v.LeeuvaÈrAe, R.MarLen, n.Meeuwisse, E.MoI, D.Obdsll, R.v.tt.Poet, I
R.Korfiaaker, M.Postema, K. Rs.ndJ anansilgh, R.tte Bootle, A.Sen, D.v,d.Steen -- ' I
E.woLsheimer. ' 'Ï' :' f

) ...: ' :Trainer: Theo Hoefnage] lglefoon: 656233 ,: . . i

Eergte treinlng' ,' naeodag'21- augustus. Maar op.à' vóensaagmÍddag 9 cn'l-6 àugus,,ust. . Lr&i..en Ju]11e vè] var 11.30 t/n 15.30 iiur op !XNS. Kohen h'oor."
' .l v ,:,,

';: "l

IRAINING NIET GESETEKTEEADEN A-B-C en D .leuÀtl start op L6 augustus.

Zoale Ín Jong Lena te Lezcn vas hebben we de traihersstai voor bovenstaenale 'di.iepen
rond.. He beginnen tle trainlngen vroeger, dEn. voorgaand.e JBren om:ook Jul1Íe.de .. .;.1

uogeliJkheid. ee gevcn uu goed voorbereÍ.d Ean de stert vs,n ile koupetitle op
9 septeEber te verschiJnen. Voorlopig nodlgen viJ Jur.lie j,llenaal op hetzelfae LtildBtip uit. Venaf de eerste vcek van septembEr spLltsen riJ bet ln een A/B en edn
C/D groep. Kon vel, tralnen a1s Je terug bent van v*kantie van! op d.e r,r*l. lngeu Í
vord.en de elfgalLen geformeerd d.ie vÉnaf 26 augustus gaan spele-. Hieronder vermeL-
den wiJ de netren ven d,e speLers dle wiJ veruechten op ue eerete t!o,i-ing: i

- 6.-, i
I

Tralningsd&Een:



Íraln lngs d.àc : voórIopig ubensdag, van t6.30 t/
Eerste trainlug l

'. 
voensdeg 16r àueustus

n U'30 uur.

teLefoon 63\67t' I \rtt53
telefoo-,252791
teLefoon 522L06
t elefoon 6?\107

Trainers: Aino v: SlttteiswiJ k
Martin E,bben
JooP Pronk
Cor ZeenelJer

A-klagsers:

A+3)
A + B)
c + D)
c + D)

\,.-:

I

M

J
.d.Berg, S.v.d.Berg, J'Bongers, M.Bruyn, D.v.d'Hoek, M'Lgouu, R''l"lezour'1'

. So1Ínge eE A.Uchtuenn.

3-klassers:

M.Buytefaar,' ftDikens!2, E.Drglebach, B'Jegga, n'KLoo', M'K9ea' P'Koo' n'de L4nEe '
n.*,.íu",,"o,D.MabayoJe,n.il"Ëari,T.0ztreui^,M.Pro.k;G.sch1ute";J.Soyea},
v,v.d.spek,'n.v.a.velàe, M.itaterïeus, M,Wetber en, v,wcsterhout eu P.ZeelrellBr.

F.A]ledin, !.3brkhle', V. Ebb;í, "8. Groenfara, n. xanigue, P.IerrewlJn, E. Iou,
.8. n&Brakhan en S.Vinx.

.C-kLaseers:

D-kIeBSer§:

C . Ze]Ier.

WOENSDAGM]DDAGCLUB srAnÍ 0P 9 AUGUSTUS.

M. Boernan','A.J3àga, M.v.a.L,àr, M.MattheiJer, N.0zèenlr, M.Saidi, A.Souaré en

We hebben zoveel Jeugd in leeftiJdBkfesse t/n $ Jaar riat ve bes

heeL í-oeg '',e bËgrÍuren net de'' trsinlnge!1 voor de E- en F-klasse
ln tret beÉin (g àn.r6 eugustus )' txelnen alLe E-klasse"s no8 EeI
21 eugustís lmeanaag) SBet de E-seLektie apart trainen omdet Ïe
1; de;e leeftii dskles st! *iÈbben voor èèn'groep'
Meer biJzànderièd"n or"" de ljèelektie ziJn te Iezen iets eerde

tÍ.ur.q1aór veineLd.en viJ,de 'b- en f'.groe1 d1e op onderotaande ti
T"ainer: Hillem B1o$ telefoon 29\?0L'

loten hebben on e1 Í:
16.,'": .' \l
iJktrJdig. VenFÍ. ,":

te veel Jongens - rr.
' :, {r:'

r ln q,eze IENSa ev..e. .

Jden blilveu trainen,

tralning s tlag r ÍoensdatElddag:

Eerste traininc: ,
.)
woengdapiudag 9 *ugustu§.

NIET'I{'E LEDMI NODIG.

F.klosËers van 1'3.30 t/n 1\.30 uur.
E.klasser:s ían fl+'3O t/n 15'30 uur

A.Bs,sd.og&n, M.Senousrrek, A.Bharoa, V'de Boer, v'du Chstinier' D'da iruz' R'v'd'
Càéri ; ';. r;"*er§oorn, ViKnol, R.de Lange, I'Io:k, x'Martha, N'Montei-ro'R'den NiJs'
J.pronk,..S.Aamhieu., y. Sinons, S.Slregar, n.1.a.ónoefc,.E.Sva1ef , R, V. cèsviJ k'"en, ' ii

Y.Yasar.. ."'.' '

F-klassera:

A.Akliabi'; N.Arkabl(?), A.BIon, P.Bodean, S'Buitenhe , IJ.' Bukf,au

tl,E1ouaril. J.llets, V.v.d.Geóst, 
'S. 

Gombautt, R'Gruo>, N'Heí"e
i.fngrr; tt.ae Koit (i), U.Kort""z, !'Kuik' M'M'":'ie, R'NoI''en' A

M.Poot;'A'Rarnhiet,,C.óe Rooy, N.§iliakus, Y'v'Sprous=n, S'1'd'
M.voogt; M.v:d.Voort en . G.}íeËterhout '

, , 
É;ft i,etlar , :'

1, J. Hop,
,oostérveer, 8.v.08 ; '
steen ,: n, stolker ,

tn'6orili*e l"èe ftiJ dsklas se kun..en rriJ best -.og ve1 w-t spelers gebrulken omdat '..

of <le eIfoallen kriantltatief ondèib'ztt ziJn uÍ gevoon on dat er altiJd'no$ rtcl 
''

*"t-i"à." 
-tri -t."nnen . In het eerste geval heblen ve het over. onae 'B en c-Jeugq ' .

;;;"=;;-;,;;éciieïeuJt met 3 en ! eLrteLlen <ie konpetltÍe nee in6aun. Niet.wel"T g..

a1s _le zo dc 1ïi*eling ,r.n *àu"" verenlgingen ziet. Echter in beide klasseD hebbcn

ïË'rlf."r-".à "oi--f* 
Ëpu:.ers (tncluslef ien keeper voor C3) noali{, otu,elk e}ftaL van '

13 t'mantr te vuorzlen. KiJk eens om Je heen'

'l



BlJ de E en I'-kLassers kurnen rre altiJd nieuwe. spelers gebrulkenl!l
IIeb Je vltendJes die interesse hebben neen ze dan Seru8t eenB lleë near dc tralning.
I{iet ou te kiJken maar dlrekt,on Dee te. laten trelnen. Het nag best een puar .

keer. Het kost niets alleen evea op èe traintng tegen de trainer zeggen. - ^'

WlLlen ze lrtl wortl-n vr i:raE ilEn otlr een aenEelèÍngsformuliér. A]Ie nÍeuvë D:E-En -:,t
F-klegser s kJiJgen c.r sratS.s LENStenue.. De A-B-'en C-klessere Eogtelt. htPr,zell ,,.
VOO! ZOrgcE.

IG,EDING ZOE(.

Ín d.e Jong LBIS schreveD ríiJ el tiet tÍe nog ]t&t kleèlng en bellen kvlJt v*ren.
Er 1s nog best $eI nat terug gekooeu Eaar nog leng niet al1es. .::-r.."-:. .

0p drt nouent nrssÉn \r1J nog: . , : '- . ..i r.

- tsee shirts van LEN§ A1 net ale optlruk Confort TÉpÍJt. .'r' .:' . ,

- l Shirb van BI uet *c opdruk Telco.
- l trainÍngsJack van Dl Eet tte opdruk Ret Kerresrel en lr. l+. ' ^ -Yl'':-

- èe tassen vÀn R.Jor..co, S. G].elialeEanE r 'E.Rletveld, M.de Brito en 2 tassen . ',
(nr. ? en 8) van EI '".-- l .'

- 3 rood./wrt /bluuwe trainlngsballen met roale opdruk C/D3' C/DB en E/I23. .-,. ..

Heb'je thurs nog iet- van LENS }iggen lever het den z.a.ni iDi Op tlit llolaent
hebben ve echt te..veiurg uhrr!§ voor AL. ' " :, ,. r'
Tèssen sDons ors .

Nu aI tÍ1leà uiJ benattruknen det tassen van epuusors nlet ziJn oE te gebruiken. voor
naar de trainlngen. Gebrulk dcze BlLcen bÍJ <.r- wedsr,rlJden. Heren iralneie let : .,

ihler op.

gportkaEpen Borculu en Zelut.
Op L6 JuIi veltrokken de C-klasgers. rnet heel veeL vervoer-" na.et het àgortkamp ln
Srcutà; Een ïeek'eet (te) veer voetbal, speleu en-een s,grv1v,.8+tochtS e. Éeo -'
intensieve veek net lretnlg slaap en tlÍet zo geweltiig -eteB. .Toen tie -Jongens, .. .

op 2e Juti weer op LENS teru8keeraen ne! te velulg v'rvoer. ï&ren zé let zo -.
enthurlsiesv. 0f ,tllt door ale s laap krao veten ve nog niet..Daar proberjn ue-nog.riél..
*chtei te..kguipn. Mrsschlen ziJn dit eoorE k€upen toch nlèt, zo deschikt Yoor d,eze ' -

Leèft i6 aeklasse. BrJ uet opruimen van de ka$pki6t Ei6ten ve ondersta8Dde k.r.edingi "'

- vier vlt...; voetbElshirt6 ban het bekende Eerk JanBen en Tilanus.
- eer blaul{ ehlrt net öpdr"k Ruétènburg. tr '.' ': ',)' '

WaarachiJnlÍJk hebben meerdere deelneners lets vs,n bov.netr.cnde rn hul tas èèngs-
lroffen. We hopen het echter z.s.E. op LEflS terug te LiiJgeu. NcÉE hrt nre:]. j .' "-,:

n-ar de .cerBte traluing.

0p'uaandag 2l+'Juli àiuger. " 32 tcnserg t[er dc'bus naerZeisti Dacr 'ao.ngekomeh 
" 
stort-' -

ten ?e onE dlrekt'ln'een intenslef en héel- Leu]r progra,ma ïÈt de hele eek'zo zorj.".
bItJTen. Iíe kregen weinl8 ruat en voetbalden op het v-lal ' op Íret ku!Ètgras en Ín r '''
dl, z&al. Verder vele spelen en \{e zwolulen tlrÍe keer'. IIet e,,en $-s Eoed verzor8è 

.., - ,

hoe!ÍeL ooDElge Jon8ens.het hiermee niet eere zullen ziJn.
BU alteé vai op,tàS"t krra& ïerd zbnder meèr afkeurend gereegeerd. Nlets' nieuvs ' f.
ovèr.tgens. I{a,t ve1 opv*eI ves . Èat 'héI-es ' qe meeEte kLeiliug Dtet SeneÍkt,nes. ". .'
Doordat'er logal wat jorrigèns behoorliJk -o4ch-LanL uet óè kleding ouglngerl wae.r.het,, ,

onnogeitSk olr-alles'goèil uit efkàr té'houèén. I'lc uaàAen vooref nog zo geuaerschuvd.
Zo goeal en zo l*'aad werd. d.e k1eèÍng ver*eeIè. We ..open AÈn ook tiat ledereeí .ale , 

- '\) .:.:
Jul6te kledlng nu thuis heeft. Mocht dit -iet zo bfi.. §oor uct tlen ulet reg. KLeèlng
$et uiet op ale goeale lLs,èts is u.v.p. rnlever.:n op LTENS. !íiJ lrobcreil. dèir: *e ,;r:.'
Juiste rèigenear te vÍnden..0p zaterdeg 29 Jult ïeer Eet de.bue naer huls. Oualat de
folvr roo.jaarlestaat kregen àIIe déeruenerg het orlgineLe ols.deshlrt uitgereiki. "
Dlt rra6 een'hele leuke verrassíng.na een, geslaagtle karopveek uaerrn.enk€Ie Jo.-gens ,
zlch ..e1aag, niet ivaa eeu eI te beste kant Lieten zie!. Hier kcuen;v9 lbesJ..r,sr, op terug.
PASFIIor g INLEymEN. onderstaande peiisoneà roetén zo BneI Eogel{k-èèn pasfoto rnet
hun naaltr achtèrop BtufeB naar '!au1 v. d. Steerf, Choplndtraat 103, 2511 §v Den IIaa8.
M.Elouartl, U. KorkrrF z eu J.Pronk.

I



DE IENSNEWE
UEETtsTAD VAN ,DE VOEIBAIVMEI{IGING LENS
63ste J aergang numur 2.
Í {altfll*r*lltlrllltLrlt*llrllrrlltlÉfrLllrrltl*ltctallërtt*r*rr *rttÍttrtttat t**r*írtarxllt**rrrr rin
OÍ:ETCIUEL3

leuwe Leden:

M

M

M

M

M

M

I,I

M

M

M

M

M

M
,tí

M

M

M

M

M

M
M

14

M

M

M

M

I!1

M

t
?

í
!

:r

,t

I

I

I

i

263L E.Ssa1ef
2632 Rt de Lange
2633 cJ xanps
263t JS Meurint.
263, l'í!l BroE
2636 tt aeyp
263ï s Drieseen
2638 Mrr Kok
2639 P.v.d..Tooru
261+0 lí.UaUieu " .

261+L DA PooI
261+2 A Attelhaoui
26h3 AA cbrist
26|1U J.Tí,r-ermaus
261+5 n.vreesvijt
261+6 VJ §akched
26\7 J.v.so:.tnge
261+8 JM Bonge. s
26t9 D v.d.uóek'
2650 MA de Hol-f
2611 M.Elouartl
2612 B er r,ebbar
2613 \B Ramlekhan
265I'f, Azarken': i ', -

265, nL van 0e'
2656 P t(norr'
2657 L. Bul@Àtr .-
2658 nM stolker

P. Potterstraat 3h5
lrt'.nryuprèin bz
Auslo"traat 135

. D-euiJnrtroat 83
Eikstraèt 20,
Inperestraat J.lr0
Serenedestraat lr0
A. Schweitzerlaant0\
I,loo.wi r,zstraat 11
De Gearde 238
Pisuisgestraet 18h
Eontrorstbtraat 2b
IíiDkelstcae 280
Hezelretle 2!0
D. El1ingtonstr.20J-
v.Bassenstraat 59
Val keuboskad.e .287
B.Bg,llotstraat 57
VaLkenboska(Ie 161
Den Eeltlerstra€.t 91
Mosvèeii 3
Zonneoore 205 -

Coperíuèuaplein 2!
Kaépstraat 1T?
Lonnekerstreat 16
M. StokelaEn 2452
v.Kinsbergehetr.66
Outle Haagrreg 773

- Seza
- Sezo
- §ezo
- Sezo
- Sezof zaal
- Seza
- Seza
-NS
-NS.J
- Sezo

2526TK Den HaaB Z3-Og-.lg
2r2UEv Den fiaae 935:206 01-0?-?6
2533KC Dea ttaae 88?4ï0 gB-08-T3
25268c De\ Haag Bo1B12 1Í-02-T)+
2565Mx oen itaeg 631606 . t'-o2-6tt
25632il Den naae 6o9ir66 u.-i-L-72
2553XD Den uaae 9?4838 tt+-tz-lz
2552PJ Det Eaas 9?l+039 LL-05-?,
2562Nv Den Id€;as 6\95?5 16-0\-T0
25!2CN Den Bas.e 296t86. L9-o3-67
25533W Den HBsà 9?4\38 2\-::0-73
2525GA Den Eeas t5-09-69
251+3Bz D=n Eaag 2!81\2 tg-O.l-66
25lrbW pen flaag 2!26§\;15-01-í0
255Lwc Den ld:sae 68'19l+z 0l+-09-?9
25L5JB Den ttuae 893\95 19-10-71
2563m Den ttaas 631568, 03-03-?3
2r63u Den Haag 6h327t t't-tz-íz
2563HA Den naae 6l+9763 29-10-?L
2r\?Sc Den Haes 233106 2l--i0:.?l
251+llnv Den raas 668t52 o3-05-Bz
25kl+to len Ea;aE A96603 1B-0?-8a
256r-vA Deu Eaas 636b96 z5-oz-73
25'12811 Det Eaas 894522 0l+-1r'-?3
25Ur.1T Den'Ha"as 290381 o5-oí-84
25l+1cR Den traas 2119?F L2-09-81
2518HA DeD aaas 632].T6 ' 1É-10j8p
2552GP Den uaas 689888 oT-03-83

0589 E
0189 A i
0589 A,
0589 A
0589 A
0589 A
0589 F
0589 F'
b5ag. r
0189 B
O5B9 F
'0589 r'
0589 F
0589 F'

1 : 23?l+93,geb. 16-o?=7L
f : 6521+55,geb. t?-11-?i
1 : 89-l+660,seb. t6-L2-82
1: 668310,seu. 28-05-T g
J-: h50132,gs6. 6l--01-51
1: 10?h79,seb. l-\-02-5Ö
1: 2i1362,seb. 09-O5i8L
I:2356U,seb.LO-02-8ó
I : 978b1?,seb. 22-08-?4

,0589
0589
.0r89
.0589
0589

IE.l
c.- i*i
SEZd

0589 A
9589 A
0589 B
0r8g sEzo
0589:'53*
oi8g B i
o5B9 sEzo.
0589 SEZA.
O,B9 ZAAI'

2125
2659
a66o
266t
2662
2663
à66t+
ë66,

ïr8,

E.S.Spanlnxs, Sezo, G=orge Bizetstr. \j, Z|5:- ZC Den Eaa€rte
A.E.Uchtrd.n, A. Jun.Ioenensestraat 1r5, 25?hRK Den Iiaag, te
U.Ko:rhez, F.Jun. Swarlneltiaustr. ?9, 2516 W DeD Eaag, te
M.ï.tl.LBar, D.Ju!. Zonneoord 231, 2tll+ KX Den flaag, te
{. AVdoStlu, Sezo, BegentesseLa.En Zl+7, 2562 EA Den llaagr te
A.M.0ztlenir,Sezo, v.Boecopked.e 72, 2518 pG DeE Haag, te
A.Bharos, E.Jun. Bouvlustlaan 183, 25tl+ JS Den Easg, te
J.S,Frouk, E.Jun. Oktreraootstraet gL r?rg5 ZC Den Haag, te
F.A.31okàuis, B.Jutr. AbdiJbriuk 2, Zl53 CK Den U.1ag, te

.WIJZIGÍNGXN:

l{. R. Merebergen
M.Kipp.
A. L.Ducheune
J.ií.JoraaE
F.et lledAloui
S. Pauli
J. J.I,lel-tens
M.I. §pa
E, A.I(ouvenhoven
L. L.Meeurisee

L

J

I
fisa
às:.a
2\89
2502
1.997
230>
2l-68
11r96
1l+90

2193
2213
]-737
2580
l-060

- Seze
- Seza

.- NS

' - Sezà
! :Sezo

J.Ls.uers
M.Keus
L.E. Penningg
F.N. Siliakus
T.A. Hoefnag,I

h

I

\
í

2363

1

I
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IA]IGS DE ZIJLIJN
. - 

'1.,'l lL

- ValatrtÍegroeten ontvBngeu van ile fao.v.tl.Uoek.v?nuit HongÈriir-,,( iDEiAiIelà ïeei.':
1a goede gezontlheitt aaawezÍg). :. ,{,. .! , ..

-Jubl].euEve.u.§YDEBi6Ó1ear!i.:}:/.!,.,'.:ili-,1a,'','-l{.xl7:i'}lx,i}..Í1.}1,i,1.it...i!l(.,
Voor vele LersLeden is deze syupatieke verenigiag een goeale bekend.e. . ....
IíiJ weroen Bee,,uur en leden veE harte geLuk eD nog veel yoetbalplezier. lu de.
koneade Jaren.

- Van ouzd aestór vÈn oe zuteralag afdeliug ontvlngen rrij Uet vol6ende .ilr:.;"èor "!ge3&Sslls' : : .'

Na eeu drut bezocÈte' receptie, al*aar ook een prirra afvaertligiDg vs.n "l f,UtS-af '
afAeling.onatei Lelttiug v&r-Jggg[i@. aa^arezig vari, is hët EiJ een behbeftë o4 i

een iedèi tile èr aan, ne"g"rr ffiffiri a-ze aag oavergeteliJk voor uiJ te tloen-.
ziJn, hÉÉJ. hart,eliJk qank te zeggen. r

,': ' 'l--

- : ,, ' I J"o Meinesz]' ''''" *'' 
."

: -" . ' 1 r.,
-. WIJ, nogeD begroeteD: Ilans Kooyenga, nog rel- op krukken, rueer to.h gBet. het lIeèr .' 

ale goede kant op. Eaoe, spoedig heretel toegevenot.

- Nlet'lengs èe. ziJIiJu, suar'vara oug schituerend. terree. ,' !"'Ë!
Afgelopen zontlag tegen sluitingstiJd Liep eea alËEe alie tocÉ nier, Dcer tot ale

; Jongste garcle.gerekend kan sörtlen àe uefèls en stoelen te sjouven vau het
t,enee nasi ale. opÉàgrui-ute.
ne a^anwezigeu i"i"" Ët*t"" geen hantl'uit. , - :
LENS, scbeà,urt u..diept ferwljl uiJ er (térècnt ) troti dp zi;n, tlat wlJ LB{S 1é
zÍJn, zou bet biJzo-der pr"ittg ,tJo'*t" wiJ ons er. dan ooÈ raar getlroe6idn I

ilen

I

, .De hoogte van het gras is variëreutl ven onvoorsteLbaar hoog tot veet te.boog, i -'.,
Vreeutle plekken in tie veJ.den, tLe nu sl kaal ziJn, zullen $eI \aBI bLiJveDi -:-
[et Seeturr ie er clegeliJks mee bezig, Eaar stlu tlt wea:sc.liJnLJk een biJ rvoorb
ryerloren BtrlJd. Te teÍnÍg uensen , .m.r'utler ge1tl, teveel zoD., te, rÍeiuig vater; ena.-..
Met'efs zeer curleuze oEstEndigheid, dat tle zon té fe.} heeft gcschenen iD.het.

-l
- Hs,t orize. veIAeE belreft bliJfb.de toestand. zorg$elteDd.,

kent bonen stondeu.

16 meter " gebietl op het 2e velcl eu alaa,r buiten n-et. Soemt q dit na.er geeD buiten-
ge*oon verschiJn8el. VoJ-geDs tie DC'M $8's alit hee]- uortas.]- onuat aan de ardere.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SEIIOBÉN^ZOIIDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

-';.L.ir
' t. ,. J

IIITSI,AGEN- SXNIORU ZOI{DAG.

-'t
,l

. . .ï,., 
1l
t
I..,r

'f,;tr
I

' ., t

RVC 1
BVC 2
Lens 1
Iene 2

MISBE CIIP

Lene L
Lens 2
Lene l-
Lens 2

.- - Leus .

- Lens
- Xerxe
- Xerxe

3-2
3-3
2-L.

2-1 ..

!-z
2-3 (n.v)' -

1
2
sL
s2

t,

- Yiog 1
-vcs2
- vcs r_

- m,tsE'2 2-O
Lens 3 - spartaalo 20 / 3-2-\
Lens comb D - SpertaaE 20 l\-L-3
E. C. Cup wiaaaarstoernooi

YrU daa 18 aueustus 1989

.t\';
-,
, 
,.}|

Í
'.

í

I

20.30 uur RVg I - LEIS ].

2

r^:
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20 aucu8tug 1989

13.00 uu: ar. 2 pou].e.A -'.Dr. 2 l,ou1e ,B
ii.oó ""t lil, ae; Souru A' 7 rilaear irouie s

De r.edBtrlJdAuu! YeD de pouLe vedotriJden beuruagt

PoqLe A Poule B

Lrens ADO

VCS SchlPruiuen
RYC Verburch
iexes uuB {aage SurÍnaa-a elfbàI
I

I
Zor. 20 augustus 1989

Zaterdas 19 ausustu s 1989.

12.15 uur VCS I - Leos
t\.30 uur Esterae DEB 1- IÉus

1

a

- Lens 3
- I.,eDs .oEb.A
- Lens coEb.C
- tens conb.D

- Lens 1 (nfuB terer)
- Lens 2
; Lens. 3
-'Lens conb.A

Lens 1
Lens.2;j.
teas . 3
Leag sOab.A
Lcns cot[b. B
Jao Hop .toeraooi.
Lens coEb.D
L,ens coub.E

lï.i

- Lens 3
- lèn8 corb.c

- .f,ens D'coubi :

2 x nin. Eet25 , roln. ruet.

ii'
I
l
I
i

Í
:.1 ,
t.l -r .
I
ï
i-.J'
ili ,,i
I"
\t

J

1\
+2
1.0

!'

.00 urr SVDEB l-

.00 uur SVDEB 2

.00 uur VloB 5

.00 uur Yios 6

DiredÀs 22 ausustus L989
I

18.30
[g.oo
19.oo
19.00:.
I

Zor.da,e 21 ausuetus 1989
?-

t Lioo

JÀC 1
soA 1
DÈC 3
DEC \'

Voorbulg 1 -
Voorburg 2' '-
Deu ,Itrooru 3. -
Deu Eoora lr -
Dea Eoorn , -
,Lens comb. '-
Deu Eoorn 6 -
DeD EoolE 9 -

eEber

i
i
r-, -.
I

- ti- ..

It',
t

,t.

urrr
uu!
ui,rr
uur

U

.00

.30

.30

.30

.00

.30

.00

uur
rnri
ulll
uur
uur
ullf
uur
uur

uur
ddr'Íur'
uur
uur
uur
uur
uu!
uur

,'i

r, À...

I

Ii
{i"
t..,
ï,.'l

L2

l0
12
10
11
L2
h.tr

".!i .|f,,; " I

I

t
r"I
t
[ .'r. .

Í,.'
I r i..

I
ËÍ''
F

bineclec .29 a,uclrstu§ 1989ffi
.f9. OO uur tr'C Zoe uoru=er 2

ïoenettag 30 strguetus . 1989

:1 ll. oo
.10.00
.L0.00

'12.00
.10 .00
itr.oo
12.00
r,2.00
1[.00

B.E.C.1
dé'MríEscben 2 "r
FtiJ.J.iipe etl ,3
fir116peed ll
tenB ,
Lens 6
tPue T
L.ns I
L,eue 9

Lene 1
Í.reus 2
IÉDb 3
Lele 4 il

F\rllspeed I
Ful-Ispeeè I
Fullepeeè 6

DEC 10

( konpetitie )
( koupetitie )

.,i

C.M.OoBterveer
i

,I,.1
r
i,...1

l;',i

I
E

, ,\,
a
i:'

t
I

ll

r
T

x

5

t

i19.30 uur sev.



OPSTEI,LINEHÍ:

L,eEs 1, 2 et1 3 worileD door ae tvainer bekend genaekt.

L.,eas conb. A.

I

l' ,I:

.r,,i

f,i J

G. Colpa, R,DuiJntl,Eu' M.de Groot, A.tle Groot ' f,. Eöppenbrouver, O.Huie, O.Köneraan,

T.v.Luxeuburg ' M.v. al.I,Íèu1en ' C.Otlenkirscheu, A jovérgBur,' f . Perrei Jn, A. SihiJ f , -
B.Vier1ing.

LeDs coEb.B.

Leus. coub.E

4.3a1, L.v. Borbel,E.BuiJtèlaar, L.EndlÍch, D. Eolt' W. tie Knegt, R.v.Noort,
J.v. d. Sanöe t T.SuiJkerbuiJk, M.v.Heesen' V.TroEp' B.Seholtenr C.v. tl. Bopgaerdt '
R.v. tt. Boogearèt, L. v.tl.Veld.e, J.Roze,,a.

ten8- C.coBb.

J.Gerritzen, T.Hoefuagel, C.spoelstra' F. Schuurnan, P.SchuJ-te ' R. Roodbol
W. Kouvenhoven, G.KeEtrleIEBD, !I. Eei juen, t.Eb1e' E.Dietz, F.Disselilorpt J. Co1pe,
E.Beitens, P.EeiJDen' G.v.ti.Vel-<Ie.

Lensí coEb. D.

B.ZiJlatre, F. Peters, A.KuiJpers, E.fbo@eleB' J.KuiJpers, R.KeuB' I'.v.KniJff 'J.l,ÍoEbarg, I.VerkiJk, J.lIasseroan, J.Witt,nS t 0.WitteEan, M.Mc.Faalileq i S.+e NemiJ.

I

I
t
I
I

ï

I
i

A.M.'ozdenir, E.AiJdoBdu' A.Opde.u, J. Scheemltter, f.Scn, C.Wolsheiaer, F.c.Meeuwisset
J.Seitlna E.SiebeliDx, E.v. d..Geer, R.Obdenr I.Gezgin, J'EeiJink' G.GooÉen't
P.Ueh.Juen G.DuiJvestein, A, Bilderbeek.

OPgTilÀING JAÏ EOP TOERNOOI

J.Geiritzen, T.Eoefiegel, C.Spoelstra, F. Schuuma.u, R.Roodbol' P.Schu]te ' I'1. Kou-
llenrrbveu, G.Kenper:raD, H. Dietz, F.DisselAorp' J. ColPe' E.Sertens, L.verfiJk,
J.\{itting, J.Mon}arg.

Lensspelers oocelet I I I

I

L.co-le, J.EeiJiEk en l,l.EeiJnen spelen op zoDidíg 27 sugustus 1989 biJ ue leus-
coroq. D.Eee .

ATSCIRIJVEN

Doe id€,t tiJdig biJ IJn ea.uvoetd.er zodat deze coltBct op kan nenen. net de 'wecldtrÍJtl=

sekretaris L.VerklJk tel: t+ll+glz.

CoEbÍDBtles:

Op 3 septenber Ea spelen Íre Eet coubinatie elfta]Ieu. KiJk daeibn goeè va'arin. U I

epeelt en wErnee!. ALs ve sperers vergeteu zrJn been'dari' kontakt op Eet.L.VerkÍJk
te].:r \5t+972.

Dè EIFA heeft voor het kosrende seizoea liet diagen vun' scheenbetlekk, €rs verplicht ge- 
.

stelrl. Di
kBn een s

t Beldt voor
cheièsrechter.,.\í\

aïle e].ftra]len. BiJ -et uiet dragen va,n tle schesn]eschemers . :
_U het recht ontnenen om het speelveltt te belledqg.. r )

't
I
I

'f
ll aeptenber a.a.[voerèer ]iJ eenkolo§t on 20.30 uur. '.

Te vèrwachteu ,lJni- l4.v.a.fueulen, R.v.Noort, Ií.EeiJneb, Trormelen; G.DuiJriestein, "
E.Meeuvisse.
gelen.'' -

Inalieu verbin<Ierd gaaríè een plast§vertrarger re- "'
., r i

i

í
I
I

l+

í

:



I

!. ,trr'\?,27.?,zzzzzz'zzzzzzzzzzf,?z7,zzzz7'7,Zzz7-!27'zzz7'
Z I,ATGS DE SPORTMII'VÀN=DE Z.S{.I;[DD!B'Z'
zzzT,zzí?,i?.,27'zzz?.zzz7'zz7'7,7'ZZzZZZZZZZZT,ZZZ?.

UITSTAGEN OEEMWEDSTRIJDEII
iI

-^;..'
6-1
3-L
a-o
3-2

Lens
L,eue 2
Lens 1
Lens 2

Zater

-Ras1
-RaB2
- M8rine I
- Marrne 2 .i" r .lI l

1

stus oefeulÍed,etri tt.
-., : : .,. .i r".-- _:.,". :., I ., L-,..; l. I :i r.

Jac L - Leus L 1l+.OO uur. Verzaneleu biJ Jac' l-3;00 uqr, ,'
;ï ; : L";; ; ii.óo orr. Yerzs.Eeleri "pl'""'. ió'ió ';"; 

' ' "-'- ,, '- i -
!

'f,legly tefieÍu Jac: Buurtneg Wassenaar +'eL't 2\2\22 : ' .j :1 - ' i
' 'nerl on 20.30 uui. :r ' : i

IrÍaauAËa 2l augustus tral ?

woensilaE 23 sugu§tus ' ' '!'/ ' ' ')' 'i '.:::::---=+----- : 1,i,,

.L,ene r - íe Herve r àr I oo uur' ir t
L

.Lene 2 -Tel{ewe?: . 19..00. Y , "i
zatefaae'e'6'àuósuus mnr,Í-illcsoae --:leIt'e.' ; , ',' ; i.
Eet 3e elftàt beÈtaat uit"cle Volgende speLérs' '' j 'ïl

11.Jacesas. H.y.Kooten, J. Kouïeuhovèn, G.Kuiper, c.LiPEan ' É.I'Íante1' W.v.itàrstergen;t{

ï:;;il:ïil;,'r;:Ë;l u'a" fuit",, F'siIliakus, s'sireser' r'v'è'stee' I{'stuir- "'i
bergen, B.I{àzenaar. 

". ï-
.AJ.ó eenspree§runten zu]Ieq fu-ngereu: ' . i:'jw.o.M"rstérgcu tel: 2]-3360 : ." ,. ' ,1, '
D.de Ruiter tel: -9h8\22 ,r,'' ' r I I

Zoels U ziet te veinig slelers oE tvee e1fbatrleí (3e + Ire elftel).op'de beea te \'

brengen. MogeliJk 4", 
""iuu"- 

i, net tàpende del'oài-or zercs ëeraéil "*"'9s -:"1 ' í.
elfEal lngeschreven ken-i;Lll Íto" ianog 'moettn ve roeien met. de 

-rieneí 
dÍe we"' l'

nu hebbent ; "r[., .: , ,, , ,;lt':'
vAN ELT JEUGDFSOflT I '.r . ,ii.
-------. . ' tt ,ri.
Algemeen kotrtatstpersoon ! Paul v.d.steeD,. c-opr'netraat 103, 2151.SV Den laag' 'i i'iËilràà"i"öiöïi[' r'ii-e;;; e"hoó"' 63'!18 rtea oreire' ' ' 

ni

==:==i====:========================== =====-=====:-=1 tÍ.

i
! r.-

' tíedstri.t-órosr8^@8, A-B-C-D-E en ! .leugd' _ 
' rF

ÀfbeLlea voor ondersrsanae. IÍeclstruaen ?**gFg 
tiJ d.e traiDers ' ,ti

BiJ géen' gehoorbellen na.ur -tr.red Grens ( 63541ö ) ' , . i '.' ,, I
-- ^. . -.---- ^^-..^-- r----.+l.ao,. ,,''it/+.tris .Terrein/vèId' Saheakous L IENS ' i :

;;.';&-89 lt.3o ExcelsÍoí thuis \2 'L3rl+5 urrr' 'l .

ti-ó-8i 18.[5 EusH uit vretlerust:Lea'n'' u'll5 :uu!';;1 e1r " i'.
81 .19-8:89.. L2.30 U"=f"fot thuis ' y2 'r' " '' ]..l'\5 uur r; " '';'c_À18ó' ia.[i ,o H';ÀÈ__- uit, vrederustrasr . Iï.1+2 'ur:r. I ... i
r,1 ió-s:Àó' iiloó - E(cèlsior thuis v1 " ' : 10'15 'rtr! r ' ;\'r ' Ëi:d:öó' iï:3ó " nass=; " uÍt '' Yre.erustlasn l'6'30 uur' ï' ilr

. ,.-i".. ,ij.:tr r': I r'.:_'r-È-
i
i
:-5 
i
I
I

+



ElfÈal Datuu Aan tantler uit thuls
thulà' .;;

ult

ve1è Sriiènkonst LEHS

D:t 19-8-89
23-8-89

11.00
1?.30

Sccelgior
E!,ÍSE

v2
Vrederus Llaula

;

. 10.L5 uur .....,
'16'.30 uur '''*

SCEEIDSRECUTENS 19/8

A-reg. :
B[:

R.Ka.rrénaae
E.Ar[otee

c1
Di.

E.Wagebaert

opetelÉagea vla èe traiuera DE ale t'raiuÍrger. ii,- . ,,

de overlge elfEelleu zun vriJ, uaar zÍJn rrel Ínlír aldels Det Ae
.gorneE. Konen J!111e. ook??? 'r ': '- .i , '.

J,eee ook onàeretas.ndè kopy goed aoórl - ' " '.

treiulngen be-

De eerate wetlstrr.l èen.

Zoale tle trourrc Lezels gezrotr hebbeu Ie het vetletriJtlprogra,rma va.u tle À-B-C J eugtl
ed dl,e vao ite D-E-F J eugo saDengevoegtl. Ook ls tie sptltsing per tleg vervallen.-
Pqr elftaI ken Je nu vriJ geEBkkeh.Jk zreu vaulreer Je preclee rnoet voetballen en
boyeEallep spaart het rulute -Lu ilc lJ..Darevue doordet .tloubfureB vortleu voorkomen. ',

Dit is eeD proef. Aa,D tle haud van de reaktiea zu].Ien ï-iJ bepBl,en of rÍe het zo
houdcB of tlat lle teÍuggrran Dasr de lay-out van vorige seizoenen. ;
Zdal,s JuUte zl,en vortlen .r,.s. zBLertlag de eerste ïedotriJileu gesIleeltl.
lle bopen dat het een sta.rt ig vun eeu leuk, seizoe... .Gedurende tleze oefeDleriotle
zuLleD ile traÍDers tte elftalleu op tle trBlniDgen bekend uaken.
Dug Iu ile L,EÍ§revue geen opstel1lD8eD. AfbelleD r,oor. bovenstëÉnde sealsLriJaleD
*i*t ,t" ay p9S ..!fJ de trélDers. tloen.
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rued1E8 VAn lJËI{§.

Gsaiuren(te tte oefeElleriode krtJgen A-reg. BLrCl etr Dï-'B';írts vu,D LE[S.
Yqor de overige ÈIeèing tl.w.z. broekJes (heleBaal lllt( en kouseD ( he].e![aal koreul. .p
bleuv) aoet iedereeu zelf zorgeu. Drt bIlJ ft ook iu rle konpetitie zo.
Dtfs ook A-reg. kriJgt ÀLLeeD shirtB. I,Ie ueteu Jullie er uu a]. op atteEÉ dat af- :

rriJkende kletting (broekJeq en kougeri uet strépen) triet ïoralt getolereerd. De tessgu
vq,n LEN§ vorclen ped uitgedeeld,,Ls ile aleÍinitieve e1ftalleu bekend geuÉ€Jrt ziJn. .,;,
lggB88].s zeggeD rÍtJ tlaL aleze taaaen a1J.een naar weastriJdrE' DeegenoEen. llogen llolAeqi,.
Vgor tle tralrringeE gebruikr, ieae'reen zrn elgen tas. 7,o <loen.rIJ er lallBer Ere€. r

T§aus dle geeE shírt8 vaD LIX S kriJgeE rooeteD aL].etoaal zorgeE voor het origiaefe
LI Stenue tl.v.z. uaaet bovel1geuoenue kJ.etllng een koreDbleuv ghirt net vitte 'ronde ,-.
klaag eo vltte Eauchetten. Zoal.e het er !u uÍtziet Saat dÍt oro Al., 82, 83, C3, Cb,
D2, 83,. P,l 85, Fl, t"3 ea Flrl i . ..

i-
Eiil.ne niet aesèleliteerdeD A-B-C en D .leusal! WoeDsalaa.van t6.30 t/u tï.30 uur "

0l voensAeg 16 auguetue is JuLLie trainlng begonneu. VoorLoplg nodigen wiJ atle .

ai:eLero tlÍe r,ot tovengeDoeni1e groeDeu behoren op alezelfde tiJè uit on te koéiir'' 'l
{refueu onitat er nogo,l vet epeleie op va.kaatie ziJn. atuurliJk spel,en er geen', . 'l

Dlk].assera tegeu A-Ï.]-essere. LBat dat oear eàu tle trafurerB over. Latèr ïórilen Ae. . -
gfoepeu Besplltst. Iíe.hopen tlat er e.s. voeasileg rrBt Eeer spe].ers ziJD Yaa
16.30 t/D'1?.30 uur oadot've net ingaaig ven 26 auguiltue Eet eeu'B conbin8tle eF_', eë.4
( fcoabtuatte rÍedstriJ aleD gaan epeLea. De B-conuinÀtie speelt op 26-28 èu 3r aul -'-' -.
giistue en Ae C-conbluetie op 28,.eo 30 sugustue. : .; ., -' t.'
dB de traluiug.va,a 23 augustuo vorden de eIfEeILen geforaèertl. '.Koneu èue. " ,

ién 3e pes late! terug vsrx va.ka.ntie koD .lÉn ncer al- trai-ning op roeosÀad SO e!-
titistus ó.f.v. Idsrtin Ebten en Arno v.BlitiereriJk. Deze ga.i gewoon aoör onttraiite
dit èe C;eorubiDetle speelt i Iu de vorige LEtsrevue atoDaleE (le DBueD vao tte uièt
gqseleHeerateE spelera. gtoud Je Daa.u er btJ . Kou da,u tral.nen.'
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I{oeas dÉ€EialdagcIub is begoniren.

Zosls iD ile vorige l,E{Srevue aI stond is ook de t oeneuae;rriAd.agld.ub a1 gestsrt.
De f-lílaosers traiuen va.tr 13.30 t/D 1L.30 uur eu d.e E-k].aseers tlie niet Iu de
seletsiie zitteD vaJr 1l+.30 t/!0 15.30 uur. [een geruel Je wieudJee roee vart L,ENS

ke,D best uóg weel uieuwe Leden SebruileE.

E-eeleHie
a. s.ldaautleg 21 au€ustus gaat èe E-selektle begiuneu net èe trainiug. Iíie er in tle
E-Belekgie zitten etoad in de vorige LE{Srevue. JuJ.}le treinen tvee kee! ln de ïeek.
Op naàude8 vaa 1?.00 t/E 18.00 uur -u oP 1Ioensdag varx 15.30 t/n L6.30 uur.
Aa,ngezieg er op 26 auguslus e} tvee zevenriaLlen noer,en apeleu vervBchten viJ zoveel
Eoge1tJk spel.erB op deze tSainiag. :

IÍa tle training .rlorden tle zeventaLLen gefor::oeerè. Koroen dusl! :' ,.
I

.JONG LB{S.

Eelaae geen verslagen ontVangen over C3 en D2..Ja.mer nulal. va8,r. Dear hoeven ïÍJ
aok nlet tleer oP te rekeEeu.
IIeLaaE Tergaten rÍr,J ver. een speler vao teng CI te rreten Ceoffrey SchLuter. ALs er
één ètt nlet verclient is he! hU sel. Een zeer etrthou6iaste voetbEller tlie vast
telde op rriJdegavoEu of hlJ r.u een auder elftal ooE no8 lrlee kon doen. Dit etrthou-
àiasue vin6eu riJ ook terug in zrn spe1. Ga zo 6oor hoor en probeer d1t over te
Érengeu op Je ploeggeroten ' Veel euccee tllt seizoen op LE[S.

9raln D-eelektÍe.

Zoelg in óe vorige LB{srevue stontl lÍat aangepa§t' t{èlDlngstiJden voor JuUie l.v.E. .

de lrerkzeaohetlen v$l Bob v.Schaik. Voor d.e, zekerueid roroeltlen viJ ze riog even.

àond.erdag J,J

èinsdes 22
itondertleg 2\
dlustleg 29
donderdag 31

awustus
augustu§
augustu8
eugustus
augustuc

: aanvaug
: aanvaEg
: a8.nvan8
3 aanvaug
: t!ëIlVADg

L1.00
1?.00
1ï.00
1L.00
r1.00

uur
uur
uur
uur
uur

óaaraa hou6en ve op rlinsdeg eD 6o14erala€ Ae _norgtle tralningsr,iJil aÈrl van

i?.OO t/n L8.ó0 uur. I{e hopeu blnnenkort een nleuse tr4iner gevonden te hebbea.

it'Le ttln* /taa s eu teruE.

?é.
i.

!r
Lb
-l- 1

i{oepgats vragen riJ uu thuie eeas goe<l te ktJken,of onalerstaaEite k}ealing Ei8Echren
in-Je eporttÀs/kast 1igt. Zo JB, lever het 6BE 1n e.s. zaterdeg vant we niasen
àog steede:

{log steetle krtJgen ÍiJ ééE pesfoto met naa^n erop vau J.lronk en U' Korhs'z '
à.v.p. opoturen na!,r PauI v.d.Steen, ChoplDstraat 103, 2551 SV DeE lÍaeg'

shirts v8tr LeÉ8 AL Eet opdruk Confort tBput
shlrt van IÉnB 81 ret opuruk [e]eo
3hlrt vaJl Í.énE c]. of c2 Det optlruk Eurourogi s r, Rustenburg kslJtgeree.kr, op ka,up.

shi"ts ríit uerk Ja.naen en TiLanue lange roouw krriJtgeraalrb op LsDp '
trainiugsJack ar. l+ ven leno D1 uet opdruk rt KarreuieJ..

baarnaast EoeteD: E.Rietveltl, Fousi eI Hadttioui en A. SeD hu! spoltta8 nog inlevereD.
hen klelne noeite da.htèn $iJ.
I
I

PèEfotot s luLeveren.
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DE IJENSREYIJE
WffiGTAD VAN DE VORTBAIVM'HITS]XC I,ENS

63ete Saargaug nurner 3.
artrartrtttlfiltlratrlltlllllrrrlrtlllllrIt*ill

tr

tatÍ9*Irxff ft trrrrt*rtr*Íltlltrl*lrrtrrtllltlltLllL{

2220 c;ÉicoÉpterj rseza, Driebergénstiast L99' 25\6 BE Den Eaag, tel:' 6611\3,

e628 ó.Boos, SezB, Hertenrade 498, 2rh\ rw Detr llaag ' tel: 6?6669,geb; . 2ï-08-5?.
2629 c.A.spa.n;aarà, A.iun. .Acaóiastr.T5, 256, ry Den Haag. r,elr 6015e1+,- 

eeb. öe-óg-te.

OEFICIffiL:

Nieure leèen.

ADRESWTJZIGII{CM{

edre u. nairuaele As"carÍà, Sezà ; NoortierbeèkdïaÍsBtr. I 2562 xs Den Haag.

1935 L.U.MaDtel, Seze TasEanslraBt 81, 2rL8' VL Den Haag. tel: 10ï\26.
2\96 c.de cler, Sezo, v.Driestetr. 33' 2rr2 VP Den llaag.
2202 B.J ..t . d..I{oularxè NS, Bezuinlaan 36, 2207 EE RiJssiJk.

OPZEGGINGEIV ,

a3r6 P.e.hooi, n.iun.
2120 H.Notten, Sezo.

H'IJZIGINGEN

L53? P.v.tl. zran Sezo f zaal
{|trtttrttlltrll*ItlrtÍtfiaIt*ft*It tIIItIrrrrrÍllItttItt**xtrrarlrnllllalltl.lr*olr*$Irrrrrllll n p

ii

Neeqt U heE serieu6? I,líJ telt I
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c00D OLD J00P WIÍJ.EMS Eet zlJn

OI,D SEASS TEAM I'JAI{ HOP EOERNOOIII

Zoldae 2'l augustus 1989 s,Etrveng LL.00 uur.
rdtrritrlt**tIrrrrrrrrlrllrrrtarrrxrltrrt+ttartírr*riarrirfitttlnrlltrtltxr*rrlrrrTrl*{ltllixl+
vix DE NXDAIITIESAT'EL

ris

oyer arderbalve $eek [oet. het dan gebeureE. . . . . . . . . . . . I
Eét begin van een nieun, vuetlalconpetltie , &Ear....... . . .Yanne-er IB{S 1'(20) eu
I,ENS 1 (Zl) aeze conpetltle op dezclfde ïiJze Eaan begiunen zoals zij .het afge-
1öpen veekenè 'alé 'nedstriJttcn biJ R.V.C. en J.A.C hebten beelntllgd, den íoorzie
ik grote plob]-enen, Eog voor ae ïintelstoll t '

Zorel ale apelers vatl L,s§S f(zo) aIs LENS 1 (ZA) toonden ee! Sebreh,eEn coacen-
tratie en JuÍÉte in;te]linE f t 1t t
rqs het nissch-en 'aën het noole néer vaÉ ale efgelopen d.ageu bf dacht U aat U er
aI TÍas?

[èe hereDl I I GesooB bl-iJven voetbaLle!' EaBr weL Eet Je Sedachte erblJ en I-efst
1ooÍ iBàett t't ír

et trIet heè] tEl{S staat echtér ul}iel I

Zó, ait rÍ&B even een krrtiscbe ap6! 'nl,JnerziJdsl Nu éven wat aod. er9.
ili ;i; ""iis ""ir.;tlo-u de ieaartid ook ait ""iro.o 

.roor LENS l(zo) eeir voet- ' i
bduer vau në-t Jaar kLà.ssenent biihoud.en, e! ilBar kan U als trouee LpNssuPporter - i
oo5 ean nàedden.'
Waaneer U ttoor de realaktlq gekoze1 ïoralt oE de 6pèlers ven 1,E{S f (ZO) tfJaene eeil }
ko4petitievedbtrlJ il eea aaniaf puriten te Eeven voor hun ïertoolde epeS.kraliteiten. j
zuilen vi3 (red) deze pun-teu verza.roeleu en aan het elntt van het selzoen 1"1 1"' i -

spèlur n"i het hoogst geEidttelde aaDtal pirDten in aanmerking korietr voor d.e, tloor i .

aà;ià.tà"po""or ,"it l,frS i,UXrCOnW'j téscuikÈaar gestel-de troiee. De inotddels íöor -l
veie tEttSèrs overbekenale llNlcoRNvoetballer va.n het Jaar trofeefil! 
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SANGEBEUREN
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hettlge vaka'tie gehad? Goed uitgerust? Geru}lcig. DeD hoop ik,tlat u reag*"t op i, l,aleze oproep. I{ie rrrl e! op d.de dÍDsdega,vonalou èÍt seizoen aóhter ae ba.r? -I{ie heq.f! e1 .1!teresse.-on rin-let .rr.Sehetd-èËi. Èa !.,uur. achter, ad, lórte,et,aaog. , 
.] 

,,i,r,
Gaerne ber.r-eu naar ReaÉ v.d.steeu. ter: lilrh'ii-k. ---',,r,'^ 

:':'
lAllcs DE ZIJIIJ[... -... -. - - - - -i-

t-
- van onze 'buiteucorr BpondentÍ Fra,ue FLu,aus ontviugeu 

',iJ y-arc-uit ae . ryreneeën .., a,. [- _reen zonnige cullnaire 'groet t ., : ' .l--
-EereDe].ub8cbe1tlsrechtere,.,.i.:Jt;-..,-,.,
- weet u tièt u de vàr.Ë .,"rantrroorderiJkàeid hdétt', *.ío""i É6u vda i"'az''*"r"i" I '

, geen scheenbeschermera draagt? I
-t Tie Daar Aat U tt reettt t t, , :..i:.,,,. L
-1 Afgelopen zateratag rrÍst. Rob M*hieu ( fmS ,(Zl 1). ztJn oud_traiuer .tbers A.;Ë; . ,. [ .
rJ.A.C. Pet,r l,Íeefout op tï.ej -fronten te" {erelean. -,.,i, _.-.., '.,.,:: .,..1... 

..I

-; Ten eerste l)e.sseerale hiJ Peter- roet een drop-shot. ...,r- ... ..) . " . :-...: .,: 
[,.

-,TeD tweeae von hiJ hierdoor ""Í ruouÉri;it"ï"""irrpè"ing i.dii;t"; u""rJirt.',, :".[ ;

- Na het DuttÍge' van deze versDapering vertt Rob door Dhr. Meefout vriJwfl.ltg' ;-...1.. [;'verpJ-icbt gestertl een versn&pering terug te gevvu, zonret dat! ,oo . 

"r-tiJ-nËr "'t 
, §I,Ísàleu eeu IÍchte bteaeurè ziJn opgetreàeu. - ,, ,;1.. .-:, : t

- Die Peter l.íeefout tochr.........I{et koEt er vaD heE tereóhtt I t t I
- I0rok - knoh tlt | ,-'-' -.--' I'

-'.x: ií. - .-'.::... t-:I{ie is daar?
;r!. '.1Írr+ , jt-- -.. j,.Íj. . : jri )í.t... ;ri1 -.:.íÍóI. r. .rr\.:*:Í:t " ,.r...[.

-j I'.C.Utlecht ..r

-]V*ar"g niet, d8rk Utt I r: '' i 'i :a:7 
I

- il,rcar ter voLgend sEizoen uogeensl tl i " :,Í' t
I

-.a.B.Zoualeg 2? auguetus: Jan Uop Toeruooll t t " 
t

iKent U ze nog: Gerard V.erhaer, Jacques v.A.Knaap, Cees v.d.tseek, Jan Ehglebetr I
:t": :!q:_.1 4€rxvsng toeruqqf.r..,]t.Oo uur. .. --., ,i .J ..rr ,,.:;;r.-,-. _,["ED ilèt slles oDder de bezÍereudè ieittiug vö'eoon or,D Joop urtlmís. 

. 
"" - 

. ,1"
"' - - IEiLncsucoururr-tounnoor ..,. ,, ..j .- = . ,,:, IflOE LEI{S ZIJIÍ FII{ALEPIÀIITS YffiGOOIDE.,, ...., r: .ir_ . :. . ; , t't

vri,; ctagavontl eterÈre tlfi, toernooi (echi'crutei' Eet' een- 
"ooi-" .r""íL""ios. 'rJ* , 

" IgtrafÈeho.ofdÈJ.aeserB.v.c..net!-osf'ietsgei].atteerd',,^"",**tu;Ei;;.:
LerB speeLale geconceur,reera, hanteerae bekreÀ ae counterln-";;;;à" ;i;-;;:; :';r.;. ['fieaie goals ven Joop en lDzette, vaa Led Meeu$isae "" Mrrti;-i;ir 

"iaài:..=. 
ï 

Ererlereea r.e6 enthousiest en.hea reepekt voor deze prestatle ;à; iËTs:-D"-réiaroo I [.
v€IB. trots. De E.c. gooiae eI zatertleg 1106 een ecue!;é op ,'stuntvàrt-i";À,rï" -iï .." I
9g traÍtt te Lezen. .. . . . 

-- --- ':-- -- , I
I,ENS kennenae krÍJg Je deà er. een teetJe irnest ,roor i.,àig"nao É!, nàer'u# r""n' 

-1,

ongegroutl. Hettaktishce geLtJkspel (O-O) tegeu V.C.S. hielà ons in-óe """..-.t'----. I
Ik.e1"s dearaa naar are Jeuga hrjkea op oo" àlge, ver<t in r,"t 

"orui"lu;;;;"à". 
r'l

dat Texes ons niet zou verrèEBen ler,ei in ae daaag. .. . .. E

HoF--bedrogen kweln ik ult. Doo; eeu t.r"iàooil" n*i-nili"itrr rrreiri' Ík'erecbter "a"". íf
HIS *!. I-0 hetl ver.Loré_n van Texaa (ook eeà-hoof"I1à;;;;;"r";;;;; il;;J: 

*" ' ï
iiffi:r:;.H-:i.}!'ff.ï;l scnreu:er'e'.-.'1""t irre,nr Dezer.rae onderàcheiting t .

De,toeàchouveis en de iu"" bl,"r.uo ,ooàug'd" fJr"ttig" veàsirila rÉis' _" n.í.i. L.;i Ivergeteh.- De aport keu heel herd zÍJu. -.'-:- ---- f
coucruele?_LEllS 'kan heel 6oed voetbàrren, uaar tà" a"t niet zonder rooÍ càcJntratrelen Ír,zet." lprodwe._y 

-dq_Beesue 
clubs k'nqen aat liei:- tarent, zonàei-r"r"i i"'""ti;ïàËgr-.

2



Erger nog dan de terugvul is de wuze waarop tlie iioor een paar Epelers werd ver;
*erft. nè neeste Jongens Íraretr a"angeslagen en in hua eer BsÍIgetast, nerkte..rk,:rr'- ':

zondeg. Een paar a:rdere spelers nj.esen echter eerzucht en bezetenheLal oE tot 8rote.
preutaties te konen. PiB zal ze zeker tot een andere houriing verp]lchten.
Zonitiag ou haJ.f viJf tyaro de teleurstelllng biJ !0U en traiuer ÍleBtgee8t .toc-h:ïeer ;1
terug. R.V.C. werà gehulögtt- voor 500 toegchoruers en de Ilaagse pers n& de finaie
lrlnst op bet [aags Surinapos. elftal (coEPllEeDt voor tiit laatsts tea.E).''
B.V.C. werd d.e beste van de 'acht aanwezile c1uls, iron het toernool en ontviig',§e
grote E.C. beker. Toch had. aÈtzelfde R.v.C. i! de ouv-rture net I+-O van'I;E[llS ver-

iè'r ,:èlr: i, e "L uel'r. trr,.r ?, i.in flrr-I1;r--'1 {i&rr van ;:..in gulr.,.: Cs':lert, z!.tle lírer:. liÍj il lair;ti
dus erg veel geleerd. hebben het afgelopen weekend.

loren I
LENS bad Ín iedergevel ilie flnale uoeteu epelen, J8,r@er dat nie-t aLle epeiers daar
ecbt vool v'iLAeE zrÍeten. ,

Trainer HestgeeÉtr heeft 'in "3 weken .81 vreugde eB letrtl ne! tte spelers' Svtleeld. I ,-
Voor heu uoeten è1e tlrle toernooitlageu heel leerzaaro ziJn geweest. Ook voor àlIe '

spelerg??
tecbniBch coördinator
. 

John v.tl.lubbe.

ESSSSSSSSSSSSSSSS§SSSS

$ smronm zorolc s
ssssssssssssssssssssss

ITDAG AUGUS1TIJS.

r

1lr

P
10
12
io
11
)2
il+
i

.00

.00

.30

.30

.30

.00

.30

.00

uur
uur.
uur
uur
uur
uur
uur
uuI

IENS
lXNS
EENS
LEIÍS
IET{S
Lm{s
IEI{S
leu s

1
D

3
coob . A
conb. B
conb. C

conb.D
colob.E

Voorburg 1
Voorbrrig 2 t'
De!"Eoorn 3
Den Hoorn l+

Den Hoorn 5
Jan Uop foeruooi
Den flooru 6
Dèn troorn 9

Prius Sernaralaan, Voorbur8 '
PrinÉ Beroer tllaan, Voorburg.
worrd.eeireg 66-68; Den. iloorn
I{oudseveg 66-68, Den l{ooru
woudgeríeg 66-68, Den Eoorn
(zie verderop in dit gtuk).
lloutlseveg 66-68, Den Hoora.
woualeewe8 66-68, Den Eoorn.

Iens. .3
Leng \
tr\1l Spued I
FuI} Speeè 6
FuI1 Sp-eè ?
D.H.C. 9
D.H.C. l-0

Kèrkepolfler ,
Kerkepo1der t

M.0osterveer
N.
M.v.Putten
N.
N.

Dclft .Zuffl . '
DeLft . Zuid.:'..

vel-d 2
veld 2
veld 2
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DIISDAG 29 AUGUSTUS

i9.00 uur f', c. zoeterEeer l- - LE{S 3
19.00 uu, F.C.Zoetermeer 2 - LENS conb.A
I
I

IIIOENSDAG 30 AUGUSTUS

19.30 oo, sw 3 - Leus conb. D
I

Sisschopsberg Recreatiegebietl I{esr,
lt ll

Sportpark ttde Eeuveltr fleuvèIvèg in,
'Lelèschendss.

ZOSDAG 3 SEPTnJÍBTR

.oO uur BEC 1 - Lena 1 (konpetltie) BraE8erskÈde DeLfb

.00 uur'Dè MuósCheí'2 r - Lens 2. (koípetrtie ) Oldegaartie Rotterd.e.n
It*
j.o
10.00
12 .00
10 .00
il+.oo
ie.oo
iz.oo
1\. oo

uul
uur
uur
uur
uur
uur
uur

5\riLI : Speetl '3

I\rIL Speed l+

Lens 5
Ï,ens 6
lens T
Leus 8
Lene 9
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I
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§
J
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N
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Neemt U heu gerieus? wíJ well I GOOD OÏ.,D JOOP WILLE'IÈ net ziJn' 'v'

OI,D STAXS [EAI,Í ''JA]rI HOÈ TOERNOOITI ZONDAG 2T AUCUSI(,S ].989'
eanvaig L1.00 uur'.
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OPSIEIJLINGES 
.. 

' 
T

't'.,' ' t ' :j'f
IÉnE 1, 2.en 3 vordén.tloor. de'traltrer bekend Eenaakc. ,., 'l:;, ., '-,"-1 ... I

'. '.Í1 ' ..,t '! -rÍ j -.i í.', L' .. ,' ,.t. .....1 :;,,-',f
Lene cOib.j A. '1- rji"*,-';.,,.- r, -t ...r.. .1,- .,,'. t. -- .t-: rt: Ít.: . ,r..;.1
l.._---" "r':1 ; "'. ,.., IR.DÈUntl6J[, M.rl- Gr.oot, A.ue.Groot, [. Eoppe.trounir 

" 
o.Huis j O.Köuena_n,. _ ., ,l

T.v.Luxeoburg, M.v.u.MeuLe.:, C.Otlenkirchen( zo goett), A.-Ovérgaun, P.PerreiJn,
e.scuitr; r.ÍierLlns, A.Bal; M.v.wgseeó.' ,l - . Iii'' i' r'r'[

;;, .";;. ;. '' c ' ". .'. :' 
'' ' . ., , ,' ," ,, ' ,r',1

L.v.Boxtel, II.BulJtelaar, L.End]ich, D.EoLtr iI.de Knegt, R.v.I{oort,J.v;tl;9.4nèe, *. I
T.Su-lJkerbuuk, V'. Pronp, -R.Scholtea' .C.v. tii Boogaarat ' R.e.d.Boogeerd!, l.v.d. :.. ,, f
Velde, .J.fto2gpa; : .' .;iB t'. .. 'i.: .;:. . ..' :.it :.' , : .'{.!' . . .. I

r.eog conb. c. ' 1l
't

il.Gerritzeu, t.Hoefnegelr C.SpoelBtré' F. Schuur-mau, P.Schulte, R.Roodbol, I
tl.Kouwenhoven, G. Kenpe:man, E.Dlétz; F:DiBBeItlorp, J.Co1pe, H.Bertena, J.Witting, tI;L'verkiJk' J'Monbarg' :: 1 .. -rL. .'..i' ;, '" lr' I
i,eus conb.D. :,".'. ;.,,t" I
X.ZUlstle, tr'.Petera r A.KuÍJpers, E.llbot@e1en ' J.KuiJPers, B.Keus; 

-f.v;ràil ft, ';-[
J.ÏIaBeer:Ean, 0.Wltteoen, M.Mc.F&attlen, S.Ae NeEriJ r L.Eble' J.fleiJlnkr W.HetJnen. ... I' -.r.-:: ' ,I ' :ï- l' I
Lens conb. E. .I

-' 

.. ..ii ,,.: ... r ) .-...r)'.,. ..r.,:t
,A.M.Ozdenlr, H.AiJtlogtlu, A,OÉala[r J. Scheerware!, T.Senl C.WolBheitoer' F. C.Meeur,rigse !
'J.BertinÈ, U.'v. d. Geer, .R. Obdam' I:Gezgio''G.Goosenr P.EeiJneu, G.D.giJve8tqin' ' r IA.lIlèerbeek. ir, ' . .:!,u,. " . .rr':r., .1, -..' '. , -, I
t -"'-.' '... i,... "- " : ' : '.. 

':'['

,. '' I . , d_r'.' tr. .-.r 1.. -,. , -li
,Deellenende verenlglngen: . ' .' .:.: ,. ..lt
iíl!
.poute A - A.LpheDBe Boys- WeBtlauèio- A. S. C- , lHils vetersneB .. ., ] , .,, I
'pouLe B-R.K.S.V.M. -V.O.C. -O.S.C. -OudLE{S L. - '- i1 .: '',' . .. -. .:1... ,- ! , i - ' , . .;, r. . . , . I
OPSIIEL,LING'OUSLEIÍSI ..:,: ! r -.,;. .,".,, , r I,rl

B.Aslsels, C.v.d.Beek, J.EngLebert r T.Eopr P.Eop' J.v.d.KnÈap' E.LaDèBsn, n.,r.Onuo,[
.J.PleterluE!, A.RooiIuÍJn, E.Schouten. G.Slnke ' G.Verhear, J. v.Weef.tlen..' I -.. -. .:-' .... I, ,.",1--_ r, .,' ,.1-,r..1,i- |.t..,, :.' -taeuvang t,oernooL ;L1..00 uur.- 

t
, acheÍitorecbterB: J.ale trietr P.Develing, B.Koopuans ' A.Christ. I

I.AIECm1yyBf. r:.i:' ..:. '.'.!
.._, : i: -*f. r....i :-,,, , :-.-, * t

rDoe d.Ít aIleen lri .uÍterBte 'nooalzadt v66r rvri J aagsvond biJ .ale 
. earvoerder ,.veu Un .. . !

conbinetle. Voor. ale gàeoe.drde hier nog even ile usrnen.yau de (voorloplge) aar-. ,,)[
,voerdere van.<Ieze cornblnatiee:'-í ': , .,. , '. ..- , .:.,, . . i[

- u.ïra.r'r""r'" i'' ji
- R.v.Noort
- 1I. Kouweuhoven "'

.- coEb. A
- coDt. B
- conD. C
'- conb. D

- coEb. E
-. L.VerkiJk
- C.tíoleheiuer

.j. tl ,4..,. {r I i!.:1.(n:
AAIffOENDTRSBIJEEIÍKOMST,

--.-.-1,,.I

;: ,..,.,11,

'"oïrzz-3ogïg
o?o-t5r.510' .oto-gralrtl+
o7o-\r\9T2
0ï0-210615

i* ti"-,.-lrír,r ; ." i l+.lh * ,t.q;1F.|

lÍ,t ;t I

j

t',li t

Op
be

naantlagavonè ,4 eepteu er rrII tle .geurorenkomi
Legge[ Det. a1le (voorlopige) aa.nvoëralers van aè
ntl,ag . speleu.. Solreneteir4d3 F. ggpggrygflÍècbÈg+, 1lJ

sale een eenvoe rdersbiJe
niet "selektIe-eLfbsLlen

uur

\

zo - deze avond. on 20.30
lÉ

oB



Besproken zu11en o.a. norden:

- elfbalsaoengtelLrng ' ':

- verent$oord.eliJkheid eIftallen
- kleding, sponsorlug etc- etc.
- interessc voor töerDooien en vrÍendscheDpelíJke wedstriJtlen.
- sat ter tafel kont.

Inèieu U oETerhoopt verhhderd beut verzoekea wiJ U otrl erD vervaDger te sturen.
Eet Ís, vooral aao het be8in val het -seizoeu, belang.lJk alat er goeale afspreken
Bensakt wordeB Eet ae SE(o.

TEISIOETE

- IIeren- Betrioren ].et U op de verplichtstellÍag van de echeentiekker6. Indlen U aleze

ulet tlraagt keE ile scbeitlsrechter U het lecht tot spelen ontzcggen.

De ultÉlègen vaa ile afgelopen week:

Ii.C.Cup toernooi ll-0
0-0
l--0
o-2

1-6
3-3
\-5
1-13

- Lens 1 .,
i' VCS 1

Texae DÍ3 1
. tens L i.:

SVDffB 1
SVDHB 2
Vlos 5
Vios 6

- RVC

- Iens 1
- leus 1

.-Ano 1

overige vedBtru d.en:

7,7|7,ZZ7,7,ZZZZZZZZZ7,
Z i ZAAI,VOEIBAI Z
7,?,2,7,7,27,27,z7,27,222,2

- Lens 3
- Lens l+

- LenB coot.C
- LeEs coEb.D

Afgelopeu -zontlag akteertlen ons (voorloplg) 3e en lre tiJ een outle bekeude vereni8lnB
n.I. het 6o ;gyrge SDI@. ," I

Het l+e uet een Btevig feest ÍD de berien rrzvalkterr ía een 3-1 achterslaítl, aLgaog .

nà- een 3-3 geliJhspel.
Eet 3e tratl aa^u tegen het Ie e1foel van slIDI{B. Na een 2-1 rusuatanal ontaerèe de
2e héIf,t in een verveLende scboptrlartiJ veartegen Ge arEzeliSe clubscheld.srechter
geen verweer hatt. De uiteinoeliJke 6-1 overyinning van LE{S }ras vèn geen enkele
iasrAe. .À1e: ètt elfbel, nope].fJÍ gnel ln een varte sa,EeEstelLLng t tle konpetitre
iugaer zaL er besli8t veeL gemotiveerder gespeéld dienen te rrordén oI[ rn aàinier-
klng te koEen voor een ka,uploenschap 1n tle res. hooftlklagse. Tocb hebben we goede

hdop ra.nt er is voldoende k\Íaliteit aaarezí6.

Na èe voor Íetlereen bopeliJk geslaagde vekantÍe ' volgen hier treer letlere week de

uéd-aef,ingen/prograrua I e voor bet zaaLToetbal.
Mét iugeng van dlt n.eulre s-izoen Ls er ook een nieuíe YedBtriJ tlsecretaÉis r ,n;,1i

Böneld Bergenbenegouveh: ' BiJ r' 

"rr"ntr"re 
vrè8èn eD ,probfeBeE. kaE koDtakt Det mU

rorden op6ènornen, t€13 o'lo - 660658, t{tlens kantooruren 0?0 - ].16?16.
siJ oab.ràixlaa.rÉeitl René Keus, te13 oïo - 6015)+1 (tuesen 1?.30 en 18'30 uur)'
Vèn deZe piaats wtl ik tevens'van de gelegenheid gebrrrik nakea oE nlJn voorgcnger '.
Fred Lencét' te'bedankén. vór ziJ n 'rerkzàa^uheden. Missèhien zlen.rU Je op IENS,'oog,'
eéns 1n een a.ntlere fuactre oPtretlen.

Illeroutter vorgen enkele aettedelingen die tiJAeDs dit seizoen a1ét meei aerrieeld
eri].len worden; . ', 1

IpdeLins .1a89 - 1090.

923 2e klasse.C

olr olrg B!ís :''I r'
02i0055 UPSV. .,.. -,

03 10083 mv ,. '
0l+ O03, Iea,klnmr r,ler

ï
l

i

" gl+1 res.hoofkfeBse A

ot 0613 silva Boys
02 0608 Quintue
03 0'6rll FC tbe .BoEber6
oU 06112 De ualve MÈsrr

z
2
2
3

,
t

I
I
I

I"t
I

I

I
t
È

I
1

i



05 0120 vcs
p6 0629 sEs
07 0009 r,xNS
ó8 o?2lr
09 ool+l+
10 0?18
rr 0095
12 o6L,

De StolteB'
svf,
8V orkaao
VogeI
vov

. t!,..1-

3
'',' 2
-2

í )t Q5

2 I

à

f,, 
"--, ;' ,.,

a

a --:i

,',.',.i;ir'

IJ

05 0620 FV snoekÍe
06 0697 srÉkti
0ï 0009 LENS
o8-orrr nxnw
09 01l+6 Sportver.1935'
Lo 013[. P8raat,:.-' 11'0031 ItAVAl ,:, ':i í(,

L2 0?09 EsperËEto

2
é
2

ll
3
I
c
Ir

Í

:j.

_ï-;. ii , i;. ,r " .Í i 1,r ,;t: , ' ..' r ti,
fI951 rea. 1e:klasse A

cit o6lt sllva Boye
02 00'12 B1éuw Z$Èru
03 0651+ Fc the Bonbels
0[ - '-l ]1 ' -:,rI '

05 O6ZO lV Snoekle
oÉ 066r. rhe che.npione
O? OOO9 I,ET§
mor
O'9 0O!9 Crourrllet
1'0 0116 osc
11 0031 BAVA
x2 061, vov

OPSTEI.I,INGENI

.\:.: .,..
2
3

..961 res. 2e klèsse A

I{estlantlÍa
HPSV

sv Eoc
Dgs rà, . ,..

ESDQ.1 , . ,
Ch. /Klikspaan
LENS

,"" !:-t
' l; "'i'

:,, t,i.Í,r I
I

. -'-.. -: 1:. '-'' ii.l.,t
í
t
I

l

t

t
I

t-IIt.
[:l:
I[:
I
I
[.
I.t'

I

4
2
3

-.,

01 00ï1
02 0055
03 00Ll+

, .r; Ol+- 0ï16
._ii 05-00ï5

06 06\?
0ï 0009

)i
2
2
2
í
2
ll

2
2
3
?

2

6Eo?ol-CuitÀ '
09 001+9' cr-oEruet
10 0620 FV snoekle
Lt oo31 nAvA
12 0639 íogel Shoee'

:!

J').'. ''

'l:;
,., It

rIr

IENS 1

Coach: E. rs Grerendl.l k

Corrch: Er. K[YDerg.

B.D,BogIscb (A), D.BtJlEDEr, B.Brunings,, A. RÈtalhaoul ' M.el Assrouti; F:v.d.ZlraÍrt
.T.lllmeraans, F.el Haatdloul.

@_3.

,f .xrrylnre (A)

I
I,E[S

t A.ffuyIErB,, 8. Íboqneleb t R,BèrgeaÉenegouwen,'M.v.iI.Kley; S.ae, N€EY, '

.c.

É.8ouwaa^rt. ---

I.ENS 3

Coacu: J.wllleEs
À.ae negter (A), l.Aatnera ' lf .3ooEs ' B.v.EiJkoop' E. La,ntloan ' B.v.oren' J.PÍeternan
J. zouteDttiJh.

[ 't ,'-'

Coach: B SEulderB

J.Rlenen (A) r: G.Ea[een, f,. Eoppeubrouvers ' G.-v.§.l0ey'. r,1E.b1e i 4.§chiJfr.,
È .Schulten

HereB eanvoer
oogellJk' eeÈ
ingeleveral.

È

;^. :,: :'r "','; " i'r."!: " 
..,,,'.r I , , . .,1- I .,1 -..'r. i.;,=t-

tlerg. iutlren er:verJ.opén:.,pasJeB ,zlJa noet U Èr; YooT, zolSeo.altrt zo Bnel
triasf,oto rau:. de rtetreffenile "apgler.rbiJ . tle seABtri

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

J öuekretu.rls. worèt

nonaldl BergeDhenegoufl en'
il;;;"il;ilÏó:--'--'r" r "' r'i '{rr '^;?jr:'c I '' i'1 : 't":t
?rl+1 IT Den [eag. te].: 0ï0-660610 ii -i 'r ' 'r

donder eeu geldlg paeJe ken er ulet geepeeló vorden. I", .i- - ..; Ii' )!:l!'
l'

ALn de epeters het verzoek on bti eËn eventueLe verdindellDg (tiefst helenaal niet- ,. 5 "vborronenit) ttit zo spoedlg Íoogcll.Jk .,,e .ile-Iden ÈtJ l}lr eonvoerder/coach. i . . . j
I,DilS
I,E{S ri

I

1 Rons.ltt Uogisch O7O-230ï\2 '

2 Jos Kqypers 0?0-232152
Aaè tle Pegte! O7O-9'f6r55;
Jan RieeeD ,0?0-23?301. i"r:..'r-.

. I,EIIS 3
,. LErÍs l+

-, ;:;..'ï ".
IA



í

Maandag lr septeEbÉrr a. gJtvöer.Aerfcoach.,biJ eenkorst . onr 20.30 uur'.'.:'1.{'ri.., , "': i.iii'- .

re verwacË{Lï ËÍ1ïi n.!ài4ïs}-;..ti1::Éi',qy",J1l.i;',i:1rypd*s, o,ig.,f14i,'l,r,jíÏ,i'."13,. .,'"' J. ntëroen'," B. sEuiiter;i. '' '-
BIJ verhintterllgetr Sraag een pLEatsvërv*og""'. 

' 
,.r'1v- 1r'.';'.. i . .ï .ïtl,u tl ';r lr-:o:ri .jr

,,ri:: ,',rr. .r+lÍi j"lt
I{edstrl.l alDroEra"-a lrt/lo I eeOtenber.

illnsdag 5 BepteEber 3

De vlieseroore.u ,,:, ..r,, 2,p..3?.111 "..i g-h.gtel 
.2_ ,,.:, ryNg .\ , Ilgs:gl"r ,.9í1 ,..,,,r,J ._!.,rrij...rr.,

noengdag

.t:i,-

,.t .r i ,,ir!r.l i,..,
,r',,;::-iÍrilt
yr .;,'.L- L §)- .',

'.t,. r',1., I

=1i - i,.'. - .-r.;;_:-::'i_-oranJeplein 22.10 uur
lransvaal 21.00 uur
fiaaevaaL .. , 21.1+0

, .E.r C'., r. .t,lr.._ t t:t':r) t)'\

- seiryei ArtiuÏ ' t:f"ÉË;l: 
1:r'-:":::--::: "-

E:[":Snoèrle 3 'l- k],àsse!r',; . 9l+! ;1'-r31i.!;1 , ,;
Fï SnoekÍe klassear. 95',.at. I l. .:

1

LENS
LEI{S
I,ENS

1
2
3

.,,. i -Í.1
Rest BiJ nog iede{egp,!91..".19*igf ed Éucce§riJk Bg.iloSD'toe t-. nénsén.

lt-
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7,27,27,7,7,7,27,27,222222227,?.ZZZZZ,7,ZZ7,7,Z7.7,7.ZZZZ
Z! LAÍGS DE SPORfIN: ,VAN, DE'Z.M:IADDEB .Z ,

z,zzr.zzz7.zz.i'im,izzzz'i,itzzzzzT.zzz[zzzzzzzzt
: !,.i' .- , -

uirsr,now osIENI'IEDSTNIJDBÍ .19 
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,rlAc 1
JAC 2
1.

.i.i4
Zi*erdaa 26 tus trainíriÍtBdac

IÍet grogr"r'nna zÍet.èr. a1B ÍoLg[ ult:
9. 00 uur *"ir'Àlrui"à'xrrrtgutorr+lims.
9.30 uur aanvórg tro,lnirg.'*'-,. ''

1p . 30 uur vetls-briJ d Dotr,.Z :i LEN§ ,2
th.30 uur rerlstriJi. Door 1' ï, -iqi.'1"-..

btJ Dsrr.
biJ Dorr.

l'lsanalèg e8 aiiítatïsitrairen oro 20.
. .r.,r. ,1-! '.llöelsdaE 30 aumrstus -

-':*

2L.00 uur LenB |.l )a--iRiJ snÍJk 1',.r1'
1p.00 uur L.us.2.'11=:.RUsrrlJk. 2,.:'.

30 uur

r
rt lr!

i,.rk,J;-r! t, 1

..,. . i
ScheafsEE
lfglagsfl(,:.t

'.', +1 flr.
.: , Hr.

-, J' 'l'
Verza.Eeltl.l tleir voidei tl,oor de trainer bekend ceEeakt

| - ' ,Íí- -..,.. 
-..,.'..í'\1. . ",.

Cblopetitre ríàèridÉ .Ían "dé Zatértl"4irfdeLlni
.L,,i í,-: . rt I .j1..rl".t:i

2e kJ.as .\e 'tIa"E1b kl.as B

0rnas
Ep-so
Dyc
JÍ'SCS KarÉasn
uTsv
Div.J-Blzon
R+va
Àiar Deep
P.G.S.

LENS"" "' '"'r" '
I

l
;
I
I

'll,'r {"ï . \' i , rMoostër 6 .: 1 "
Ec-so 2
Nootilorp lt
Senp.Altlue 6
D.v.Í.BlZos'2

Monster 1.1.8.!
Neta Da1l 3
sv Pl[T 10
Jtr'SCS Ke.nraan
Sev L1
PZE 2
$assenaar li "

f 11-ri-4"

. ,"r-, i,'.,i.)'1íl-i
? .';r{.i;.»ii:ir-.:.

Vitese.' De1ft I
rs-GRev.SV !
Aoar Deep 2
P.G.S. 2

: r,J:: .'ir..*
" .ir.H, F .É'

l{

I
-t
*rlI
Í

r
Blauw Zflart l+ 'lt t':11'i L.,1"::;

l..- ^ v.I..Meriae .2
lyrB Í

I.,ENS 2

,|

rr lÍi '::,

HPFV. 5 i., ..r,, í: .r
Sportve!.1935 9,:, ;:';;=
lrNS 3' ,..]-,.,.. ,, -",,
. ,. 1a, \ , ,r ''.,Ur.'J'? i^,P,1..,

!



I,ENSSPEIiENS OPGEI,ET.

Het tlregeu van scheenilekkersrils tbo! het,koraender'sè12öen;ierplicht,gestelAir:..: r,

: J, l1Ítl i{ '
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Dlt gela-t voor alLe e._1t!aI194. nd Fgt oret tkegen
de scheitlsrechtèr 'U hèt recht óntnene:r'on het spèe

ví,!t,de sc,.ee.óeacheruer s..,.. r,til
kan

1 velar 'ie bètréiieiil
:rir.ii ,,' .- 1

Het afbellen ala U ulet kan traiEen/spererr i6 verpllcbt.r'i.í
Denk hier a.u.b. aa.[.

VAIS 8ET JEUGDI'BONT

,\.r é t:',i '. ,,,1i r -r-.' I

Algeueen kontaktpergoon: PauI v. d.§tden, ChopinÉtraat 1.03, 2551 SV' Den ËaEg
te].: 9?0151+. BiJ geen geUoor 63)l+18 Fred Greuor -..

':t'. 'l .r . .J.i!:

:r-, I !-
i.:.. i

HedstriJdprograirnla A-3-C-D-E eB F Jeugd.'
Afbe].leD voor oad.-iÈtA8nde vetlstri alleea
&ogelÍJk tlóch uiterllJk 

.
voo!

Jden ' biJ Ibed crens ('635U18) zo enel 'e ''" :-.rÈ

iIIn uiterste nootl
ven tle J eugtÈomÍeeie.

vriJ tlagavoucl
tlaguorgeu opuog op zater -I,ENS

19 .00 uur.
(eorrru ) DB a.:oo uÈ bij"teónd-'

.,1
El-fbel DatuE As.!veug Teceusta,nder uit /thui§ Terrèin/vela EdóenkórÍigt '.LENS

A-res. 26-8-89
. 2'.t4-89

30-8-89
1-9-89

81 26-8-89
2?-8-89
30-8-89
1-9-89

B?lD3 26-8-89, 28-8-89. 31-8-89C1 a6-8-89'.. 27-8-89
, 30-8-89
, 1-9-89
c2 30-8-89
czlcalctt 26-8-89

28-8-89
: 30-8-89Dl 2?-8-89

1l+ VeLo thule
nKsvMtoeruooi uit Sp.prk .PoLaDe[ 11.00 uur ".r9 DÍe llagbe uit '0ckënbrË gh j18.00 uur

18 DHC thuis vI 18.00 .put
72 VeLo thuls 1r..30, ult?

u DEC thuÍs '.'v1 .:t6i.tj uur '

1u Qutck

!2
.30
.00
.00
.u,
.30
.\,
.00
.1'
.30
,00
.00
.00
.00
.00
.00
.30
.00
.00

,t'À,,..

'" -' r; v2'' 
:

' 13.',I+5'' uur

uur
uur

I
F
l

Y2
t2 RK§VMtoeruooi uit Sp.prk.PóIdDeD 11.b, u\lf
19

1(}

19
L1
72
r.9
L6
18
11
L9
t'l

Die Haghe uit Ockeaiyr8\ ,18.00 uur

.t

't

i^

tbuls
Die Eaghe tbui s
GDS :í i-l I uur

.'llllli :,':'r 111

1l.l'jruit Éràsrous weg

-v3.,_
\2

_. '.?,!

13.[5,
18.30.
18.00'
ldrrj
..11.00
r.8.0ö
L5.\1,
L?;30
9.\'

18;30

ii! .
i.i

Velo
BI(8VItítoernoo
DÍe Eeghe
DHC

NKAW
Schevenlugea
Die Haghe

C13

\2
sp.brk. folanen

uur., rií rfrti
uur

L
thuis
''rilt i
t utt '"

thuig
ult
uit

thuis

0ckenburgh

, r.i,*"Ï*;" ,'.,;,'
Eoutrustweg

v3

rÈr_ ".. -,il i .!!-.;.r. .. tuur.- - - *"-" -l
uur I'r i iL, , -'.f,: j,) Juur-..*.* *- .l

12.
30 VeIo .r:u;l,.: ult il Noordwe§ ', i -?t,j16..30,uur _..i l:,,,. uÉ,,
\, BKSVMtoeruooi' ult . .-.. Sp.prk.Polg'ieD, .}1.t+, uur ., '.-',. :!0.,

ET

:

fiz

F1
I?

1-9-89 16.00 DHc
26-8-89 1o.oo quick
27-8-89 12.00 nKsvMtoernool
26-8-89 r.o.oo Quick
30-8-89 18.1, Spoor$iJk
e6-g_99._-rOrOO _*..teuick. -". . .__

30-8-89 18.00':r..SpoonriJk

..r .i ":^r lr,

. - tuuis . . \2 15.15 uur...i-. rlj,i-::uid -t dà'i.Èrir.:.uÀti,''í.ri 
"i,r''t,t''''uit . Sp.prk.Polangn ,l1r.15.plq, ...,.,..uit ' : sav.Iohn.laa^n . '".gJt5: qio.._i^iY.i .*i

ult .. , fl-ngeLolae.B L8.00 uur r . . .,
thulb :i ,. -'-: *'.i vI --*:9;30.rro"...._.. ;'- -5
uit .' f,engelolaan 1?.L5 uur
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ScheÍilarechters :

À.reg: IÍw.A.hinÀ 'il ' l

B1 : E.Wagebeert
B2lB3: B.I{uhI (26+28 lB
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,ri:- $lct+
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-, opste}}lngen vie tle . trBiqers na rie treiningen
-r d.e overige etftallen';iJu vrlJ r&rer ziJtr ln'nl (ld.è

,koEen Ju.]'lle ook???
- 'L,ees onalersteo,Írale kopy goedt tloor.

Is v.el net tte trainingen begonnen.
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Het begin, en het vervolg

T
{

voetbElleD i.p.y. pralea. 6ucceg. ,.rti.. , I ,b.Í.t r.,Ji._lj ,.;,1-; j.,i.l

K6n een k$artler eeraler zorrBt re optlJA ku!-en beglnnen. NeeE gerust Je vrÍentues
nce. Tot voeuEflagn-lddag.

E:Eelelstie .

oox lrur" tllalnlng ls begonneu. lloch lras nog Dlet iedereen er. ook voor Ju11le
betgignen a1e $edslruden. Theo Hoefna8el íB Ju11le trainer. Ks,n Je niet tr*lnen tieÍl

I
t
I
t
,
T

I
í
t-9-I

Ue ziJl bëgoDneu ir 
jen,;hoewe:..Èds.u-taten vqn. ( all.eree1ate ), oefenneèstrií+.eq.ÍLqllig ..f .r-.

tot nlete zeglle! overLhoe :àet.;in (te .koup.etitie- zÈ1 gqÀ! r.tkulrneu .we toch..veJ. epn; ,;,, ,;,
pas.r èiBgen opnerken. D1 verLoor fors' E&ar liet ef en toe prBcht+8e coEbinatres-zieu, terviJ1 er ook gó;d gekeept verà. Vee] tralnen en vée1 vetiutriJ ti.e.n'e?elen, ':Í i,; :'

tle! kurneE Ju.LIie eeu heel leuk tean vordeu. C1 verloor ook, naar 'vöoi;à8,íieliJk 
'lar:'j3

Hbeoetteg .30,..àirguietus rspeelt^,C2 .y.oor het, e.erst-. ;r t 1,., i,

bi
Zpndae 2'( augustua strreleu:A.tfe8, rB11 C1, DI. en El eeD
E)rceJ.slor 20, Tonegiaor ï,.Y.;Gravenzanile, e&rRI(§Vl,Í.: ;' .

;Íri,: I 1r .ll .Í:i! nr.. ;]lC 5L ;lL

Di speelCzaiteritaïtuiïtfitèOn',(en'zoaaàe"een ioèàooi blJ RKSVI,I.'t;''t'1'u irr.j{'!"rr'''i;:.r
,r' .r-.: ;.dir;.rr i'r, .;r.' tiit.r ,. ,t -:1,. .'r'l - t | . .',r:I i;1ti,il..il Í 3i. rJ

Et en Ea gaan ook hun eerste ÍreèBtrÍJden epelen r..2,6,-l-srèag biiírQu-icki, enl 2.9rr-d.48 
-9j{9t-ör,SI nee biJ RKsv'IÍ. feaelotte beginneD de f'-spelers ook zaterdag, op lElÍS tegen qulck.

1

, iïi!{;} {}iÀ!:i1':
1 a'i:: I i,'ï {.:xr, .: .,íI .. d ^ t } '.., . r\ut.,Pl' 9:r, {{9:. [i"9 .,G':1"',

, èir L!1, j l.;- rb,t
.. 'iL i|"tt,t i":Í .,1:iirt:l n.r.;. t

!;;,,i;ij:BFÍr elgi
r 

" 
r,-, r,,1,4i .;|:,:t

.teEenstanaler,.

.c -ro r
,tr) -i

i,

ri,r:s.ir 5tjr,.r1 '1ii Jl.

j,- . i res i:1'.f, isi. '...,r

I{pdstr{deu.:duien) 2i x,'10 .nini,rrl. i ,. ;" ,.

li 12.00 'i:'); !-.'t re'.1f 1 ' : "iI..05g È-so . :tr;'': 'd i3.Io'Ír r' l-ti'.55'c ' '8.óo:'.;..';ï'Ïl,ra.rc ''. " ïtr'.or
rr 12. 50 '13'. l+0 '' 14 . 55E r.2..99ÍÍ..,',ï; .;'l u;10..]:f 1' ',:\';ol
i :rr'-;ï1, .t.' , .'. it )^'.. .rÍ.,ra'.ri.i ... . . . . :.Oéfenrr'oeiaótiu. D.'sroep . r ,í r'..- .;.-. : -.

l'Í48,!al&gèvontl belaten HI"ISE en GDA af ,

:,.;. 
. ., riit5.: .r.' 15./ ' 'l 'r5.

:,j , .15-.

' , ."'r'
I

20
!5 t''
20
[i'r.
20 '''

J.:n Sr,l i:É, ,f.|9:t, J:'
'\r:.r'ii :- ;h lt \r,'::,r. 'i

,- irlÍ ÍIi,,,.t,l!rt il9[1 'f.:.i J'
..r 1r..,. ,\ .],:,-X.,i ,l,,.rit :; rií -

, , ;1i I -. ,I.' .*,1,,3í.i ,, ,t. J t

r iilr;.i,!Tq iI; ,, ,:í.j '.. rr;
r,3 ,, i::,i r- r i} tt:-u,u

-. i'; .; 1 . . i'r;).íl {í là !,tri 'r-t t

fr iÈ'. .';Ia»-V:',"

Zp haAAeD te reinig spelers. 't{r:. : .. : ':drli.,, j ij, I r, " i;. t:l
ÏIiJ proberen au voor zaterAag Eog een a:rd.ere ploeg te viDAe! en voor volgenAe veek

spàa ve zoekeu naar een oefelyq4lt:1,,11. llq,Je tiaiueÍ hoor Je neer hierover. 
.

I
I



i .::l

':iir-,

::,i -'r.t.t .::rI i.):j.1.'i,

Doet Je vet 'èíéí ' a:fbe]-[en.' tel: 6r6233t'+tlé eí tn Ae aelÈktie zitten: stond-1n]Joug-. ' -
Leng én 1n rde'ëerete Leneieide'van 'dlt §ëizoeï.'De {re'iniugdtldgen/tUden zih:. .-'vl- .'

. .- , .i.,,,, (..*.t.. ...", t,j :. .; _ . ,.r-':, ,, .{ : .. ) í r.,,. Í,i .i.9j... -i. .: i;;,1 ,
'nÀahae.8 :.*,:"1?..-991=-19,!9 "f". :r ::,.: .-i -.,,,.],! ,.,.,.r' " r',i,r::!..i i..-.r-. ,Í.).) .-:? Íi,,,h ,Í .."-.roeusdag ;1r.r']-!13pr:-16.30 uuÍ '.c.;I. ,v ,. r .ir:.h'Ír.ï ij::1 .lír- I í,.ej1 r.i-.:. -,':l,L il.r.,-í:;)i ;r:

:-r;; {.: nt rÍ.-l.)q ,; l' 'r'., ,,;.r 1t ..r .:Ít :,r.. ! :í-'r,, .. li,:i IÍlr,Í:.1,': ?-.::.:r/,rÍ . ,.;.
D-SelekbÍe. .,,... ,,.;..i .,,( ...::. ::,., :(1;iÀ; .". .,::..i. ... ,í.1. .Ír . ...,.,.r,:;.:- r.... -.,f.: ., ..

Ju1Lle tri.laeÀ )öok',óill,near log ób.Ii'ts'§eléÀder tíJ alÈtlppenr..ÍIetË; i JuIIié het-ngg: ..,-:.: '1.

donderdag. 2\/
dinettaÉ 19/
tlonderifoe 311

.op.1?..Qp ut15

.oE.LL.00 uur

.ön 4L.00 uur
r.1,. I

8
I
8

Dearbri'i!év,;ö'i oÈ ttineailÉ eí ttönderilag,van 1?.OO't/Io 18.00. uur',,r [-'r :")'í .; ',1 .ri j', ':1i']r,r
.1..r,!:.r.:r-i,:..i --) t iti ,,'..,. " r- .;il':rr', .Ujr.;.ii.ï )..tsr. ,:i;,ii:í:.r,,Í,,. r.t ;, )/-.:1 .,r,._,r.:;r

Niet cegelekuEerèeE .lEu&o.

Waar b1ílven ,Jullie nóu?? De r,rainln8 iöp-tle noenaàagavonÀ iBi,begoDnéBi hoo?- i'i,,' ,'r':t .:, *

v.èa 16.30.'t/D 11.30 uur Ver$ó'cbten te toorloplg eILe ArB-C. en D klaasers.dié nlet. :.-',
biJ tle seiektie' zltteu I Als; 'zatérdig. Éoeièn, ei al,conbilet ie elfbatleu Bpc-.!en I --'rii, .'
en de rreek erÈBrooi(.- De opstét:.iugeà : ïobàen op.de trainingl4--bekentl geuaakt.. :. .";;. ,:.,.

t€es Je tlit en heb Je nog niet g-trciad bel danr =veí n&a! Freè-,Greno tel:.63rh8.,,,,'- .'
!,llsschlel kall Je aog ergegs..Eeedoes. Koo,ln i€tlergeva]. volgenAe.keer tr-l-en .€tr,. .. .

seb Je rrlentlJÀs van L2, ig, rb ór 1, JsAr ueen ie den eehs aeeï I{e Iririneir'nog vei'' -

letleu gebrutkèn biJ ttë)B'en,de C-LLaèÈè....t .''.i 'r-ii'.j.' ', ,).: "' ' :r,;í

| ,^-t'.'J;i -:iF.!, LI,iJ .:. {1\rjt1 i -1. .ia^ ..i:.1-.1tr.: ,. :rr.r.. !r! r.}..-lr.;:r.ji .uÍ/i'llii:,i
rlri i

éronrrmr znrsr.
Èrnaertjx rea het z

- ,'-r' l, 1,:', - 1 ,. ' . Í. . ,. ,,' 1

over. V".kantie t I I .flet éeretè ïat ïe tleden vaa het kaloP van LBIS
. i,! zel8t. Met rul[ 30 naa + Ieltlere gllgea $e Eet een bus op naaÍrdagroorger.l. naPf .,. ,. _

Zeist. Aangeho,reg op het pÀrkeerterrein van het K.N.V.B. Bportcentru- bleeh dgt-::'''-,
r4e nog 'eèn^bèel' liua nbesle! ,lopeir .on ona teilJe .neèr 'te ,leggen -ln.'tle: tent'.,P',* r.l ;,*Í.r,'l
Toen- $e &Laar Íraren met de tent Ínruinei,,iiàutten r è eéu- kaopoÈenltrg; r3'rir'",'r I .'i '' " , , '.r:l

$et bleek dat re Eet veel Jongens (ongeveer 250 met lei<ter's), die veek, op.'kdnp'*aren. ir'l
Iíe trarea net J Eaagev ploe8en (LENS, m,lSE ea Dulnttorp).WlJ baaldpD 3 tenten. .,. - i

la het eten hadAen ïe eeB progratma uet, voetbellètr en testen. Eri we terden veitler 
I

àe heLe veek bezlg gehoud.en. We óettei b.a. voetDtí:àten, ovoiApÍogro."a ilat .b€stontl 
I

ult o.a. voetbÈl ell sIlellen. celu}}lg -ies het aooi. ïeer eu koniléo ve al1es zóntlei 
i

gatte palten ttoea. A1à ne klaÈr ware:n -aet bet prógiadma gtrgen.de 
. 
zríetmen. ..; ' 1, I

Över het eteu preten lre tuaÈ! oiet ran't thuig is het toch beter,"nasÍ toch nareri ' 
I

àomige illngen ne] te eten o.È. EacBroDi eD tle na8i. DE ICAUPCEEF WAS Ery B+ G.EIIAKT.. 
^ i

àie er ntet veel vèn sns,pte roaar ltenkzlJ a.laere nelsen van tie kanpóiafjèu cinz'e;t /;'t*i:1:-]

eigen leldere werd het een leuke fieek. '.i; . '' 11 ;"; ri t-:- "rh ':C..,r:'" jrÍ'-i.r-"1
iriders hertEtikke bedanlt ( alte Jongens). "1,ri'-.1-' i.'it 1. t-- ,t): .-..t,..,tj!., .,. .Í

Patrlók-v. tl.Steen.' '' ''

r i' :r,r;'.,'. ",.:i ]+i .. r ti"r i.)Í-i i .t

;, 1" ",t'.'ls: ,.". it:l,,ii!
. '. ..;i.i .r'., J

.,i .j.. i: ;.;,,7ir.1 r ' 
-. ..:..,.i -.. I

.,: f. ,^":. 
1

YY,1i 1ö i, Í
').,r:i: ii:;....,'.. ),r iA

nanens

' _l)

. -rl)tl .:f i , ..i§ -.:;'-,

J
.'l

I

,J

.) 'r,,iiJlh^Í' , .,Írr:
,..t :.,1, '1 j?liÍ 11.'fl ,, ,, r[ :,:;,1 +r rÍi .rii i,. ,i ;il]t;,

"r

. { i,;:,r:r -:.lt,i',l
_ -t.,i r ,i ,:. -É_: r, r.

.. ; j," 'r:14--"'(f'1"1'1 
r"

'-"',.', tl.i"t': ;.

-.. i i Ir:r :jlr_ï "

I: ,-a

,/ _:Ji,.:: ,-'i.,..rlt , -.,(J.j,i-',: ,. .i -..t11:,] " : ---: ll., :. è .,

i

!
1i
:
i

:

,I'1,.i,tÈl ..:.,1 - .,,i.-'a
' ';; 1i'' I i F':"{

t., rllt -,:f)^: , r.,r] t! -,.r," ,l: ,rr;i..,.;,!, . lr 1,.. .i_t)
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63ste J aargang nrl!}Der L.'' "3Y3'1.' "ru'- ' 
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0FIICIÍ'.8T.:

Nleuwe Leden.
r : I ; *, .i,ï :í ,.r ;u* -!';.fi.1 1 .";'

2629'D.G.lbenten, F.Jun. 0'10682, Jan v.Riebeek*i. t!r: 2?9?w7, D=o H$r.i..g;,g

?630 c.Bozylsr!.,.s:?p:.;180p6,3rï:ïll:e3r,1,".Irel,Í7.1, 7?,2?,y,,D:,.llgiÍ. . I .,", r:àiÍis.,i
Boete

I lI1. ",'., : ( .l'l :l
2!,--: B.Brunings.

'. '{-,.. ; l. '.l.i,rJ .:r.!'r.i: .'r,4. tïn .,ri. J{,j,i\i,rrhr:.;l ír
rr' r, 1 . Í:,t-J'"-r r.í .: r'r..J.iii),lr.ii .i

nètaltng v66r xt-9-1989 door overs8klog op glrorekentDg 336ï,11,.9fJalEqkell,qgrj
V:9.e)+229 .Rabo}*qr. D.m.,HaEg, I.iT#., {:,v;:rfn-E jbu MT!:ul X'$,:f ,'St^.ri},,rj1nfvai'.1'soëtè'.

I

BeglatratiekcaÍe* Le boek.ng f.

né!''S1'§'triiff.t "j.:':" '' -iÈ ,.a' irr"s"r'1J' .;...i .... 'n:,,i.r-' .:,,1, ..):_.Í..:f.t':: .r,.jg .., ,,.," .. r,._i.rr,:. ,.,,, .r.!.t.c,t. .r,1. a;:r r.... :rLi[io$rrÈ*rr-*r*o ' :::,':):,'i;'l:: *;i
2def+. n.uetrteu , sezs, Moerweg !26, zr3r'lB}:Dcn'Haag; .tel:. .80611+7..,; :' .i..ir, : i n ,: ;r.,i; ,:*[i

orzrilciíó# 
j':,r:, r' .:.:r; r,'. .J!:..,, ,!-'r . ":;, ;.;:;.,:,il.:Xr;;;f ,j[

,lg0*".rr,qàr,.!,eriàï, ", :,,'"1,'.1' ;'':,1.'; I :,;,,;,l;.'..,';,,"ï.,, :';';[
IIIJZIGINGEN .. .:. .t,.... I : .i' .,' ,'1 : I I ri.. +Irr , .ri1:ri:[

r.tl.-'r.r1[
,rtgïffi";kaup- ; ggrt í È':r1i'1'r,i '1\i' . ., r". '.': : .. .;', t, r'. i.:i ,.i;. ':,,i .r',1. |:'i ,.tÍl.::i.t- ,, , ) .r.., .,: lt.,i ,r r.,tr"rtr:r,. àl' 1,.,i .l-[
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dqÍngeutt beroep op tle eekretarísaeD van tle konnleoies tleze verslagen zo 'afoedie { ),'-L
ndgettJk in te Lev€ren biJ het bestuur. ' 'Jr^ '';7 '; F

, :'l: Ii uet Bestuur. i - n;:" I: .' .;;'",; I: rrtllÍrrlr!ÍIÍtltltí!.r.iijalrrri rra lrqIlI.{r*íIltTII t{-.}}. r-r , r --J . 
^- 

[
' . DE mRsru KolrÍpETiTrut{EDsTRTJD tÍttt.' ; '' '" :'' 'u ^: ' . .' . r., :i., 

-:.-.|-"ffi 
j rr.,rl j. ,!,: i.\. c,;..t)-l

I .-,'" + ;..r.l,p*."", t;,;",'a*;*g +.qq uryt::; 
:',,, ";';'i'' ; 

.:;:,1
:-lÍ:J'.,l':'..",is.Ë..c.1}'(;,I,ENs1r.rr,1|r'
l:Ii ï,J..", ENASSERSKANE TE DETFT, I
: ...,.i;.,'..,'r I
1 *ar lrÍtllllr{lr{tLíIillIllllttextttlÍtrlflIl. íltl.tllllLlll §

.l|
i ': .'r-iril-!' Í

Van onze Redaktletafel. . . . , , . . . . . . . . t

Voor, een vergnlgÍng 91e1,LtN8, goetl voor ruí_u 500 lede-, iE het $at betreft- het . i
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Fet-koBt-IJ hooguit naar eerr paar uirrtjes in de wàek, ttat'kai tocb uoort "evëe].
Seyr'aatl ZiJn? ; rr " !'J-': r;a iLi"t " '' '"' "'r ;'.' íI-r
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I(ottou, yoor lederesu rE er rÍe1 uat te doen 416 LENsnedeuerker t ,
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DeEEt U er eena-'Àao, ranneer U b.v. een.natJe cn/of ,roogJe 1[ ons clubgebouw

Lln hulp en steun Soed gebrulxenl.,,,
J riJ I eIE LEDISeT 8elíoox bard 'i:''l:'

beetelt' I Ds uenseu dlle U tlaarvan voorzieD, kunnen
Eeht', dlt fias nog EÈàr eclt klein voorleeltl, vaarbl
nodllg bebben I I I
Meldt U aanl I I flet 1s voor Í.BI§. dus ok voor Ul I I
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le, en Dhr. E.Gane, tralner veD onze hoog8te Junlorenaftlelin8.
leroutreut zlJn 1n volfe BèI1g t f 'i'' -"
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zoare reaeii loëí-à&[ó,,Í^i"iÍ r"' 
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tbernooi weer prloa te orgFqiae,ren.
AlLe klube ultgenoàlgdr .n bÍèrvan'èe beve
qun vsB bun konst.
MaE! vèt ls zeker?
$n aeg van te voren belt À.9.c. (Oegetgee
Dír€kt een nieuve poule l-deling roeken, nl

uoJöiE"io'oi i'a.ah"o ' ïurià eéí;;ut 'otí"dii'i':

6tlgÍn8 ontvan8en ilet ïe zeker hvnalèn

!f.. r.' r'.., |jri{-l

st) af.-,' ' ,., :!.,ir:.11 ). i r,r.,u.-.'.,i -';
eune toekJea laten stenclllcn en alle8

l,a klaar voor tle volgentle ilBB. rlltj _.'.lii
iondag een half uur voo! aanvang va! hct toernooi belt Alphense. Boys .af.
Ik !Èl het hler ntèt veraler over hebbeB EBsr dit ls eea ruentalltelt bÈ-eden "het "' ''
Vrlespuut. Als dit ite gang van zaken ÍIordt, ds.Ír ls het organiaeren van een toernool
ourogeLlJk. r'liiÍ--Ii'
AL1é lof {e- ook voor iie organi8atle on het vÉér opaleuw te re8elen eB. 411e.'bg?-oe- !

kenAe klube beil8Dkt voor hun Degrlp en netlewerhlnS.
Íocb verd het nog eeB heel gezellÍ8 toernool waerln leule uetlatriJ tlen te beklJken jí,'
$Ere[. De uit8].Bg y"{, !g} eyereqgl-t, r,Ss,, l}F,,.c}st il.
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óezeveren1glngÍíaseenvoorbee].dvan.'''boe'h9twet..uoet|l.,,..
Ultera.ertl eeD rroord valo èa,uk aaa allè'veitleiè' ideaeteikèiaen, zoàIe: ale schelds-

E, verzorger (kJ.asse,ran)-q4,tle baraed€verkers.
ie.. op de laatste praat,e; ËËn loöra vó''aank ean M"vr.l iiöi à.e'sèer
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- U ku[t dug o.a, getuige ziJn van de veai6trtJd B.E.C. 1 - LENS 1. I
aanvang: 1\.OO uur te Dclft. 

=, I
- AIa op$arnlng kunt U a.e. zonalag ook eerEt near. Rotterèun 'l

0u lo.oo iÍrii..s.ii1ci,rge1s'tt'qe*t loms a aan e,T rgs:T,,p.ei.ruir,1ecrr.e1, ,,,'; .n : . . 'I
- WIat U troulretrB aI dat Robert Garokanp (voorheen LENS 2 zo)fi eauen net l{i1}en :: I

Klf,anen in Één eLftal spelen?? 
I

-.iuet' wte E::tsn $iJ !u,,u§fe]|.loe1 4ebben? , ., r, .J ._1.r... r, .,r, . , . .,' I
- ,Ult, TiroLoirtvíngen ïiJ "de zoBèrse - Broeten vd.n . AridrÉ, ,Í. 

"1{iJagaarden' 
en ouèera . ;,,t.1 ,

- YaD oud-redaktielid 0acar Könenann en Petra PauJ.usma ontvlngen rr13 de trhoo6etè'i - |
Eroeten ult LA DIJNE DE Py[,A I .* ... [_.
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DE EEBSTE KOMPETÍÍIEI.IEDSÍNIJD

AATIVATG 14,00 IruN.. ) - j, ,.' .,r,,
A.E.ZONDAG

B.E:'C'Jl "ir :-r,.L,EIIS 1 . .' .::,'íu.1.ir,'Í!.:.. t"i rL

BRASSENSI(ADE TE DETFT.
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uu[sLAcE{ z-oNDAc-3], AUOU6EU§.-. ' ;':r''' I "r ' '""i[-ï
. -i, .' ".\9Voorbur6 1 - Í,ENS 1 ;.-.., 2-L ; r,.':t ,.,., l,;[

Voorbur6 2 - LENS 2 ..,. .. L-P , i n.' .,. j,d
peh lloorn 3 - L,ENS 3 2-Z I
Ddir Hoorn , -..LEIÍ9..con!. -B n.b.. . . .., tr. . r.,-r r, ::,r-,i .. . -^l
Deh Hoorn 6 .'-,LEt{g contr. D,. l+-h ,,.1t .. ..:. ,.. -.,,.,.;,,.. .,I
DeÍ Hoorn 9 - LH{S con'p. E IENS n.o.g. t

''' 'Í':'' : '',)!4'" ' ;l' ..'.-!
grr[DsrA]lD JAI Hop ÍoERNooI - . '- '-".. '*-- ": -,f
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2 tlee LlenilÍe 8 pnt. doe1salAo +3 : ï - .,-.ï y .; :., I
3 V.O.C. t pnt. ,i : .. ^ ,t .:r,,, i_-,,. I

raoGnALMA zot{pAc 3 sqprutBm 1989 , :ï - tl ''i.::, 'l; . .;l,. :;..,-,:.. , ,rr1. 
1,,, ,r' ;Xtl.OO uur B.E.C. 1 - lEil8 1 J.G.ue ias- 

-!.. 
- LO27 (r

10.00 uur ale Musschen - Lene 2 A,Deutz - ,,,. - X093,. ,rc., ....,, .:l
10.00 uu'Fu}I Speetl 3 - Lens 3 I
12.00 uur tr\rlL gpeed l+ - Í,eae [ - .ii"r .i i,rÍ]t,rl ....;i,i,,{[
L0.00 uur Lens 5 - tr\r]-l SBceè 5 . velè 2 C.M.OoEterve'er ' '' ' -t
1l+.oo uur Éng' 6'Ei t\rrr speed 'ií ' ve14 3 lÍ.N.' .'' .rr '- . r-r'- j, " ', 't
12.00 uur Leus J - I\rlL §peeii 7 velé 3 J.M.v.Putteu I
12.00 uur Lens I - D,H.C. ! - .'vetè 2 N.N. r -'.' I

OPSTEIÀII{GB{ -.'.',' ;;T

I,ens 1,2 en 3 norden door de trainete -bekenè geuaakt, :. y. ..,,.r/r:r,,Í

@-lr I ,; ''",..,'{': ;' ' ." ":: ':-it f:'n.Dr{udan, M.Ae Croot, H.Ilopfenbro-uwero i, O.HuÍe, 0.Köneraen, [,v.Luxeplurg, ,,.,,.- :i
M.v.(I.lrteu1en,c.0.Ienkírchen'À.oter8*uIÍ;,,P.PeIreiJn'A.SchUf'E.vier11n8'
À.BaJ., M.v.tl-sseu. l,L
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Í.SuiJkerbwk, V.[tdup,' P.HeiJàèn, G.Dufivesteln, L.v.tl.Velde' G.i;tt.Ve1dè''--
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J.celritseu, T.Hoef,oagel, c.spoelstre, r. scïuui'ràn, P.schilte; nli8oaËoï' ' -'v ''l lr

I{.Kouwenhoven,, G; Kenperminr' ,H.Dietzr ,F.Dlsselèorp, J. Co1pa, , R.BerteuB rr.lI. HeUneB;'J -
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B.ZiJ1stre, F.Petere,,;,A.KulJpglg',',{,rllqtJpeqs.,.E.,pom:}qn'..,RrKetq'. F.v.l(nlJff'
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Lens 83: l:toor'l/g. enl 4/9) .ryc,§i1rr;rí,, -,..t .::r-:ii .; .;)1,[f

F.A]'ladin, D.Bhlkhie, V.EbbeD, n.cloeE1aÍld, R.Henlque, P.Ilerrer+íJn, l,t.Meurlnk. l-
É.LEu, B.Rae1ekhaa en s.Vtrk + aanvuuing eelektie. {;( ' ,- -:.(': -e.; F'l
2/9 | f .Blolbuià, C. Erlkken j .C.VerbiJ 

;^ M.tle. Kok .'rllrri;i,i. .J r.). '.' . r,. ^..;.1r.'.. 
..i . *-r.r .* ,.-i.,': fll+/9 D.VUn, I{.fl.leng .t i,ii. .::;:ï. j .. , r.,rs1';ll,

leitier Martia gbben. , Qi.r .l:, ëii --;:,.I .i_,..; ,{:.1 .,,,r,r.,,,T,1
I ,,..,., :.,.!,1 1lir. . í§,ii.j,'l .1 , ,....,r..r::.r; .ïrt,r.1,r).d1, ,"iJ:,'

Lena- 91: $toor 3./) en 2/91 , ..ra-ilri 1, ,, .d,,r , Í i ,= .,.,1.
M.v.d.Berg, E.den Heyer, [.HelnE, V.J.IcyeqBtone, B.Olstloorn, R.Prork, R.nlenen, i-
t.Slnker P.Sroorenbwgr H.Ver[ey, Il.Vrealenan, D.ZanilstrË.' r] " r Y\t ir" ' '':r! ' ' : 

':.. "31.1.[ialleen 1/!::Ít.v.,DleEeD. Q/9: C2) ,.:.,i. ;...'.r r.i..I ,:;,í,- .Írjr ::...,. I !,.-.;'..., .,.,; .:.J,r.{:;i.l;:
leLàers: no[alal BogJ.Bcb eE Edïln Coret. 

__. .Í..:rj!,4i;.,J\'

: (voor pl9, t+/g en 6/9l "In-11 
'r:'r " ' 'í'4r^[

!. TerpeLEan, L.AtounÉraa, J.Í.Dienen, Í{.v.Dieqen, J.Hoefrragel'j' í]nberri"gji, l,i..r.*;,[i
í.Koppenclraayer,'§.Meretcla, B;Í{ubten + aÀnru1l1ng ,uit ,Biselektie;. ,rl .;.!., ,ii. i +r. ,i.
dl],,eet 219 D.LaEers, H.Azarkaa. ., , ;;.,.i .,',i ,r,... 'ï,r r.,''g,i.r ; .r i-'.,1 [,:
Ielder: Peter Koppeuttraaler. rr",. . i:,.:: j i i , r. t :f .

Ii g-gas (toor 2/! en h/g) t.,. ,,\ I .. ., '=,,.n.' {. .,. 
§

M.Buytelaer r 
.[: 

D*kelsÍzli,:R.JBgga i] :n.'de lan8er.R.rr:I.,eéuïenir D:MebayoJe, Ri Mohari;i;;-+.4 .[r,

Q.Scbluter en V.I{esterhout + a6nsr.111r*. ,.'i ..:'";7 Ír r ,..i,,i { . i-:.:.: l,J'..,.r' .t. .Jt ,[,
qanwl}íng: Dlkl Ae BrulJD, Mlkel Borsten, DenÀis VUn, Wal IIon ïengai:..'. :-i.:ir 'tir:,Ï:
aLteeÈ 219 M.Boeroan. . I
leld€r: John v.Leeuíen. ,., \rJ rr^ ( ,:Í . . ."' ., :':;i1 [g

+*-q]Ë i"aài'àtg "i e/g't' '' ':' i"' " r' 'rà5"r-:': '"v 'i;r';it'::' "' "'' ';'ïfii'[r (;C:i ÍE
{.Drolebach, É.Kloor, M.Koca, P.Koo, T.0zdeDlr, M.Pronk, J.§oyda1; lí.v.drSpek;'.:::r,": +,[.,
n,v.d.Veftle, M.lJBterreus, M.IíelDergon en P.ZeeaeÍJei; Ír'rj^ "2..i !.':, Í:'.-:{,:r . r;.,-.",i, j 1. o.;r,
Ibidere: Joop Pronk en Cor ZeenelJer. .lu,-rÍr .Íi:t.g r' i,t,:cli :-.atr.l

I
1,: (voor 1/9,'2/g; \lg.eB 6/9)..'íotg! aloorjite.lrplner+elelal genaaS!.-g:,;g.i11_,.. ir

Ène lZ?l fiàór'frlót"ii' 6lql!! ,j' 'n''''"r '''-r -i'r' ,'i ..Ë'rÍ-i rr'..i=r'r;i .',r:i '' qi,.Ír

M.. Doeruan;LA.Jsgga; M.vièlf,EsÍ.ii'M.tl8tthèUer; fltozèedtr,i:i.t.§aidlrrA-isoqarÉ;'..C:;ZeliterJr
+l aeuvulllnfi. vóà'riltr ile selettle;+'.i]j ;" . ,b .. ::r. l- -, r./i ,:i,:i, :.r. rr'::;'j .r'),Írí,.. -,j .11;l{":
M.Boemeu: zlè. C3 vöor. 2f.9;t- .',. ''s ,.., ' '.q.'i: ':.,;, ', l,'yr',i qi ï i '., ',t.1

, f':.,r;-:rltt.r rl) rí'. llí,j"i,i. '-rtr.- ,',.:...,II -.. 'r.r. ':r . i;..ien i:r, .,.;a.,..*1* à 
-3a;:ri,i:; 

..1i,:r
ÍJeng rEli :.(Íe'dar'!/!';í'b/,9let 6/.9):i'..i , ,r !i, /,., ,r r i,1^.. . r 1,r6.{J i í, .i.rt .11;Íi ,t - .-,t +,\ {l:,:
A.,.AlkaÉi,'3:Èírlll Ài?.a'iuÉ'iili, r.q*fr,"Àt;'nïróirnutË;;:í:v:a.Éelt"3í'À:sËï. if,li Í'l
E.,Alfaf . 

., ., 'i1' '''i:.:" .. ti 
'.t'rt\ 

' ,: .iir' :l'.,.'i!'',!J ir'r...; : . )::?Í:'í J

lelder: Aatl v.it.Eeuvel. I
,Ë

9

I



:.Ë
I
I

M.DiJkgraaf, 4{1!j&!gE, }@!, F.v.Leeuïaartie, n.MeËLvigge,'E.MÀ' r.wàrsheihèï"l'
R.Martèn, i.Ï4...-, d'g'r,.-,ti.,,,*;,r,rl,rol"--*u--I .:itil:::-.,'-,,1ffi1ïT.;
leltlers: 

-onrl:-ïldïfoncf ei l{olsheiner::.':.: r,'.JTrr ,!,,i-,..,. ; ,'.i'.,',' .,-,: .., r'",. ri,,í'iir.,i ..,Í-J í..Í.r: ; r-''Í'r..,r i:: ': ,- '(t?",íí.;

IÉ!Ej3.: (roor 219 en 6/9) .J;..:1,' . '. .r'i -; -.' . i:.' r..': I
D.èa Cruz, R.Ae lenge, D.Obdau, M.PosteEEr S.'RsDhlet ' R.aie Roode en Y.taear'. ' ' '" 

I
op 2/9 ue[ u.nenouarràl van Lena 85. ,. ., r \ Íi . .. t
fË:.a"", f,asssr ïaee! eo JooP de Rootte. i" -' -' '' ':''.t." : '':-.'i;_''l''

-.1 .:.ir.ZJ .;f, -. 1.rr..-*l-, ., t.'.'rí.,r.-, r ;.'r;,':.!
Lene E\: (toor 219 et 6/91 :r,r:,1.j,:t:,.[", -,..v r.^,; ... ;,., .f,, .;* :, ..: .: j,.,i..., ..,. 

"!A.Seetlogan, V.de Boer;-'R;Eoogenaoorn, V:'I(noLi,8. den NiJe'; R.I,íerthe r, rN.Monteiro r- r { [,
J.Pron]( en ï. Sioons.
oil e/9 uet V.du Chetinier, g,Siregar en E.§na1ef van Lens E5.
lelder Hans f,oo8endoorn

,,r::..'1 , :rt-

-'-. i..:.i:' ,i:,

IÉns Et3 (iË didi
r.. .i,,1.

, .' .- ,." ,, i-
tt.Snoekr.!

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

I
..1:, l.
', 

.Ël

1,:i:rrftrr.,, .'I ,llp*il:.r'.i, r::rr11r,t."'; '" I ";. .'.: i " ri'. ", :1: l ;,,. /i" { l :

M.Benouarrek, A,Bharoa,
Ei g$elef en R.VreeerdJk'

t
Irua F2: ('voor 219, \l\ eo, 619) . . , .

-.-...

V.Au ChetÍnler, R.v.A.Geeetr FiLoèk, S.§iregarr , R.y.

M. Benouerrek zie LelE E3 oP 219
Vpdu Chatloler, S.Siregar en E.gwalef zie Lens E\ op 219,
leltler: WíIleE T, aI.GeeEt.

lcsEri'dàd; àii:'iD eiéiít:,t.];Li:;l':-, j;Ï1':. . "- .. :"l;,i.,,'',,:
. j ':. l. :) Llir-iii; .

N,All6bl, S.Buitenhek, t.Bulrnan, J.Hop, P.Knorr, A.0oaterveer, C.Àe Roolr',en ' -
Y..rr.Sproasen.
]pÍAer 3 Peter Hop.

., 1 I
-:t I

t,

AlBlorn, P.Bodaan' tt. ile,'Kok' 'M.Malie 
' 
'R.Ncilte!' A.Bs.Dhlet

W 219 rcl G.Westerhout ?ar Lens F\.
Ièliler: Willen Blon

Èns. F3: broor 219 et 619)

Ar.Akkabti; -J. FietB ; 9.9ohba1d.t i' n,Groos, lI.HelAel' M.Poot'
op 2b rlar V.v.d.Geeat, P.Kuik en R.stolkér van Leqs,.EL.
Ipitler: neful llelAeli?tl' /r1ril .t . ,'"ií . : ,,t.. ri. j;1i'it'"i ' .'

Iflrs I'! (rroor b/9 et 6/9).

Q. el.Lebbar, M.Elouartl, V.rr.tt.Geeat, U.Korknaz r F.Kuik,
terhout ,
GllilBterhout',zie.; Í.ens "F2'gij .2/9.'-*,-':- " . t "', : ,.','- .'. ( ' "" ;

'\ii.v.d.Geeat, F,Kulk en n.gtolke! zle;[ens F3.olr 219.',...'t
Ipider: Martlu líeBterhout. -',

De rrlerkaÍD ori'lI.ens :r iàet, dark aaa'nroénte è! frulthènile1 rt Karrerie}. Ír!,, !:i

Vprig seizoen speefd,en A-reE. r 31 en C1 eèn llíerkaEp rlaJr voo! het n vs$ ale

.,,í
Ebegt

kbnpetltie. De vlerka,Ep sloe8 asr e!, daeroE besloot de J euaalkoDni ESI e on 'diir'ar ,cr+

Eeer Àe-vlerEeqp toor, A.reg..'81" èn C1..tè orgaDi§eren. lHet ïèrschll roet vorlge
eÉitle ÍE echtér alst qu ooh DL roee aloet en tlat ale tegenets,nders t;r. l'lilheluus r' 'rr:

vdrlleiera 'iÉkeu '' ult f ie er dèitlë eu 'rrlerde ïórAen ,' ; ,., , I, :,i

,, ... t. ,. i r ,..'

" iJ:r
- í.

RVC eP DHQ 6P PaP1er reel Bterke" UJken. 0f tllt ook ïerkeliJk zo is zulLer ïe, iïí',: ,:J^U

van
4.5 .

LenB e! DHC tegeu elko.Èr en zlJ[ er ook èe neèst"lJtleà tueseà- BVC,
vruda8 en zatertlag $el fierhel. 0p vriJ tlag epelen vanaf 16.00 uur de elftelLeu i

.Í,ien HiLhelmue:
oi zalerdlqg speLen dan de ?lÍuxaars tegea p1 't.-

'i*t
,'l.l
t'

elkaar rroor d.e aatBen ee! en t flee De
'oàdërtin[

10 I

I



Per leeftiJ dskl,esse is er ÉÉn beker voor de rrinnaar. DaerDaast ziJn er viqr ver-.- ,-

eDigiugsbekers te rinnen saardoor de einii plaatscíJfers biJelksar opgeteld nord,en; -

ALs laetste ktranen vÍJ a} verklappen dat ledere àeeLneBer nog ee,n ,Ieuke attentle I

krfJgt. IIet spreekt vooi zich clat zotn organlaatle naaot enerigle ook nogal wet ge3.ti

koet. GelutkÍg heblen vU ln groente en fruithantlel- rt l(arrewlel aa.tr hèt ALDel.o- :t,.*'

pletE ee[ goedë
-.bponsor gevonileu tlie ale koBten voor zrn rekenlng neeat.

DIt soort. inltÍat lef.. geefE ons de a:asleg q[ zo nu eu den eens iets ertrars,te'doe ni
flet apree&,t vàor zich .alst ÍrlJ 

"e
en ieder aan zullen rede[ orn voor 8{oeltt 9.; fruÍt en

rBuHkoBtEàia(ie I eea8 largs te gaan bu It l(arreBiel aaa het Afuelop Íut'.

t(.' 
.

WIJ hopen tlat -.de. krallteit var de wedstrlJctea op L en 2 eepteabe4 kan tÍplen aan
ile kÍralitèít vaD tte produkten van rt Karrewlel. Den valt'' er <Ius heel nat te EeoÍ.eten
lIe hopeu op vee1 publtek'eu sportle\Ie ontooe-tlngen.
Het :yedEtriJ tlprograr@B lE e16 voLgt :

Yrt,lAeÈ 1.9-1980
'i0.ó ,ir" íéria D1

BVC D1
Lens Cl

blI RK§W.

- DHC Dl
- WillelDus Dl
- DHC CI

17.1, uur RVC C1 - I{ilhelru8 cL -
tens 81 - DHC B.reg. j t .1ï:'- . .-

nVC B.reg. - I{l1helEus BL :....

18.\5 uur Lens A.fe8. - DIIC'A.reg.
i ' nvc ar - líilhelouo A.reg.
|.,':
zélteràÈà 2-9-89

-

11.'00 uur verllezer8rpnale en rílnnaar6ronfle
1a.t, uw verllezersroude en widi:aarsroade
19.4, uur verllezerarontle en vinnaargrouile
Ir.1, uur verlÍezergrontle en wlnnaersronfle
!.?.00 uur'ultretElng vereBlglngsbeEers.
I ,.

:.

{.
D-klaese
C-hlaEge
B-klagse" ''
A-kla8 I e

,r'rl ;'r ': $

.:1

i,ofia1.2'l euguatus apeelden A.reg. BIrCl, Dl en

fe tegeuatand was rette]ÍJk va,n nÍvo' Eaar iE ae
'ie} lager lngedeel.tt dan Lene,
,i,eten ve óuB Blet te vroeg .tevreAeu ,UB net Ae

iron geen enkeL Lens-te€.B het toerBooi.
Öe vereniglngepriJ e ging naer Exeleior 20, rlet 2

iveede vas net. 26 punten
ti1 serè ilua toeraookirulaar; 81 en CI vonnen tle
lr gunten eo Dt elsdl8de net 3 phnten.
ilena'klJBen hoe h€t vríJdag en zateralBg gaat.
: ";
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ste Jaargang.' nuEtrer ,; i' sept'énler 1989. ' t:
i,Lr , ?

i1f Í, .,:É..r ,jiil:1,íi,

t,,r_) lat.t. 1l
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{:7 acl

63 '!ií?
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Bectifibai
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iei nieuve lealen. '.

266? c.noos,
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Se

. ír.' I

zit
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'..i':..1:.r:; q : i i -..,r

- \''i "l:iÍr. Í, l''.
ii'L ,i'...'a} 'r, l:r {\\ i'.r.'

,'i"i,'C ,t1 1i,r,n 5.Jr. , r'

2668 D .lf . Krent en i ,' ,. I .j
2669 c.Bozyíaitr . :-'r'
2 6?0. 

F ri,A.9e,?n_:1"4ff I 1.,

. ,.:--.,scF Jun.., r 1.-

. -.rr. . Sezo ,.,.,

i rl .r.i.. --.1' 
.j1J.{rj

., .,1 -.,,.-ií: rErit ii, 3
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A. Jun.
,,.i'r í ,:i l,;:. r "-r:i,r1Í

wieuse tËaei:., .t " )4:. - {!.; Íri ,:.riLtï.,,,-.4L i,ic.. x ti .r'

' r r,l rr' -r,1, -
6_60331+.1,I

2666 c.L.,r,orré , . F. J!4,.. a9r2p2,; Bu_Iozfgl!,,1r?:r .zIIL§§* P.",lr.Ip?sr.,,

26ï3 L.eI Eaaaioui, E.Jun. 261170 zöuneoora 131,r;2rhh'Kc|Den'lBè8; , tel: )

2671 B.r.,.Ka,Dg1ie, E.Jun. 0T1280, De Rèae 88; 2r\\ rr Den flaàs. 'tel: 9?i\?j Í:;rtl '- L
-È -1r i:Í}-tj'. ^t-i

,-,::1 ,, .-jj

,t.r;',Í i:.^:lrr.,e
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J . B.Otle'nlii íËh#.

0l+91- P.G.schulteu, Sezo/uèa1'. Rochussenstr. 33s' 3015'EB nóÏtàitleh, tefi::br'o-362360

f .RegistratiekgstèÀJ Le toeklBe t..r?2,

letallogv6ór LB-9-1989 door ovemaking op girorekqning 336?lL of tanhre-
keaing 12992\229 Rabobark Den flsag, t.!.v. V.V.!ens te RiJswlJk onder vermelaling
vel' "Boetell

2390 H.H.GabeI Seza
0ï00 B.Selgenheiégóirten zaaL
O\3ï A.L.Seesluk NS vord.t Sezo . rÍr'r " ; 'J';r . r- -,!'i,).r:: :§ri,'

!"r,: ' r; ,<, '\:[i- ,.r!.1"1 ll., ='1.: il ,. | ..4i, .,..! - irr i,,,i, ::.,,:,ir i .,J.rr:rt-.. .
LEWS - GDS.

. :..,i1.: ,'_,, :,iL.:.r ;!,i,' a1O, ,l,1rí,r.r9,:,J ,rl, r1i,ii -ià ,- '

A.s. zonalag vorèt de veds{ïi; Obà}' voor cIè,fedstriJd: LENS.È; GD§ egqgeb"o-Ae! r!o.o1 '.-:

Àuiori;"cuóor 1'Philippot' Fahienheitstr a.at z66-268, Den .traag;1'tel:1:\r1153; of-;{ 
'.

63\671. , .r.gr..'.., .,. .Í, ,rr -r,, . r lrr:.{. -,.-1i.-r., i, ri.i,.;:, ,rrÍ .is,Í ;.\-,i ..

VAX DE REDAKTIEIAEEL ' -1''- !. 'l,'T?rJl,'' .,^ ('; '' I '.Í ',.,,..,.-i: s'r:F^r.!ï .

Deze veek iB Aati voor d.e zondagselektÍe het koniÈètÍtle'eebeuren be8ofreïl'l:r' '''

Mutatie-Iealenli.l st .

ÈNs 2'(zo) worttt..gpzgglltl zÍe LENSrevue vorige weekl

Itet Bestuur. ,:.i!i.i3"Lf:1s
Lii .Í!',Í rr ,.1r,..l .,,. i.r;.!i 

.tir:I :

*orAt'Nön'' 
-"' ,.i ï rI''- ;'J .:: !:.1 'il;.;,ri;. rJ:'í r';I -

vortlt. Sezolzael :ir. r' : .",'; r ' lJ. ?1:'1, . Trill.:-, "3 '

Een wealBtÍlJ atverslóg ian t LENS 1 ('zo;"piot U veralerop,,lu ldeze LBrl§revue . LPz-en . , ,{,:,

en $at tetreft LENS 2,-(20) ].en Ík U zeggeD tla,t z
eèàiiiikï. net

U op^eeB voortreffeliJke siJze.
(?) 1ief6t 1-\ inkorte netteo net De Musgchea hebben nerd ltrAÈr

het vooraleel vau onze"boysMD alat terlrlJl ei riog"s1666" naar een.l-eLfballe iflje.fJveor
t(

LIjtIS 3 (ZO) haal het wat rÉoe iliJ
énàó

k. ZiJ kregen ttk.]-optt ven tr\rlt Speed: uiteleg 1-l I

Gelulkig betrof- alit" èèà)ïri
dat tle technieche Le itling va.n onze B-sel-ektie er a].l-es aan zaI aloeD een herha-
ling (1n het koDoet itiegebeuren) van zorn uitsLag te voorkonen.
Voor oDs z8t beuren beBlnt de konpetitie a. s. zateraag: LEïS L ZA speelt
thuis on L .30 uur te8eE DvJ Bizon.
Onze hoogste Juniorenelftal, A-regioDeaS- Saat a.s.zaterdbg oP visite biJ SJC in i
Noortt$iJkerhout ' aalvang L5.OO uur. Ook'ziJ'helben U$ steun aIs pu}lleli hard nodlgt I

chappe3-i J ke i vétlstri J d'.er, z ií n : si J pfT84r-.!QvFJ!1+8d

L

I



ProBotie iereceLing Zoudar 1
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De.. pronotie /degrs.(Iat iere geLlng. voor ae K§YB-stanalÈ8,rd-eLft allen heeft' voor. het
3etzoen.1989/1990 een aantal vlJzl61ngen onègrgaan.', Ílen belaneriJ

scheópen ,
k YerBchiI uet

YOO!884n 'iie rËàiiöéËèË''ià'tlè ^lnvoerinB{ yauireriotlekaepioen , sËEeirpelè.íes
eeri versterHe prouotie eu degredatie.

- ÈindelÍJk, het korÍt er veer aaus
.Í_ ,;;.;!r,:q.^,t-:,i:.1i._-iJl;-

- Een euto puzzeLrÍt eD een fietsPuzzeltocht t lll,. ., " .. 1,....

- 6I,ÍL-SPORT olgariseert lu es.Eenwerkioe' ,et EE{S. àp zontlag 
' 2h .ggptgro}gr Èe..'. 

t, ' - ;, ..

lovenstaantle puzzeltochteat '. -:i.,i.,r ,:. ;i..i:.- -..,'.i Ii,,.
- i[etuurtiJk doen rlJ hier ook aaE tnee ' B1 is bet alleeD roa€r voor d'e rrfunn I

,.:l-:i - r.,.i .:

- De kosten die hl.eraan verbontlen ziJu bedragen!

In het kort komt de nieuïe regeling bierop neer: t4 i'i.i ,t
De konpetitie is ouderverdeeLd iu 3 pelioales. fiet e]fbaI tlat 1n eeB periode 99,: r ,.]
aeéste punten heefb tehèe16 rag zich periode-kampioeu Doe1eh;'(BiJ geliJk aeltal;i:;
punten [esliat het ttoetgemid.delde ) . ' 

- \' '-] ' r'r']1"ï ' '.' "i
Na ale reEulÍere koDpetitie vao 22 veèstriJdeD volgt' éàri uakonpetitie,rttsgeri, tle-- j.\'":i
pegiodekànptoeneo o, uit te maken wie klasbe-perio::kluei:ei."":*-1.: ,'à: :''' i'l . litl
voor de ÈIasse ïBgxln het eerste eIfgal van rans uitxort (ss)' teteteni'ait à"t ' 

' t

; q:-PJ*""" vaa ae reguli";" t"tp"iiiiu o.* a" ee HassÀ pronoveerb'- (,À1i 
:.f ,,ir{i. vanouct8 r. _. ,r: ,: r". i.:- - ra :,_.

- à. ;;; ven een desiiàsruesï,eaàtrtJ ti'tuUàei'Eel kla-ssè-:periödenkPnpioenen' var ') I
' ï'à;Ï;;";íË"iJ-r."i,au 2e-,ktaqse pio'oveert. (Ni;;). i 

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

- àe autmere, L0. IL en 12 E88r èe 4e klasee tlegraderen. (Én kJ.ub ueer a1s Se- ' . 
-l

] t.rir"rtlr ïuó).' " "' 'r ' "/ rrr ':''r' ';:' '" ':' ' -u : ''"'"''' 'rlr ''ir "'l '' 'i- I,;-JiÍ!-.,,....;.,.,.l-r:l.,,:..i,'l1',.í'..,..i|.
De bettoellEg vs.D 6eze niJfirfebËaeo'idr' 

j''ri '-r'''r'i' -'i' .'- ':Íu'" 'Í " 'i:ir' 'v'"'a:I
; Be korpetÍtie vaaaf de eerste tot de l-aBt6te speel'dag spanuentl te houAen ' -i
1 Te voo-rkoneE tlat ÍettBtriJaleE louter om ttdee keÍzers beard'r woràea gesdeqf{'.1,i.:;1;

- De pubLietse belarEetetltng,te.'bevorderenl, en ;a1tlus,'-een , pqslïl9f,9 biJ.qr9€e.,1e' ,,: :_ i
I ,}"Yece-, aal je.v.9el39flo*.'.,,,, . 1.1 ,-o..'. .r.rr,.i .r:.,,,.r,ri, .,,,.., ...i:,,r., ,,,r1
viJ nopeu dat tleze aieure regelln8 in ha.èr opzet slaagt, eD uiteras,:ral tlat ong I
€eiste elftal eriu E1esgt vaJo d.eze erbra kaDs op pronotie te profiteren' , .:, ,'l
.Overbodlg te zeggeu tlÈt I,L steun deaJ'li J vaa cruciaal. belsDg i-s..I{iJ vertrouwen erop
ialat het À.a.roodag bÍJ tle eerdtà tUuiri*àa"trtJè weér èeiiÉ outtërwétg 9o1 '15.' r': :.".' l'

; i :;. r.-l-li.-1 : ,,:-1, .,.".,.r., .. 0.., ;.,i. ,.. j.r.. .r.:_; ,.,-i.l-r.-.,r ....à.. .ri , .,:., .lL ,;Í,1 ,-r,,!- 1 .:tr(| i; l;,, ;. i .r,i :t:,.r,r..."Í l.:, t . ,ug Bestirur j;,. ír o., . li ,,.,j-,. :ia-
" 

lrr-..' r ,l!!
roBaleltJ es: . . .i :r...,J . :. : i

)+

!. 7.,r0 Voor.autoitoèt: chdufferir- +'fr:'2,10;ppr'.ia-z-it!en{e;;.-" -a1} t:- r-",r ..-i.i us . .i
f. 5,-.j'Èi'.,Í:lete/1Èrsoon. :rrr'. (,il *il': '..,.,' r ';',,' r.. .;,. r i.:,;r,,i í I,.i' .[ri d..r.,;,+..'1

I

i
)
,.

!
t
I
I

I
I

- Joor het inechrlJ ffo::uulier kunt U terecht in oEs klubgebouv.

,- Vertlere gegeven6 feeBt U ln ale volgeEale LENSrevue.

Eet programa voor . kornen d weekentl: '-: ! .''.i.,'.'...i\,.'',.-s. ri-,'y ..eir .;, :l --rrr ;:-,Í'
- DVJ..BIZON l.i, 14."30 uul .....i)'.i. . r. ,; nr:i.,'

1._ r,UirS A.rès. '.,,r. ri.öO urË11 i1 ,;-'1 "." 1r.:
. ,: :.-r ., -,.i :r.,. f , .r. ,: .. ...J :.,i ;-cr_ ,§,i ,.: ;r,idij.
- Toaegiao , a , ' r ll-.00- uur .,r. -,. ..rg., ,.,.J

r. L. :,'l i'.1 ,,i.tl'

'ó.r'

.i*.-r.i r tl.
zateldà'i 9-9-t989 t. ; ií 1, LENS -1".(zll)

hï,. j
SJC ]

Í::lÍzöDiËE -I0J9,,-1989' : .,a,- r.r,ENS. 2 (Zo') -

: ;t.- ;,;if
'- u àeiËt'

rrrl:X 1d

J_r -1 ,i.

jr. r',r... , ..,'iÈris]".(ào)'' ll ens'íI t1:' I tr.oo"urrr'5rr: i;r' r :r-;
{..;,;' i. ! ., j i,-..: -,-: :j . l-.. i,..' /.,\ : ,i '_i

bet -aIi tsoueEtl'Yeekebg boeft,ru zicb nlet t"9-.ver,ve1ea..; i.L' .r,1-,..rr 1,,, . ,, . f
1!.t?ll|,r,.:,i;]li'r!i'..t];},Ij.i,..:,.'.

. 'r. , ,.. :. : . ,. ï ';: ' 1,:r.. 1'ji l-:'' . :;.,.j i,,.-.';,"i...rqi.;.-.,t i -sr. .,., ,; :.Èi, a':;--':'.-: . '.-r-,';':,'i'l l -.,:i- ' 'llt'-,':..i .,j ' aíl -t../, :-ra. ,:..,. 
t,-,,.:_. .,,-. ï i

.;. , :i ';i ..-r .$ ,.,,, r.t t! ,. ,,.:.,1.Í
',:'l ',.-, 1Í.' ,ln E ;1 , .i..--, . - .ii,;' .l--_.r,:i.1. . . rf :,ii;yi..r.r_,..:.. .,!_tl ,íí ,. {j.l



l'NICORN ulÍrcoRN urticömlt'" '] ! " ï"r':'lí ;-'urtöomq'Í;' 't il
:,.,.:1 ,

Afgelopen zon!.eg wae het dan einaèiitrk zovèr: 'nè'i'uiuàoàp ' -''; ri -r iven rODZe'EIeUVe trèlner
Pin'1Ièet

óètutan
geest en' hët

tèírió
op. een edntdl 'piaatsen
de-'rtérdè'lk1drise I 

'nuc i

..'.-...,,
,.suïl{"90" r:: isté"erttàr téeËa'ééd "ivatr dèt]

. BEC. LENS

'rí

'",!-2''

ljI)

il,' ,l

,1 .ÍrÀ9 .Í r t,r -:jr

'" r.r-1Í.

- 5 rr ...t'r! '

.'r&É t
I,E[S testasa4e;lfit: Roterto ïrE§',,( 4oeloa_n ),, Eon-. s I GrgventliJ\; rPqrèy BieEap; r.,,! , 1§í
Ro!èIè Siehsu, nonaltl Bogisch, I,Íartín leyenalekker, RLcherA v.d.Hoek, Jogpr,9dsl-"-i
kircheu; -ÍJeo . Meeu1rigse., . Rub9n íJgral€n, Patf ic-k_: v. d! zla.n 1 Ja4 PqÍte1aer., .R94]$9 ." .- r;.
Jong (res), Patricts BiJlsloa (res), en Robert Pennings (res), begbn de eersde helft
óverheersend. Toch kon PatricE v.d.Zweu in de 6e trin. niet voorkomen, ttat BEC in
tleze beginfase Ae hooftirol- opeiete tloor een afsta,Dilschot alet onze aloelnan volkoroea
bchultlloos eu kanslooe liet: 1-01

?. :,1 r" '. t).

i,rns , aat toch va.naf het eerste fLuÍteignaal dorineerde, b1eek. door;, dgze FneItF 1; t,
tegentreffer Diet asrgeslagen te ziJn. Integend.eel' }lr:len L0 n1n.' ,viet.'Í,ENS..; itgq\.4iJ
een kopbal var Jstr Buitelaa.r de stard geliJk te rnaken: 1-1.
BEC probeertte tlearna d.n.v. coultervoetlal Ae L,Ulsverdeaig!-ugiter$reke8jiïet, toti 'Í.,1 r.'

lenoègen varx het publiek leiddè tot spannentie uonenten vobr Éet LE{SdoéI.--
Gelu.kktg bleLd LENS het hoofal koel en daar oÉze ltgigantenrr toch oYer"neer techniek;;',1
tescUikxea ttan BEC (ziJ noeetes het puur van L00í inzet hebben t ) ;resu].teerd'e; tla!;y r;=,,

èen kJ.eín knertler voor het eiatle ven de sealsttiJd ÍF een fraei-e,n1zeer h3ï{r s9-- fi...r.l
Ticht schot vaa Richara v.d.Eoek l l L-2. ,. .:'t^ ..1 - Í ,,r,12 l
!. a. Het bestuur van BEC beraadt zich er nu Eog over hoe ?Í-J h9t È-r-lUende nylo,D 3
bedarea kan Drengenl I

De fuaktie van ra.ÍDorteur voor ae ttU§ICoRN voetballerï van het iaai'tloreett van i ri.l

', .:{1,"

J

,:i.t
1{
;ri

fl;;
,r0

0i

fleze ggg!9..koropetitie*etlstriJ a tas zoels gewooaliJk v.ee_r ï9gBelesq v.-oor onze
foorzittei-Dhr. Ad cciíét. '.;i". ''': -'. -1 l':l ':-i:''i jji-rl:'' 'i1j:{El'":Íri'j

. fiet ziJn kerunis en visie op het voeltalgebeuren Yeten filJ nu.al zeker tlat deze
Èonpetitre een nog stevigei uorÍrralt trièit' E"tr.e"ir en d.ai de'gpèlers op. iiabfaë:
fiJ', luoora""fa. - "í' '' 't' '- 

"'r] -- 
- l'r '; r;i1

. iíÍjrh;;;-,'q{voÀrzitter,,iÈeatarkt voor ur:oetteverklngtt','.:' {ïv'!i'r';'
i .5.:i,ooraeu,tïvelrrsr'(zQ)aupp'óhèrs:,,.,;.......,,,'],..,,
+.B.zoEAdg 10-9-1989 .: .. ;. i 1 r r t:ri'i.,r '..:'

i,mS r fl COS r ,ïL.OO o,r, ,',.' ri rlt - i .,!i, r;r..,

Í-
ln aI6 8rugaE[EÀ.er !

i*t, - tronesldo 2

lusr,rcrn 3-s-Lgag.r-
Brc - rENs r-2
lïestLanAia - BTC L-0
oD6 - DSO ' ::r: l'} r!,1r'3

GDA - VCS 1-1
EBS .I4akkÍrErt I er 1-2 .
Dl{o'"1I'È.i.sotLand' 3-i
I 

.' 1...: r,.'j: .'t t, .r , ...r

iili'í, ;lir. r . llilr.).1'r

11.00 uur. 'I .".'r : r.':i,'jt,,. '
:,:à", ). 'r_ .l.IrJ- .--?"'r'. a' í';

.t )|

. -, 'i
t

t .'-:rt,, ' '.16rI " ,

^ - :-'i : rnt,.rl',li,;,{
,li.e.ir;sr-^.':'1'

tlt.,tr. {-}l
qï:

.l l-ir.í rí.Bi' i I [..i.;'..il

;ll, . , . i/: .".,r, ,l,, U.
,'+:,.: lr 

" ":llr.;1t.,,_'.;
tRocnAl\o,tA 10

TENS ..
H.v.Hol-Ia
I,paxlnmrt
vcs
D80

I
.ri,.r',,".' .ir
..v. -';r i':r.r

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

l:r r, .,F.

- GDg

iia . mS it'.i.'ii.'!_'a '
ler:'GDA""'' ir""' r '

- BEC

- WestLendia
-DWo-

'')..r ":; r'.-.t.t ..i..,

..ili, .rr. irr:r ,jÍ . r .r. ",l.,
. " t .:ii,lrl,',,'i,' :-,';

. i l.1-' r{ }i"lií

BTC
I
i

UNICONN UNICORN

3

UNICONN
r, r.- 1; rtr.:r.IJNJCOiinir r ,1 {.
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qBII!, hier,zup. ïe veer, a1e rrtrE[ÍOtrt t I i ,i,.]..":,. ,t.fi..,i:
Oudèr EE(o verataan viJ tle. feeet. lonolssie clie voor. oDs, (le leilen van L,E[§, .e11erIei
ektiviteiten vil orgeni eereiï
De EE(O beotaet'uit een 6roep. vriJwtl.l-lgèrà te .*eteË:
Je.u. Lanere, Cgrlg,Verhèy,.[e4É .v. tl.Steen r,4nJ a VeraaÍ. -

Deze EEKO'ríil 19 begin oktober atarten laet. eeri.. flltseDtle DISCO
È_.

voor de J eugd varaf
Ln eetr vaD .dg, y91q"p tle

)

.i: 
"

IT;Íeer. De ulteiaAeLiJke tletuo za]. Èekeud noröeE genaqkt
LEIY§revue I s.
Voor itleeËn "Eiè'
ae lEKoledeh ;',

u iífaeënrià' ueeft voór=dèze"oÍouè kunt'U a-ltirèrterèóht'öi;' een vö '
,rJ:..;,, ,'."., Í':1r,. i, -...i.,.!.,: ,,..:. I il,r_.]1 , , -;, ;, r.r.,.f 

"s;j${._:1i 
i;i;r:".1

Íï U nög Èèer-'buàtestles ïoor een 1éuÏ.e
..li .l .,1i . i ri!rr r:.i. i . '.,'i., tli , (-rj:+ï :'i

a+6àa!" LAat hèt'oug dani eved.wetent t -':t:.i'Eee
I

r-:;:;i
1-rr.,,ii",

,p - t . .,i i.t .i. Í"rt rii,:.ij ,;.1":
, 8ffi0..-;i .j.. '...,, .r':,'a -. ,.:.l''i

sssss8ssssssssssssssss
d Smfónm ZO[DAG,:] S i ,".' ^ 

'i.:.,riÍr,,
dssssSsssS"§Sssssss8sss r! . ,.. ii.j ..j. i
UITSLAGm Zom)AG 3"SEHIIIIÍBm 1989.

'- .: jr, - '.:^, 11;11 . |,r-i., '
...-"r.-,',ï'j" .,,1',, .t,,:.;- ,.i,: .:i :'§t;,;ii.rr,.

1":,.t ) i.. .

BEC 1li,.ri.' - -'LINS
de Iauà§chen 2 :-'LENS
Fu].]- Spèeal '3' : LngS
I\r1l[ Speett ! - LII{S
IiEIS 5 '' ir( ''rl ;' IU1i

t, r.':

j

1'
2.
3
I+

-/. ." r.l - - t.

.r/ -l r.) . '.1-[ ;,), .- ::. ,:lf . ,i..r

ti':' ,1 -' ï-f' i,i'r.: !*i'. '1í' 1^. '

;-: i.:

l.. lj -,t]. ; tlrr ...r) -_,:

, ,. t,' l-, , : _ ...tjr.- !.r:..: ,J.

I,E- N§ 6 - Fr:-i.J. ftreed 6

\-z .'-,. ii
" ). 2:2' . i*r.i t:, 't,r ,:'- .- -l

t2-L

.rLi:.,r
,r i i. ,'.:u l
':'il{ fl | .l

, ., . .li. iL:.,

' '' rlrr: nt 
55\

" 56'5" 5'-lo
t.li ',.r'-..i'5?.x

,. 63t

.00 uur

.bo uur

.00 uur

.00 urÉ
:00 uur
.00 uur

WP2
}TIT 3
I,ENS 5
I,EN§ 6
I,ENS ?
SEF ï

Speeal 5

Lm.S ? , ,... . .,,. - Fu-11- ft'eed 7 , ,.]1?:1 -., rr ,,,

t.: ... '...1.. ,r .. ^. : lr ...A1

!tsocn4l.tÍA zosDÀ§ 10 sIqry!ÍBEn 1969.

i ; .;1; ,., tt :i- ,t,,,_].. .J...:,,rrt.,. .. rt ., . :",..,.;
-";àid";:''ï.a"t..o".'..""Ëasser;. .'

i!.oo
i:,.00

. ..t -..-.r..,,.-. ,..j . r J._. ,,
GDS 1 . Y1-.-r.... J.I{.HoIIeEBn .. ..
Soaegiclo 2 Y3. 'C.J.Iíeete1ÍDg

.. rF !r .J- -

uur,,I,EN§- L .,,r,., -
uur UENS 2 -

1028.
Logli
3025..
3olr6
3088
3121-'
3t2ï
3280

ir
12
à[
+1
12
ítr
I
I
LI

LEIS 3 Í, à.. Í, dÀ.
Lms 4
KiJkduin l+ 2/3
Velo 10 Yz

J.GuiJt .. .! r.r,:
R.J. Stsp
I{.C.Y.Nieroq r
1Í.N.

Celeritas 5 V3 . tr. .
IMS B I[.N.

"'ít 
1l

l. l';;'

GGING IERREITIH

t/vP
I.IfK
SiJkAuin
9RIi

Zuiderlnrk le gealeelte
Zuide4)alk 2e gedeelte
KiJkiluiDsestleBt
BTesBerskaale DeLft

telr 88?[25
tel: 88?à28
tel! 258258
te].: 0L5-L40235

Opetelllngen LEISS L,2 en 3 vorden aloor ale traiEer bekeDd.geDaakt.
I

i;urs \:
: ^' a'-\ n' "'|
n.DlIUDAalo, M.tle Groot, U.Eoplenbrouïer8, O.EuiB, o.Köuenau, .T.v. Luwemburg,
M.v.d.Meu1en, C.ÖdenklrcheE, A. Overgeuv, P.PerreiJa, A.Schijf; T.Vierling,
L.Beeelat, 4.8e1, M.v.Haesen.

T,ENS 5
.hdLich, D. f,oLt, IÍ. ale I(legt, R.v.troort, J.v.è..Sa,n
.Bozylgii, A.Ozateuir, I.GezÀir, E..qydoeale, r.Sen; , i

.ii -
' ;i'., 1r rr *'

Jicerritoen, T.EoeÍbegel, C.Spoelatra, F. Schuurnan, P.Schd.te, R.Rooatoi,
IllKouÍÍeDLoveE, G.KeEler[aD, E.Dietz, tr'.DiBseldorp, J.Co]-pe, II.Eerte'!s-., -W.EelJ
L.,Eble, B rBergenheuegou-ÍÍea. ,i.;

t
t

L.v.Bortel, E.Buitelaar, L
T.SuiJkerbuiJk, V.IloEI,, c
C.tIolehetuer.

dg'.. i., ,l'
l:,

o"n,.f'

Lms 6

\

i
l+

I
I
t
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R. ZiJlstra, F.Petèrs, A.KuiJpers, J.i(uiJpers, E.Tromelen, R.Keuer, E;V..KnUff ,J.I{asee,rupq, 9.;r1[,1tte.Ugn, -M.I,Íc.IÈddeu, s;de NenliJl,' J.VlttiDg, J.Mo"EbarE, I.VerkiJk

:-':3::1+tL1 -11-i*i':tf ": :L

os,.r.Be*iXt,, ,d:
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.1:.r 1

, tr1'1 :';l
- . '\ . ,],

c,y.A.Io9gaertl.!.,.
sr a.o1ga{p{ .",,i

t,

rlj. . :
;Í 'lr.,.r 'r.;r ,):).1

'.rr' [ .ï rP.EelJnen, L.v.al.velde, c.v.d.veIèer R.scholten l.Btlaerbeekt
J.Rozena G.Gooóbas;) J.EeiJink, rP. àeí lgert

!J.Scheurvater

AI'SCmIJVtrr

'i..1.r1')

r:,ii.ii:t.,.;.,,:, t.., rj , I

Leue
LeDg
Letra
Ic!6
trenB
I

PROGRÀI,IMA iZOtrDAG Ií),SEPTE{BM

1ll.oo
1.1.80
11.00
12.00
lu. öo
12.00
1à.00
12.00

l+: M

5: B
6: ÏI
7: .E
8:L

.v.tl.Meulen teI:

.v.[oorf "'. tr r'l. tel^:

.Kouvenhoven te].l
;[Fonnnè]s[r!,;-Í'',,ÏeI:
:VerkiJk ll',r= -' . ' teI:

02522-30989
!5r5ro ,'-'':
9w\7tt
85?93I "!. Ii;i,

'r+51+97à.- : -1 ,"I
,'1 ,, i ll ilJ.i:u",

I l' ,' , ' 'r'r ','
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4 J.llD:i.r:j a ji'
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1989;,'!1,.. 'r"r ' .,: i ;r r'1;,';1 ,'

uur l{estlaodis 1
uur weitraiiaii z
uË'l,mb's'^.'--
uur LEIS I
uur IrEl{S 5
uur E.Y. Eollarxd. ..

uur Westlandlà. '?1

uur IrENS 8' " --

y -. ,L,ENF ,1," .1. 
,- 

-.LEI{S ,2 .....
- 8.0.c. 2
- Was senaer 3-wcï

.. -.f,EryS,5 r,.,.
^. --, LENS 7 ... . j

- Iio" í .r..

:r

1,.

' {irJr'.a':.i
:'i .,,..' : , + í'r.,rft, :l , :r ,,.
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:J', .i'j,I ii.' . .r.. L,tl . ',, l:r Í.6
ri!. "a * ii g.i I Iir ".,v'
:t:.,',,;ír. ).r1r,, i,:d i-]}",' i:' ,[i.

.' ;1:, .Ír lr .:,!.1 r. 'li' ':",1 ' L
l, l:.r'; . i _. ri. t ..: -!:,,.' Í1.:t : il'

ill:l{.i - .t.' .r

. 'l-rlr.I r 'iL';Jí"''r. rr'

zzT.T.zzzzT,zzzzzzzz .- z. znnr,vomalr, '. à "' i.,'
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I
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u:.L
.a.il
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WDSTRIJDPROG NAMIVIA 9tl E L5 seDtenber.

- Zaterdaa 9 septbÍirber! ''",. )ri i' i .r' :: ir 'l :,.i t'

- IJBVS 2

l;l l'ír,; t I Íri'-,

.(.'.: l,
GesLear

.i;4,,:.-1' 1ii
- OserboschI ri * Í{-r,..:J:

'-',. 'l:.1:,r , 1'.iJtI
, r : il:J'Ii1',-j'J{ :,1 F

--.:, ;.:{ '.'..-t, ,rrr,.l-'l ._I'
*... ii i. .Lr! 1': ".':,{"c.?

à

,T.
- -^ "'i"

s.,i."..rril ....f r
-t. ,I,. I .Í

Ui..r . ,.: .,.; .,...t t.T

18.i0 --..29.69 ,r" zw R.H.

Shakti 2

l,làandec IL septeubei:
2J..00 uur SES - tINS.i

Diustlae L2 septenber:

L9.00 uur Chanpions 2Íl ; LEIS 3 95t

IÍbensdes L septenber:

Duitrlaaa

".,J.1., rrr :..jj , .-,i ..--r{

LS§;?r,-i.: ,. 9l1;t:i". ! ."- ! Zuid.:,àa.ghe.
. r, ' .í' :'i - : ..ii.í'.:.. " \ iar:: i,

(vr. )

923

:,

i'J
ei. 'i
,. 'Í i.

;..iil,il,i

t jl.l'a1 ..
.iïÈiil 

.r.

l: l;arÍi 5
',,, i li!

, .;,:_ !

j1:i'{.
l ;,', ,fi
.,,- 

i,rri| 7,
r '<r:[i
PIiI

i: "d,t

.t-í:';22.L0 uur
j '.,

ADRXSSEN

' 
it'r..^i :.

.,

,..rn

]]nï;_'r'_ rl ;= t.:.';. ::r: .Íii :

Gaelaa.n
Overboech
DulnlsgD
ZÉiahaghe

À". -'GesÍdaa. 200 '-r.r.1:Í, ?

-V1aaka.:op3-5
- Duinlea,u 200 '.

- Mel-is StokeLe8n L2O1

I,ITJZIGING ATSCERIJFADRES

LENS 3 : J.I,IlIIeae teli trit+SZ6

IIITSI,AGEN OEFEIÍWEDSÍB TJNEN :

, 'k'' t li,i'1.Í - i11:, , ( i,tr'.,i1:11'i:.,1.'t .ir 'L,filï
','i tl ï

." r,': i,] .Í r ri;
.;-r.[.'"".1Jr.1- 1l rtj

l)
t'

l.li: t.
'ï'

t
I ...

í

zzzzzzzzzzzT,zzzT,zzY,zzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzz
z ITANGS DE sponm[Í vAN DE Z.M.LAbDER i:z
7.ZZ?,ZZZZZZ?,ZZ7,Z?,ZZZZZ7,ZZZ7,7,ZZZZZZZZ,ZZZZ7,

- RiJsïiJk 1

s

TETIS 1 2-!

I,ENS 8

ï



l
LEN§ 2 - niJswtJk 2 e-l- .' _t.:, I
KSD' I - LENS r 1-2 '- -- I
fSD 2 !t1 r, -:;ÏJEN8 2;,:r- t. i'r 1;l+r'.í,i. Ír. rii,:^-'" ' . r". tr';i'' , -'t'r'r" 1.. ' ','' ;'' i''-t ':l
SVoEB 2",ei..-- r,pnS : , .'irtq-Z (BÍJ'LEx{s 3 weren'iíaer'9 speíeis Ëpsurorèh).'"-'.,'i

ó :,{l l
Zaterdae 9 geptentrer 1989 (konoetttie ) "*'l
. r;. .j,,.i,.-'. 

---;---- '-'-i..,.' ."r..rj .. ' ': -5ö:"'i.;,...( .;r'.r '-':-.1
1l+ i30 riur LENS 1;.': . -.WJ; Blzon..,-" .- ."., J.ae Pauv,. i:rl,i::. o}3l\5..^,,;., ..-.-,r.r,.. t,
12.00 uur IENS 2 - Vitesse Delft I J.lCIop OLZ|qT . q,:,,....:.r_rr, l,l,
t3.ö0 uur oorr lr - IEII§ 3 ' ( vrieiascheppeliJk ) I' i "r.:,1,i':Í,':":L
Verzs.uelt dea

Í.ens 1 13.00

Í.,ENq 1

terreÍn IENS

uur,
''-?-'''.' r'íl : L':: ;t*I:::Ï*^" ï;' ;;:

Lens 2 11.00 uur, .1 .lene ,J..12.15 uur op-.LENS., Ë : ::;.

- r';r' í-' ': ,- ;"' ,:'l ',',_ - '
de treiner ríord.èí bekend géroaakt.i ' Eventuele i
uur bÍJ H.v,S.pronsen te1t 502155.(zaak) of :..

IIet 1e en het 2e elfEal zullen tloor
at)rclaingen rriJtlagavona voor 1!.00
btJ fl.GabeJ. ter: 6b6r5l+.

el.ftaL eventuele aÍhefdtngen vrlJdagavonè vqor.19.00 uur b1.1 .,:,1.Í': '.1
k 96201:6. i 1"' í:' -

oro alat efhel.alng voor tralnlng ot veaetrfia ve}-pli;iïr +, -:.', :'Í"'cheenbeacherners , ook het &ragàn ervan'1e àrtïffiie*iptrdirtt . -'-.. I i . ir.r..r

?-2 (vrJSIdschapoelÍl-k)

Als Íh goed han teLlen stonilen voor tleze netletríJtl 1., Esn opgeet614. '-' !'' "-l ''iíu zuL Je ef,\rrageu, aleze Jongeao hebDeu een protieen, a1 d1ó"regerves-; , "':i. ''l[pu .nooi ver]reeid le<tacht , ïe stonale! ne|. g uran voor'Jo]ter. -' ë:l I i rr::'

:.1 i

Vpor bet tÍreede
B.vitl.Noulanè te
DFnk U er a.u.b.
Denk ook ou <le s
geaieliI.

9]I GEB : IIBNB 3

1E
,ít

za]- ze even bÍJ uean noeFen: J.Midlilelburg, Í'.SíIliahua, g,Slze8ar

.: !'.,:; i .rr. - . i".:\
. i.,ri,i.Í ;:;:' )'r,i

Ik rroet er vel bíJ aa,utekenen dat" ei 2 Ea!, voJ,gen8 tle re6e1e zÍch hebleÍl afgeneltl.
!Íear rlan nog Íe 1) z 13, ïaar zIJn óe analefe L epelers?

.."|,-.!,i

€n Í,:I''9:it"."n zond.er llit tè laten veten nlet oph'onen tlagen.
Z,p.

Èt
kunnen !Íe toch niet vertlerl Het iB Bevoon niet fair t,o, Je lDetles

in bet vervolE afspreken ést ten èlIe tuèe vordt af6ebelA
pèi"iilr

eE t'e b
.'tl

Í J de j'{$-+.4. I i"'.;tr8,ItaPreekpunten.
Ípl§eaèe treek ia er een herEeuaing n.1. e
DorX - LPNB 3 (13.00 uur).

! '*,'.il':':. ' ,':f

Attentie De eerste konpetltleved.atr{ d.
a.s; Zatertl8g "*n;è ir',30 o*

en vríendechappellJke wedqtrJJ t1",, I ri '

"isír- - i -,r fr ',1, t

':t; ,lJ - 'i','.; ',JÍr ::ir-

DvJ BlzoB 1

{ .:'t rl ..

u: í .-...,

- . i,i
r. )' 'i: ií

l ;'..: ïhi '11,..

Dick ae Ruiter.

Att'entí€

i

Obeie]LtuF, LENS 3 verzaoelen 12.1, op LE§S.
ll.',)'

Iíi Griclu, IÍ.Jegesar, II.v..Kooten, J,Kounenbóven, G.Kuiperr 
-C.IJÍpraD,,L.Mantel, 

Wïv.i-
Merdbergen, J.Miildelburg, M.OEEÀn, D.tle Ruiter, P.S1111aku6,, S.Siregar, .I.y.a.6tee
ÍI/. Stul fbergen r B.Wezénear. :j,:':i.!-l-.'ivj:L:J :x
Afoelatingen v!íJtlsgavouè voor 1p.00 uur bU W.T.MerEbeIger. tel: 213360 of .....i:i
D.. Ae Bulter t,el: 9l+8I22. : i .. * .,, -.., . Èe-,j,,i ,

llet d.regen van acheenbeachertlers Ía verpllclrt gesteld. ,: . ,\! ..,.. ,- ....1:,í.t

ll:., t"-J,
FROGETMI,IA ZATERDAG 16 SEPTEMSEB 1989.

lmS 1 vriJ
1b.30 uur lyra ï - LENS 2
1t.Q0 uur gportver.193, 9 - LENS 3

.- ot2l91 ;
0261L73

a.e.Zaterdeg eanvang 1[.30 uuf, LENS I
terreín Leng

l. . i.;1í l .l , .' . :t il,l

- 6,.--

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

t

jg^r. ;I;r i

ír._: _., : i_.i i
'-6 . L

;:r ',A :.j. i.'"

r.,È iN.N.
N.N.

;. lll. Í lïi
L

i...-



.e:.eÉnee;, toutÉttpeis'öoui'pauÍ'v.. a jst
' {'r' .'' 

3i te}: 9?0151t

eén, ChobinÈtriièt '103 ,. 25rl-, SV. Den Eea8.n'.!,'i. ',-.
.' sij s'eei ' gehaór'i 6E:4rB 'rièa Gieng . r*':a ':" , ' i'r

rr.Í!:.Í.,i,"t

Vsn het .l
ir

. sDeI

na

HetlgtriJdprogra.E@q-A-B-c-D-E en T Jeqsq..,
----i;:=: 

a : -':.at ':i .-ír r ''.-" ) ?1. ï
AÍbell"en voor oDalersta.arde }ÍealstriJèeB aueen . bi) ' reur v. a.'Steen (91015b )'à;

eLLeD

Ír

moSe1iJk aioch uiterllJk voor rriJtlagÈYontl 19.00 uur. BIJ geen b
br8). In uiterste nooà nog op zaterdagBorgen oP

ge!oo5
IjEtrS ( 6ersru )

nPaS'

màa creus .(635
8.00 uur biJ ie

- j ll a.rr..l -

Elfèa} Datun

nanti vaa de Jeugdkoftml s81e.
rI+.u,1 .11 -

Aaav

k

thuÍs, Terrei veltl - -.'í';E : ir 
"' 

, Sa.nenkonosï iiiiidT eustantler uit
A. reg. 9.sept. 1r.00 SJC A.re6. uit zie teschriJvíígr; 1a -OO 'qfii ; 'i -'i' ? 'i
ÀI 9 sept. 1\.30 IOID A]. uÍt floordveg i. 'L3ïIt -uur ( ,

Btí ,9:rsePt.,.11?.30" . :' ;-I{9.s}1.,a4èie.rB.l . Ét r .,.,,.,..Sp..!rk.Eo. ge. Bo![eD ,1.1-.00
, uul.-rel i

ii sept. 19 .00 SEV 81.. vr.. thuie .,irí-. i" ïe .1' . urT;

B2 9 eept. 1\.30 vios 82 vr. thuis V2/V3 J.La,Ber6 .,4d, :il+.00 uur(

i1" '"

(

)
i:5ir '

Ql- 9 sePt' L1.1, I{ra CL . r' jult -
SD.

,,,dà.
prh.PolaDen
Liei :r -' ': r,' í 9;,1+!luur;i 1,1,

r.1.15 uurlr2 9 sept. 12.30 RKSVM 83 uit

c2. 9 6ept. W.t+, Voorburg Cl uit Pr.Bernar(uaan 'Ybg'Ll'.30 'ruur : "
1L selÉ. L0.10., GDS Cl vf. uit E"asnusïeg 1?.30 uuÍ

9 sept. 10. L5 ullr ODB uiÈ ". "A1berddÉtr. t:a, !.9 r15,:uur
3

!.,, .

',1 '

10,00 :LlT,. ru;r.'
18;00 ull-r.:r ,t,-t,it

13 Bept. 1ï.30 VtIc C2 (ur. ) uit rt kleine ,l]cicj,rt, ' :--- 16.30 uul':1ji r

Clr t sept. 12.30 tr'la.:oingo I s CL thuis Y2/V3 12.00 uur

l-1 sept. 19.00 Qutck Steps(vr)thuis \2. í ' 18 J3o "uur;l-!-r-{
DL 9 'sept.. ".10.-l+, - ,t.'r $ÍsE rDl',',,. r thuis .:Vl-

'1\ sept . 19;00 '. ,: GDS D]. j,,,.iï1, . - 4 Erasmusvegvl.
P2 9 sePt. 9.30 tealkw. D2 thuis VL

uit Beresteinl,atn 10 00 uur
uÍt DaaL eu'Bgrgseli 9.: 00 uur ,

9

!

00 uur

t.tli : t'

Er- 9 sept. 11.00 GoDa El-
E2 I eept. 10.00 EBS E2

13 Bëpt..:. L8.00 1.:;. GDS-.81..

E3 9 sept. 11.00 H3S

i.BIJZOTDMEEDXN.

r.r -."ultr 1' .-EresEu9!e_q U.J.I.17. 00 uur
El+ uI DaeI "Ber

bl+ 9 sept. 9.00 Quick EL u1 Érií.1,àirratr' a.an

E5 ! sePt. 11.30 Trionph E2 uÍt Zuièerpark
L3 gept. 18.L5.r '.tGDS E2(vr. ) ;ri . . utt 1 ,.,i Ere§Su.slí9g ,., r:1 gg

;FI ! sept. 9.30 I(reneubul I Fl thuis v2

['2 9 6eBt. 10.30 RAS I'L thuis V2

r'3
Fh

,P sept.' i. -'.§..30. è;, .; ÍC ,,zoetermeer thÉis.,'; v2

t, .r:1.l
t ..i.,

8q 10 ogr.uirr,,

1I.Y"r
30 uur

:8:
10.
1?.!5,yur,,'
9.00 uur' "

10.00 uu1-,t *n
9 .00 uur

10.00 uur'i.i
9 sept. L0.30 Duiadorp SV thuÍs \2

-i ..i.i:,.r,. _.f.."! ; -.,:'t

, ' '1.'l . +i:,.tï.; .
!- Gaarne ouöeie íet "Vèrvöèr' voor

a. s. iaterdag bÍ81nt ale koDpetltie.
- àftellen aLleeD biJ Pau]- v.d.Steen voor de vetls
.- deDk all-enaa1 aa.n het origineLe Len§tenue '
i- iees onaerstee-ntte l'opy Eoed tloor.' vragen? Bef:
: : .'!.,. -11+ r..:. r..r.. !r-r-a;r tjj.t r,:..,

l[. reg: 8L r1 83, Cl;'Q2, ' a, .1i379)';.u2, ',E1'-t./n Fl+.:.

triJdeir' .;'"'r'1t.1)"!

Paul vrd,,Stéèf,.r- ." ' r- .':tr
, I :rl..' lrÍ:

.,!J=r,
!.jl, ;,:1 . i,,,,p'rl.i;,lt
i- I. .r.:, ( ïr)rr.l .. 

_ . JlRottebeschri sJc.

Vaaaf Lene over de riJksstraatr+eg Baar WaBseDs&r riJden. Dearna 'ri"r;iiiis 'Ërio$'

r,à4ièvegr"{é'ltórara;

OPSIiELTÏ[GN

,Éèt,'s,tdat 'vie es eaEge8eveDbordJ
.'Í'i 'Y,! r viL .!'

' .',;r., ' , ''uit ), ,i:!Lil{ ile:"1:i:' r "j rll

rJL..r.l

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

!3vqr-t /Duinrel. Ï,sngs B1eur Z$art rU alen rlchtiDg NoorclrlJk. SJC ligt aan de
i rMoËt, jLulken . i:: ;, ,1 . i.Í;§'.'Dirj

Lens A.reE

È.ï. a.nerel, lR.Bigaell; !Íiv: Croonelburg, s;DrÍes§etr'{'SVP:,8'Htp."-'.3:!{q91" '
p.v.d.tutf,e, J.Mansveld,'M.Scnuurnà, P 'ValJtenburgh, J 'Westètratè ', $;d9 Wolf;;r, '.
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lens F3: , ..J,.j.e ,)1, t..,j,r. a.sr,..) t..
a.lxt"ti (??) J.fiets, S.Goubau1t, R.Groos, N.EeideI, D.I(rente!, M.Poot, I'Í.voogt t
M'v"d'voort' fh-'r' i ri1'

De konpetitle start veer.

Na een toch vat romeLiSe oef
lÍ . .., . .,r: ",.!ir,i:r.enpeiiode ttoor de lang"tloörlopende schoolvakÀntie

'!Uri , ." J'r .l:li i].ii lt..ti,i,'.i..:^a.'- j

§eet e. s.zatertlag de koEletitie toch weer e-cht ,pe_gi-nnen: _o{._*}", **e1,1,"n, 9L ,
k'l aar voor ziJn is echter nog na-ar .tle,.vraag.. Er is.Qogr,,!e-. i99s9ls .qi.e..vpoeg

- lerrrg ,rrr"o van vaka',tie of zel"fs liqlenaal -niet geÈii*ii ZfJn behi5orfiJk ïeeL
detralud en geepeeltl.

"i1-

1

*

9

anderen
I
I

J



, .'!, - ,r rri,l ., , .,'i
Ingetleeld la .pou1e Dl. kTÍJge! Ju11ie best eea avaar eelzoen. Probeer.er het beBtè -'
vö:te nareri Ën ulè weet''iírt Éet 'aIleuaal'best.'uèe. 'veeI BucceB.' '' '' '' ' "rr,'""i$":rrl.:l'
Over tte andere elftalLen val.t nog nièt zoÍee].' ièïzegeen 'oiièai deàe 'ÀerivèllJk5 -i 'ri"
veete garoenstelf ingeE hebben 'geEPeelè. ltiJ vernachten echter det'lu1lle een ledke-: i
'koupetitie ga"o 

"pél"o 
net veàI voettaLplèzier. Dsarbu hoort rrlnnen en verliezea.

Vreugde en telelr8teflingen. I{et
Je tiobUy 1ài'Je vöetbalt vöor Je
tontatt net PauL v.A.Steen: te1.

er ook gebeurt alttJd bluven lech€n..ledeDk alet,
'-Bfèafer.'WiI Jd ergene oÍerpratÉd"àoek tlaa erièri r

9ï015\ of koB o! EaaaAagavond eets.lïtijirï,t Oti,'

LeneklealÍag

Nogqaald vernelden ïtJ-alat het " orÍginele" Lenstenue. verDlicht - 18 voor.ae,tgans .]i.
alie geen kledlng vaJt eelr sponÀor kr$gen. Het origlnele Len§tenue 18: ..:,. ]-r.r.
gehtiel korenbLauee kousen zoEaer Etrepen een gebeel slt broehJe zonder gtrepen,§8,;-':
een "korenblautr ghlrt uet ronale $ltte kraag en nltte nanchetten. Heb Je dit niet

' dbfl'even naar de ninkel.
i i;;..--r,,: "'.,-. -. 1 +.t.r. .,..i.,j l:,r ic.' t

llbaininren

Nlr ledereen terug 1o va! Takqntle veroeltlen wiJ nog eennEal ate tralnlirsótti den 'lil
ale Len8rerue. onthouit iteze goeA en hon ook zoveel no8eLÍJk trainel. [eeen8 ter:nelale
t,.lJ de t€Ie fooanuEEerg ran de eeLektÍe-trainers. Zet Àeze ftr iq tle telef,oonklÈpDei.
RjJ hen 0oet Jé èfbèI1er- aIE Je Àtett kaÀ .konen' tralnèi I ..Afbellen ' toori d.e'*èdstrlí
noet Je daar nlet tloen oaÉr blJ Paul v.è.8teen.
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-- 1E'00 uur'
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treÍnere r lrno .v.BLÍttersr{k en Martiu Ebben.

lralnlngstlag: noensèag 16.30 - 17..30 uUf..
i
IIiet sèse léktee!Aen',C+ D Jeuaè. '.
tlaiDér8 ! Joop PtoDk en, Cgr.; ZeenelJer . :
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zodEt Ae t?alners op tiJd kunoen tegtnnen. Neen sLtiJti na.est Je normale voetbaltenue
ook Srnschoeaerr eo een trainlDgspak &ee.
Heren trailer elult - de.- kleeèlokeLen steeds goed ef Let op bet Eateriaar en ïeeg
zuipig op'onze sLechte veltien. IraiD zoveel nogeliJk op àe treiniugs strook.

Voetbal-tessen

i

'!

De spelers alie tasserr hebbeu via
tasàeii' eigentloo ziJn van LEIS en
tlen. Herea trainqrs let hier op..-: 

.;

een Bponsor lrÍJzen wiJ er nog maar eeDs op det d.ez
aL-Leen betloeLd ziJn oo neè te,nenen EEar 'de vealetr
!{aar de tr&i[ÍngeD èus eigen tassen Eee.

iJ-,
!

VerÈoer uitveal6tri.ltierÍ.
In princtÈè gèBD lIlJ erva,n uÍt a8t vé het vervoer voor ÈLLe E ea F teams net rle

IeDg vierËalEp.

l
arrte kumen regelen e1s ve. uit noeten spelen. lle hopen dEt er steeds voldoelde
oudère zt-Ju èie rrillen riJ d.en ook al is het ieu keer ]Eoeg. Ook hopen ve - ook "
tlat er eeis Ís,t aodere ouders willei riJdeu. Eet koub uu vaBk op dèzelfde oude!6 neer.
lí.e yerzaueler altiJil.op lens en netuurliJk op tiJd.
BiJ.de A-B-C- en D kLassers gaaa ïe alB het tlichtbiJ iE op de fiets.
Iedéreen uoet dus oP tle fiets naar IeDs kooen eLs zin vetler/noetler ulet net de. auto-'
ubegeat. Heb Je qegg fiets drn neen Je eeD strippenlaart mee yoor het opeubaar . . i
verroer.llÈnneer tle vedlstrUtleD te ver. ziJD zullen tle leideis tte oudeis vregeD ortr ï.te ii;aen. Ook nu geldt hetzetftle als ïe hierboven schreven. He hoDen det Ër vo1- i
tloende oud.ers ziJn (ook biJ Ae lagere elftalleu) die rrÍI1en riJdenl Eet is toch .t,

_ ï 
,r"tt v€.D E zoon. "' - ;. :i

AfgeLopen vr{ dBg en zaterd.ag ziJn veel roensen getuige geveest van eert zeer geslaagale
trierkemp op Leris Eet al8 tleelneuerg aie hoog8te A-B-C- en D elfta].Len van l{Íi-he1utè, - '
nECr RVC eD LmS. Eet bleek een iales.le laetste test te zUD voor a}re elfteïLen i
lboiOat de kompetitie begint. Veel Joogens trvochtenrt voor hun 1ae,tàte 

-kans, 
We zegea:

daa ook veel pittige wettstrÍJden zeke! op tle finele zèterdag. SIecLts Lens 81 .
_!Írsl[ tD tle hoofdflnale ult vaarin Dilt verloren $eral van RVC met 2-1. i
IeE§ Cl- nerd door peneltyr s (verloren vaa DEC) ult de fiDale gehoud.en Eaa! rÍerd -j
derde door Wilhelxus te ver6]aan. Leas A-reg. t.as "evenala Dl- kansloos tegeD DHC. ' :'
Al.qgg. ron dearne net 5-3 van RVC eu DI verloor Bet met 3-2 van WllheLnui. De i
Siàeers rrsn ieilere poule kregen een beker en ook serdeÀ er vier verenigingsbekers r
uitteèeeLtl. DHC.bIeek èe sterkste, geyoLgd door RVC. Lens en Wil_hel-Eus verd.en ,;
gedeelde derde. Deerlaa-st oBtTing iedele- d.eelneErer eell herinlleriog in. de vora. vaa i
een.4elfbalfoto. Dit hele toernooÍ wer<l georganÍseerd èoor de J eugdkomi s sle llaar. . 1..
Ee8onsord door groeDte eE fruithB.ndel I Kerreviel aaa het AlEelopl-ein. ,i
Eet spreekt voor zich. da,t ïÍJ deze gul1e gerrer erg datkbaar ziJn. Zeker afo Je ' lf
tle posltieve beriehten hoorde over de. epeciele etteDtie. Zonder d.e sponsor lIas dit'i
eèht uiet aogeLlJk geweest. I
Epd$eg we ruaa.r lreer vetl.èlt §gort sponsors. Du6 voortaa!. voor groente, fruit en : "reurlko8tsaledes naer rt I(BrreBiel op het A]melopleÍn.
Ahdere spon"ore ku4pen zich nel-öe,n.ti3 r"of v.dlsteen tel: 9?015h.

I,liE gloE E Lectlonics i
Ook weer een gulle gever. Via fa.n. v.d..Donck is het kouts.tit Bet bovengenoende
f1!Íia, tot st&Dat geFor[erx. Eet- resu]-taat: schitteyentle taesen en shirts voor
Iéns E2. Deze firaa in geluiilsboxeD ïordt natuurliJk hs,IteliJk }edaukt. We hopen
tlàt,ter meer volgen.

G*ishaud.el Bl"on

Oo§'èeze sponsor heefU in de buièeI getast. Nierwe reserveshirts voor A.reg; Ook tieze
gleehendel vordt bedankt. t

I
I

I

I
(
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i:, .)'

orEanisaii.e in te leveren voor 18 s"ptemi?rïf 
:,-.':1.
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S ^**r,,-,r * r,+ ..' ,,rn"tl ..,1*,tt'r,lt..';1, ti.'r,:,i'i .+:lt.é;i,'j*!:*t:{:&È
I{THELAD VAN DE VOÉ"IBÀTVEREIIGIIíG I,ENS

6i"ie Jrosa"g Bumer 6, 1l+ eéptent9l.ll98?aï ll1i= ,]!i:':..Ï.,--l.1..--..';-i:,r:*;*,íIjl.l-::iSj.i;ilinírrrfu*ir**rrlmrirr fiirnf,ot{rr*trairritltlr}}rrtl}öÍtrr{rrrlttl+xrtr;rÉrËr trtlÍlr

OFFICIEEI.I:

Bieune LedeB:

Mutat ie i Bt.

26?li"b, Hbttèirë6L;t§6zEïd230968 , ' Ï.,,innaeuÉBti:330 ;Í2r22;;IIc':D€n$]iaag; ;telr 933669 '1';65

26?5 A.Korf, sezo, 2!0??81 NoorèerziJde 1l+5' 251+3 cB D-e^n-'Be-a-qï*'t9+-iÍÍ?T,q:1 -t!ll-""i

26ï6 J.À.BrittÍJn;iFlJun.:'1?1281, Meppqriatle 165", 2rl+! x3:.Den Haqg' ;t9]:!ffQl6-'.11

z6rr a:iiirràrÀ,:illffi-org2?1,'.oóeterÈéaseleriatirres; e:u: sp ,:i ïii, l5,rï667öqi:
26?8 M;Urgèdt;'C..Juri i201076, Ilertenrade 183;rz5llt EG Den llaaS' tefi ?99191..-i'" í{r

2í?e r:r.a:oerËa,;r.;e";lr1,o;o.s,.wari1,g:oijaei:6ea*eli39q! ??lq;H.P"h,1ïa$31g,1,1ïeÉ1.
z68o n.Í.0ënetl,.':E.JuÈ.,,;31'1080, I{aDtsniJèerggaarÖe 3ozi 25\2 !Í Den Haag,tert29PllT'

a6ór.c.ÈBikirti, a.jir;]'órooï3,"s"huup"r1strl $r,25??'AG.'Deb u*e, t35i.t-S.|.-e;ii,i'

A68a''F.Baraatle,rA;Jun!rà903?3i ,Ieingetraat'151, 2522 JS:Den Hq98,r&eli 99Q29L]-'v

2683 w.tternantÀl..seza,'t\o?6?,'§en.rgensóhótLaan i93i -22s3 q'1 nrJEÈiJk'É11:i9},?l+'

a68lr p,.l.SaJetto,,;§eZs,',608all8; ttasetaeretr,.?5, 2563;VJ DeniHaeg,'teLr '6,0821+8' '

'' iaöeeA.'iifinekerstr. 33J 2r\1 IIS DeL naÀL,'tiri'às252r"'.2685 À.D.Ernst_eE, sSz.a, i.... ." , . . ,.. r,r'.-iií' '
I -j) r'

., Íi .

ï ,,r'.,r ' t., L,Í.' ,li.jli. .j,l'Í'i -LrI ',ïl'-li !r

'r.-\. r.rlq i,

i. t'-rj
, i ,_ ..,:

-...,-
U73 A.g'Lance1 -NS ' ""1 "i ."i
266? c.Boos -trg
2\51 M.cuclu nleuw tel: 630156;.,"r

Boetè:

RegletratiekoBte[ 1e xoeklng f.

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

25,-- C.v. d..Drif,b, B.Drlèasen.

1-l;(:-t"

r .i ir,.-

AÀ!i.r nistrEtlehosten 8t!af f. 3r,-- c.v.d.Drift' n.v.tl.ToorD. ::--ij.t;i-i,
3ete11ng. Í66r'", 2r-9J1989-+j tloor overnaking; op glroreken{n8 336?11-of bell!-;; '
relreninl tagg2\22g Rebobank Den llaeg, t.n.v. v.v.trens te nU sl'iJlt oBder. Ter-''"'
Ee+.d1ngirr_eq.rlro.elert,: ..r. . :..:,. -...t.rt .. ...,,i..;

IIet BegtuuÍ. .. )' ':- ,. r.: I
,,' ,, rr.i r,ilJ,,,: la

Geecht Bestuur, !.rl r " :

cra8g $il lk.even lqdereen .beaa$ken die roeegewerkb hebben, aan het. Jan f,gp.
toeriool. flàt fs "ör EiJ éltiJit eèn zeer biJzondere -Ea8 ' vo-oral het ver-
toeven bi.l LenE net alle bekende"'nensen tioet ue erg goed. No-gneals heel

" 
""à 

taaÀlt toor'ae ftJne ha*,'vobr èe hèerlqke'iverzorElí. r voor 6e EooÍe

lrË,gr-"q.pn ale speLers- àI1"ntÀr bgalankt. voor hun epe3'. in dq 're8.9.n '!o9.Ï1
:: ;lJ'

l . , CoXrle HoP. -. .. ra.. '.,ii,r '.. i ,'. ).. -

Van de ,eèsJ(tietafel
Zo$eI LENS L (zo) (\-r.) 81s IJENS 1 (zA) (6-l) nrÉten het: afselopen ïeekeÉd

het t'vlJaaèel{Xg" ngt. t'€ treffen..' .

He1aas ieralen àníe sèirt;a"ntoren, A.ieglonaal nct zeE tegetraloelprinteu terug
naar UufE'gegtuurrl. Vooi oiize ntóuwe LÉng JeuSètralher'EiiLel-Garie aIle:reilénen -
à"ru popfrl"o op ttJd bU te schaven daet a.e. zatertlag tle T99?!r+l+,tl'^91B.,tegeg
V.V.KatwÍJk Ie.
t;'U;;t"jg;blJ" aensizig ztJn.irmeia 4s-:;iugd 1s ale.toékodÀ1t I i:.r§:;i'r.+r.j., *

Ook zlJ hebbeng ljw aansoeAlsingen. hard noallBlll :i. . .,Í. 7,., ','|' i

L
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ElaileiíjU.: ae 'tltrd"levöaAen'tin.naar"het rlagge8chiÈ tè, gaan.;IrlJkeu; Aangeneern jià,)
. 
getroffen. door.iïer:vena zonnetJe en verdtead.e. B].-ria8t zateralag. bÍJ het altiJè . .

eterke l{estlanilia, plekerend over tle for'se nèderlaaÈ ï.an A-ie'glbÈaa1 l'en hopend, "
op een leuke vedetrlJd var hèt éerÈteitègen het net v9e1 Ie getooièe;GDS,, k1anpt,l.;

. reilacteur R.P. nlJ aaD [et het verzoek o[ punteB. uit 'te ïil].en reiken voor bet ._
felbegeerale BetectÍe-relillwie. Nadad lk he! tóegezeÈA dit'te'nl11eí d,oen'gaat de:

' réeds eèrdèr, geíbéaile redactéui door. net ae votlenaé-víóa8,,IuldènAe!' "I.lIL'Je.l.i1;
ooE. ee! Btlrue schliJven over hoe de neÀstrud ïaqr Been verslaE, naar deer hoe
Je het vontl.rr Da! ruetig'e zonttagnldtta! r" 1È noet opletten, eh'u'eiratèn rrat ilr'er "
vaD vliai (É Ae, EÍndellJke rqit'actèui R;.p. í ter' lÍi-lLe te,ài;n,.rit, ik.,ne1 vertellen
dat !k de eerBte belft slaepveryeld(end vonal, alat ik Í.,,ENS tle veel en veel betere
ploeg vontl, oet'èen leklter LuthoÉeiasàe ' epeiópvàttlng, ilat Obs net, lo goed
tle. ::zaak I gchrif,ÈeD.J k af hstt kuÍlnen doenr,iraÍuere. v.eei; aanyallen4p teqoèIing"n ,...,.

heb 1k.Diet 8ezietr, alat er schitterelale ,doéLpunteD Aoor LU{S Eela8kt zlJn, aet .de
tïeetle belfb iolJ prine bevallen tb; eh dat ! puoteir uit 2 vedstrlJaien èen
lekker begin íE voo, alezo voetballende ploeg.
Evea een tlp: irle beboefbe heeft aan een rustlge zondagnittdeg biJ r,ENs'.lj aiest"ïrt
het vear$ater van realacteur n.P.te bl.lJÍen. .;".. 
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Itea, betlankt voo! de.zè .zeer boeieptte .Íredetrt{è:lE},reoaloe t t
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te nÍJsïiJk het J.awoortt I i.i. . ..r i'-,.,
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OpstelllEgen L,,E[S 1r2 eu 3 norèen tloor de tiainer bekendt]geEaakt. àlli

IEE-I; :-.i ii - iit 'Í:

B.DuiJnèa,u, l4.dte oroot, E.Eoppenbrourur", otu,1r",tà.nu;;íÏ", T.v.Luxeuburg, . t].';
M.v.d.Meulen, C.Odeakirchen, A.0vergaun, P.PèrreiJn, A.SchÍJf, T.Vlerllng,
L.Reesinh, A.BaL, M.v.WasseE.

IESS 5 l'- . "Ji 1 rl .." ll:.I :

I,. &rdrióh, p. gort,iw. ae Knegt, R.v. I[o'órt, J.v. d.ÈàiidË'ïn.t::'
f.SutJkerbuuk, V.Pronp, C.BozyÍàlt, A.oztteirlr, I.Gezgl,E, E.§$bgd,a, T.sg1,+,,r1 ,]",.
C.Holsheiner, J.v.Vlene!. i. . :,Ï ..,-i. :jiir

. :['i5.]i:: í:i! .'l: Ir..,,,;rili1.

.,'i, ,'l ;ï.: y

i rËl *'. È ^;,:i r; . B-.r r9, (.

, r.. ,Í-i:. "1, í1,...::.:{' i!.rí 'Lt llÍ'r

í. Gerrltaea, T.Hoefla8el, C.SpoeLstra, F.SchuurEa[, P.§chglte, B. Rootlbo]
Ií.Kouï€nhoven, G.Keq,ernan, fl.DÍetz, F.Dleselttorpl'J.colp-í; fiíaertbns, illneiï'i;i:1
I,.EtIe, n.Bergenhenegou$en. i.ilr;, "-..ill r.i'.t.tt.; -.,'.

t"r'DEIÍg ?. .:J.,rr .-i.-r..'. Sir!
B.ZÍJIetre, F.PÉtërs, A.I(uupefs, J.KuiJperÈ, E.Tionoèlèn, B:Keue, F.nr.KnUff ' í:i,J.l{aaeeruaur O.lÍitteeatr, }{.Mc.FaAden, S.de Nennle, J.Wittíne; J,Montar6, L.VerkÍJk.
I,9qÍ68 ': - {;i'11

.v Jd"lMöiidaiöt;:r +

:..1":,?1.4ïl,. :r-i::

ATSC[nIJVEN

P. flel j ueir'ir r.,. d, a: vëf ae lr è; v : a:,Íërdè.,5 R'.'Só]Íöt teii; A.8ildërbéek ;§ 
;c

í.RozeEa, G.Gooaeas, J.HeiJ1pk, P.èeD l{ertog, J.kTtitq: iD.sw.:.iJ.Echeun ater, J.d.e Rootle, L.v. tl.3oogai*ét. "- ":'- - "r':i-i ,' ' : ' 1

r r ;l '/iÍ),"1r.1Í., :^ t 1,,..'. :,.

: M.v.dl.Meu1en . tel: 025:22-30989fl .i.,'- :;:::;.
B.1I. Roort tel! \r1rL0

6: r -.r

7 ."2

8.:.
Il.'fl ëlJirdir :r a:irtri*-.1"61 3:r\(19$$ i r., rr : + !x.i! I i Éèr:'i ï ii(
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A.ilràerbèer' - *li'o.'lg-2t6't86 
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19.00 uur blJ B,v.d.Noulanè, ielr 962oL6.

alaing of vetistrlJè is verllicht,.

I
".L..i. -latr:",1 ;-n-r.,',

M.Guclu; N'.,Ia8eeari-"[.v.Kooten, J.KoulÍenhoveE r:.0.Kulpet r,C.:!lp4B!.,
lí.v.Mersbergen r J.Mlitdelburg, M.Osrnan, D.Ae Rulter r I'.§llliakue r B

J,r.A.Steer W. Stulfbergen ' B.I{ezeDaE!.

É.Mealel' -

, §iregar ,

)

-n



AÍheldingen vriJdègevond voor Lp.00 uur bíJ !l.v.Mersbergen tell 2l-j360 ,of'".;r,"' ''
D.èe Rulter tet: 9[8\ea. ] .i !,.': ; *i:,rï.'iÉ'..\ :l

moGaaMMA ZATERDAG 23 sE'rtr{Bm 19g9 
l":ir}'[]"ii:":"" 1;'.': I"'Ji

Il+.30 uur LEN§ - E]SII A,SoILeve
L2.00 uur LENS 2 - D.v.J/Bizoo 2 Ö,M.oóste

HESTI,AI{DIA

).d Ë3i43.n lL'L 1 i,.!i.,'-ir'';;
rveer ::. o1àl9r1. ,. -

10.1, uur LEils.3 - ssv u I[,N. ,:,-:' : 0z6lt'13',' * ., ".,', it:. i -. 1r1..,--.r. ,,r l. ...,,

ttrrrrrr.írm.rrrrtr.rrarlrrmörrírrÍlrai.".".iii*.ara.*"aa.rra*arïiilïrrrrlrlrir:itl'
GAAT LEUS e.B. ïEq(END DE ZEctrÍÉEEId;VOOntZÉM ?li ;a,,. r.i!.ii:)i;.i;I:.]i.,,.,:!ir .: ,

U KUIT DAT ZETA GAAN .ANNSCHOI'WEN {!t:ij.,::.I.,'-'.i., ..

.i i'r':"

F -ir.{ jt,. (jr;, -j

ÍJETIS AAI{VA§G 14.00 uur,
ir:-."J. :':-::.;.ii ::-È.'i". .,

. i:.. :q ,: r. ".r: .,.':

ai.: i.:_:, 
'ri 

.. '1.1 - . ',.ir:rr *-,.*t, ., ,, .,. Ítrrórr*rrrrrrr ttaratrltrtrílllíixnrrrtf,rarrrrl' i rrrraÍtÍíirtrarrrrrrttiroitttrrtar" '

* ".l-,j.j:,- .,. 
.j-j:. 

.^ -U ..:..-.
LENS 2 (zA) -. YtteBBe DeLfE 3-r. (1-1 l. ..,, l'

Een ouhael 614 Eugo Sauchez een beheken schulver een afetaodschot vsaaf d.e.,,flenk
É 1a Cnryff, eaoengeknepen teneu, lrr_lta,tle,. verteèerend.e blikken,:'hèt 'Vere'í' ile ingr
dlëlten van d.e geizoesóuverluré van tiet tnèettet 'i i!' ; ';.', rjl.li
Een eeizoeuouverture, Ale eaovankeLijk noeizaaa ulterst uoelzaeu ïerl1ep LEïS toch
al zllllar gehandÍcept tloor het fie8vallen van dle rrBrails 'op;rhet 'nldalemrelattt, ,sÈÀrtte
te zenuvachti8. ContÍnaties althEBs de. JlQgtende zoe18.,?e. ,po.yaak in ale Ípofbereitlln
op allt nieuve aelzoen te zle! ÍÍsren kÍr8iren er nlet vdn, otnocllg belÍerlleE et,c.
resulteerèe Ín eer ro@eIIge opentrg naarverit lliteàse DeLft el,Ín ile 2e niíq'ut ri
profÍteeraie, Een acherp aasgesnedea voorzet op tlnks hotr zo achter Hans Dlenel $orèe
getilA (0'1). LENS Íri8t aeteen $aar het aa,n toe Í.as, Eaar rerzaa&te d.e ttraatl af-
iloend.e op te pakkea. flet retletriJ èleeltl blegf, e_eD" ka,npiog! ia atrÉ":onffaard1q..:, .,.
VlteBBe Delfb, bep8alai geen 1nlotrereló gebeel kreeg ,zel,fs.zelfvertrorr*en. ..

GelukkJ.g rraE tlaa, AI Pecino (Bobert Garokang;tlus ) . dle net een. gortthoge .schulrer een
eintle aa^E tlle zéIfonaierochatting ko! Eoke! (f-t). ttJaen d,e thee onilerb!éht[g '
lÍaeroD trou1lens geen Buckler? gaf tecbnlBch-dlrecteur-Eportl f- enlna.n-c.q aei.la lt_roupe
v.Spron6en ulting aan zlJn gevoelene, clte hiJ -tle- eèrete tlrië k*artler'hàd'§e; ,

kBeeÉt. De Aeur en de rafien van kJeedhr.rqe r 2 *raréd een uur later nog 'apontaan'ià
oDtbÍuaing. MeÉ;c het 'rlotey knartlertJett hlelp ln zorrerie :dat I,ENS ruiteinaelijk Ï
Eet 3-1 won. lIIn Klflnnen, etdètls raeei' 'igeiilkenis vertonentl net een op ttrlfb gè-t ''
raakte BtooÉtreÍa, zorgde aet eea onhaal 6 1e flugo Sanchez al1een tle kopro]-.
NBtierhenil zat er oD veld.technische retlenen logisch Ítieta neer lÀ voor aà 2b, j'--jlr.
bewtJdende 2-1. noralA HB.o haA vrÍJdagavontt Daar $at oude rriàeo r e zitten kfiken',
rÍent hU j1q1.-tle beallasenate 3ï1 voor zlJn rekenl4g net. een trailitionele (Cruyt{)
curve vaaaf.uiteret llnÏ.e. Wín Klf,rnen voltooid.e q,e pte.t èoor.1n"ziJri iJver - ..;(dek Íedereen) ook èe scheÍalerechter van een sel àee-r pdràoànifJËe o"ioaérkfns " '
te voorzÍen. I{et km,n de uaa Íu het zrErt op een froutale botBil:g Eet de betóntoy

te Btaan, Dat' ËíJ daarns enkele roalen tle ttraaè kFiJt uae (boeklig,roor Bfèíco --';
DrÍeeeen r, belleu, qÍleulen ,en.berhaBl,deliJk het teke[,voor tle laatEte nlnuut aan-
geven) ren heu dau ook naureÍ1Jkg t:na]ÍJi getonen uoràeh, 3-1'dus.
De eerate'grmtea zitteri in iie pocket J Uét'àea vollettlgd óefectf" (eièrkte prana. t

PeuIÍ uet Je aplerbleasure ) uoet dÈt Eet dit lotentieeL $ekeliJks herhaala kurnenyorden. ; ..r ,i -, ; .j,,ii.r .. . .,ïlt.;, _, r
l[orèt vervo]gè ilerhaLve. . . . . . . ' lrj;' l( ':!

È!r ..ir.t '' {i.r ' i,.;r.,.i i, i , ..; . ; ,r,r,: H?I ,{anse},'..,, ,Í
VAN BEf, JEUGDpBOIÍ . ; ,'";v : í5 ' ,,í;i,!irJL]); ,;r, . . i,io 'r1,,..

.. :'i
I .

'; i:? '\t .l

:(

| | rla \....:.-.' ,,1'l^

AlBeEee! koBtaktler6ooB ! PeuI v".A.Steeu, Chopinatraat 103, 2151 SV DeE Heag.
telefoóu3i9701rl ;.BiJlgeëD igehóor.r. 6Slf r8: fte-{ Grens._.

I : .. " ".' -ItlrE!riEÉ!=tBa:EE Et!:!È-=tE Ílir=ttE-tz==s=E-=--=E=r-=EtÍ=tt=Ét=ÉtEElrlrt:-Et3c=eu=p===Ég-=g!cr

,..i,,,..i,..-.,..{i:,..i,i,, 
,.-,.1,r,.r1r;1":Í,"1:ï;i,:;;,-l}:l-.iï;:.:;rr.;;r;,"..:li

6



WIoSTnIJDPBQGB4!I}.{4 A-B:C-D-E en I. lèusd , .i I í l::.,

AfbeLlen voor onaersteead.e veastrijden.@ biJ Paul v.d.stÈËii tsfoiilr) ,ó'sïàr
aogeLiJk, al,och uit'erLiJk voor vrlJdagavond 19.00 uur. BiJ geed gàhooi belLen ''
naar iYed Grens (63rLtB). In uiterste nooè nog op zaterdagporgen op LU'tg ( 66f3l_li')l
na-.8.0Q.uur, bU j.eEand. van de JeugtlkomiseÍe... ;,,:, . .:rl .",:. .. .,. \.r.;.:.a., .

ElfEaI Datuu AaEYena Teqensta.naler ult /thurs T;iietri/Íeiï' rdadënkon§t 'LEN§ ,

A-reg. 16 sept. 1\.30
18 eept. 19.00

41 .4'..i,,1 6 igept.,,12.I,
81 16 sept. r2,h,

19 Eept. 18.30
92 16 eept. 11.00
83 16 eept,. 14.[l
C1 , rr; r" i16i sept.' 11.00
CZ 16 aept,. X.3.00
C3 l-6 oept. 1l+.30
C4 L6 6ept. 11.30
Dl 16 sept,. 10.[5
D! p'ri,t 1§'66Pt. -.9.00
E1 3.6 aept. 10.30
Pe 16 aept. 9.30
E3 16 sept. 11.30
Elt 16 sept. 9.30
E!';',:"'rlS,.'ssPt.'10J30
Fl 16 aept;r 9.36Ye !.6 aept. 1.1.00
F3 16 aept. 10.00
fI L6 aept. 10.00

r 'l ' .: :'1.i'1 í

K'6twuk A.reg thule
3C Den Haag thuls

;' | ,l{ipÉoIaer. Af tiiuls 
'

" HVY"'E!r' I

, '' lairklw: F.i. .

JAC F2
Te Werve !'1
svDEB X'1

',:t'., '. | .

. , Vredenbwch.!L ,thïrís "''
VCS 81 . uÍt.

. .Vredenburch B2 thuls
SV EOC B1 uit

, .,j,{cg c\ I . '.- , tbui6 .
.GDg C1 , j.thuís 

"
CDg C2 thuls
§YDHB ult

. . Vreèenburch D1 ult
- . Dte Haghe D3 ' uit !
... nvc EI ,'. thuts -

HMSH E2 thuls'.
Tetto E1 tbule:
VCS E3 thuls., thuld' uÍt .:

uit
,uÍt
uÍt:..,,,.,,','

VJ. I.Bóutens 11.30,.gPr,s1,,i
V2 W.Pieters 18.U uur ""
V3 A.§uiker'. .'- ;. .- 

12;00; uur-t ,ri
VL- A.,de ,Wit ;. .,,rr, .;12i00 tuur:{)g
Ded,enBvaartwe8 't'" 1?.l+, ,llurr.L, i

V3 J. ta.Eers 10.O0,uur,-o,
Gunterstelnneg 13.3d'iiur--;:
V1' N. Goetiherttt i.'.'10ï15 uirr -l .:.i

.,V2 .Tb'jHoèfïrage] '.:12.15 "uur: i.l"t
V2/3 !lv;d.3ergrt 1)r';00 uur,i'i
0ckenburgh 10.3O.ulrr ,r.r..
Vreöenlurch$eg 9.\, uur"'-

i ockenbufgh,ii.1 - '',.,8j1, uu,:,1,.i
.V2 . . .i. ,,;' I, i,.1 L0.00:,uurr'.'.
v2,.' ,., ;, jr.jq iirg.00 uur...
V2 1X.00_ ruur . - ,Y2 . 9.oti'tiri :.'':
\Z . ,, ,"..-., Ír r,. .,10 Joo,,uur 

'", !
J.v.Beerrs'Btr;"'-.),'i .8r':i0 uur' .:;
Buurt$e8 'r , r: ï"'1' ' . 10';00 :qgf i' ;
Vretlenlurchrseg p.0Q --urrr n., r
ockenburgh 9.00 uur "

. r { ; ,,;r+ 1. lr 1 ,.r". ' . it,,. l, ,,
. .. : . _1.t..i-,. .,i ttr;,.,ri.iL

't r'i:",'i l: i't i I l't'iliiil
strippenkèeft 

"a".,L.. j,.:+
J r jr

r :-, r:rh!l, i1, rr ;ir\i :1ni i?
.i.: ., r

BIJZOMETBEDEII;', .i-

' IJEN9 BA, CI, Dl eu DA zot1 voor eÍgen yervoer (fIeta,
- Gaarne ouèera Eet vervoetr voor f'1s I'2, S! en I'l+.

,: -' heefbr ledereèn eI . het .of1ÈÍneLe LensteDue?r.?,. .t,i
- opgtellÍngeu zle bÍeronder.
- 1€eE oltlerÉt,aantle kopy ook eens door.

@.-&e:,(vooi" "Í6-en 18/!), r , 1.1Í''r .

l{.v.d.Bergh, B,BigneII, M.v. Croonenburg, ï.ceyp, R.Ke.ups, É.,lt-"g"";'f ;v.à:í,i.lta"; j
J.I,Íaneve1d,, J.l{akahea, M.ScbuurEeD, P. VÉlJrenburgh, J.}Íeetotrade, 'M;de WóIïi'-' ' '.

I.reng,.-A1t,',r"'.. .:ir, ..r '. i '-: rir rr, . r..:r,,. 1r!,;.r.r':r:r't-'-.1
.-:,,.".ï ., ,r -r .

M.v.d.Berg, S,v.d.Ber6, J.BongerB, M.BIqyn, §.Driesseu,' D.v.it.Hoèk,'M-.LSoud,-., , -"
B.Mezouri, P.Protk, V.Bas"chs,larc, B. nurahLeveng, J,r.Soliuge, §.SpanJaàrd, M.Íijaen,
A . Uchtuan . .,1-", i. 

-,1 
,..

ÍretrS 81: ', -.;r. .i'..,r:'l ,il. : .. .il ,..i , .;;r..Íi.i ',:'

Ieitler: Rob v.§chalk.

I,eider: Fred. GreDE.

@E?: ' '-.1 ., r''i." ..t í -

H.AzerkèÀ, F.Brrsatle, F. Blokhui6, M.Boreten
B.Larilfer§, I{.I,ut, B. 8a'nt akhan, T. 6chÍppers t
Lekler: Merbia lfeBterhout.

E.§ttogtlu, M.de Brlto, J.Doerga, S.cLaud,enens, R. Jansen, 
. 
D.Lau.cf ,j,l-i jÍrgu: 

lO:. pol;i,
N.§chuurmal, J.Spaana, R.[ur + aanvulfing

-'.r,i---'ji"
.r , r .,,!: , ,r r:.1 "r e1,:!I.)(rit'r ,'ri

, r,r.tre Bmirn. oilt+,Ël;ii,ds:tst,l. ,i
C.Swikker, C.VerbtJ. ' "-

.i.i ili:
.:1.'-., ,r t.:_.öi'" . .ij.,.:. .r.

.-Jr'.,t.;q

.r:rrr'i,..!:,'r ji-1.
,|

ti

i



Lens 33:

F.Alladiu, v.Eblen, n.Groël1anè,
D.VIJ! + aanvulllug van 82.
leitief :- ualttn Eblèa. ""''------.,..1 i.* ;;*: { ...'+;" [,-: -'

n. IÍanique,., P. Eerrewi J n, E. Lau, M it'Íeuf i_n\! j., i'::li j j
{ ,r'- - -i-,,:g, ri",l '

l.! .'i ;l,'

IslgJqli ::i;,-

reni 'Dzí '''t

. _".{t ir:}

t t.,.]i. i,( r

j...".

I r., l' .-'.,r.

:;':r'rii ;,-r' i' '1È!,!

",l 
.-

B.Olsthooru, iI.konk, B.Bieuén;ld.v.tl.Berg, E.d.eD EeiJer, f,Heine, f.J.Levenàiönl,
P. SnoorenbSrg, E.Verhey, p.Zgntlstre.. , -

.f ,,' i .,.,,., 
l. 

..Len6 C2: ' ';t

-.,.:.. 

.'r i ,, . ',' : 1"..' '
t.Abounatee r' J.v. Dienen, W.lr.Dienen, J.,Hoefnagel, S.floefDagel, M.Janeen,ï',J.Kop-
peEdraalell S.lilereucia, .D. fenpelran rt.ErYre{enen'3: B.líubben. ' ' ,{ r.r': rl
Ieitler: Peter Koppend-raaier. ', ; "., ; . :.i' ,i.
Lèns C3:'': "" j '':'
#-,1 ,.;, .:... j, , . j ., ..,:, ,). ..

M. BqyÈe1aa1', Í!.Dikensizr'R.Jeg6a, R.<le, tan8e, R.v.Leeusen, D.MabEIoJe,t R.Móhan,

ri

';
I,]

li ïr
-l:)

[*.i

G. schluter , 'M. Urgeri-; V;Ile6terhout
Leièer-: .iloh.a va.ni ÍeeurrcD.. , '.::.

--t.-_tÍl''...,','
M.I{aterreus , M.IIe}bergen, P. ZeeaeiJ er.
lelèero : ,.Ioop houk en Cor ZeeneiJ er-. ;

Leng Di:"'':f ' 5Í''

-- 

r.1 ,-.' ..o ,

t" aanvulling ra.u 
.C2.

'. _-i

.'jr _.i Í.:., l.:.r I

... !," -';

R.l(Loo!,, M.Koca, P.Koo, T.ozdenir, M.Pronk, J.§oysaI, V.v.tl;Spek, ,R;v.. tl.lll-elde,
. r.i

"' 'l' " 'l'

ï.BaÉdo8an;: n.v.d.Berg, 'W.Daanep, A;eL IÍaèalioui, ..F.el ll8dalioql, 'R.,v.è.IIeUden 
'R.EerreriJu, l.Peek., D.ae naaf., J.SaEèÍ.fort, P.v.&.§ieen, G.v.IersevelA.'I

l"eider: Rrnrd v.Veraeve1d..,:t
.. , ,, .,,!

i -L- .

i' .Íl

B.A1phenaar, I'{. Boeroan, Fougl eI 8adt11ou1, A.Jsgga, M.v.tl.Iaar, M.},lattheiJer,
A.Noltel, N.ozdeaír, P.v.RlJn, M.Sèíai, A.Souaré, R.Stap, C.Ze1ler. i, _...".' ;."::.,,t]j.tIelèer: Dlrk Boerman.

Lene E13.,;,; .,: r{.r..Jr.,, ,. r", 
.:r.l,-.,;..t-i : 

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

i.,.,:.;; , ,;,.;; ..;:
E.Akar, A.Akkabt, J.Buls, A.v, A.Heuvel'r',F.1(anpfraat; ;n.Korf:!aker, R:v.dl:Post 

'r, 
A. Sen.

Leider: ABd v.tl.ÍIeuvel.
Lens EZ:

.' .i .

M.Dukglaaf, M.Í.d.Donck, D.ClLf,aral, ![.Jozee, F.v. Leeunàarcle, . B.Meeunlsset .q:y91,'
D.T. d.. Steen. E.I{olsheiner.

..':.:,1.-1, ." .:. .' .r.'ll ,. , ,, .. i' \ ..i'.!' i.. . .: -,' ,IJ .:r i'

lens E3: ; : i.rt:.'.,r 'i.-, t-.r ..,:.

',:1Í ! - -' t'.,ri

A. Bas(logao, n.Marten, n.OèEeaI, D.OtAan, M.Postetra, K.naDauaEaEsingh, S.Re.Ehlet. ,:i-.1
n.de noode, I.Yeq.aI...
]etder:l ÍIaàan YaisBri"' "

.Jr...", - . '' .-' .. ; lir' I .r .'i.;
teua !b:
V.de Boer, J.e1 Headloul ,
J.Pronk, Y.S).aons.
ÍeÍ.tter: Hainà " noogediiobrn.

LenE E5:

E.Svelef , R.VreesvlJk.
LeÍèer: '.lliï1en. i. a: ceest.'

. ,j,l,j .r 1 . }

Ichs FA s

.i .i .!,i .,. 
- 

li!! !'.,, 'i

M.Be[ouèrrek, A.BbaroB, n.1I. d,Geest, R.Kang].le, F.Loch, S..Shegar,
;i

qil.r"
. J!, :'j

A.Bloltr, 3.Eodaan, J.BrltiiJn, M,de I(ok, M.l'{erie, B.Nolten, A.Be.r0hlet, [.§illekus,
S.v. d.§teen.
Lelder: WlLLen B1oo.

gr



0.ffi*, §.Burtenbekr L. Bulaau, J.Hop, p;itablr;.'
, , .l;I'SnTonFSg'i1",, ;!;-': ' :ii .'.:. r ',-'-l ::. '1."

r' '' 1' r'r lltir' ,t.r''' i.J t.'J ï ' '':, " 'i:
J.Fiets, S. Gontault, R.Grooe, N.EeiaeL, D.Krenten

Lene Fl.l
'!.!1.. -r ''.: .

M.oemed, A.ooEterveer j' C.de Bóoy,
,. ...- ;-1 , ,. . ,-r. ll. :....,.. :Ij.C.

,1.. .r -,,. .,.":.i., ,1,..r; i i,' ,i,'l{I sL
',, .t. "' i v ,ÍI.:,9:;r. ..r. í,"'J ;ild

, M.Poot, M.voogt* M.v:A.vcÍiit,
leider: neln BeiAeL.

Icne FU:

E.è1 r.,eÈbaf,; fu;prèuïiitri .V.V;.a;Geeet,'K.Lorlei' R..r;.0s, R.§toJf,er, aiy|!tJl9"!i
Leiàeï: Màrtiu weetérhout I 'l- ' 1\' "'^ '' , 'r'-' i' r-".
.t*' ,i..r,;, -,r.,- :::.i-r,, ï.f . t.il-'l:l , .,.'.i:.. ,,,:rl,i.'''i '. I , '.rr':1.'<i1 i$.i,Íii,; t:i"',

,lrnmlEn tObnilfEDStrÀrJ'DXN,,ri1'-' '., i ' .t'r r'"; ';Í 1'" I' r'] ';r'i
ffi.''1,'',,J.,]:r.',;i|''-:..:-|,,i'\\'lL''JJ.-'.,?:.,1i.,:,}l1..]i:.,.:.'
E9t gggt 1og[_: giet.,3io, Eo_eÍ].Uk, ziJ$ onze'l afbglregela. VooÍ* vedstrlJden: hetlliefat zo
sEel ryltogeliJ[ doc]q,ulle{lfJk v..oor,,laiJdagavoaà; J.p.00 ,uur.,a}Leen bLJ. Fàu} v;d;§teeu
tel: 9?-0X5L.', .,. .Ítir ni, -. d.: r r^ r'"i .tr i'i,; r..1 '.-í,-"n
lgcb.ygrq er.e.fgelgpen, *eeE teer.,afgebeld rd.oorde\íeeks o!i- IJENS ËIJ sö'r,'n{ge trainers,
op de zaterdagnorgen eD ver na vriJtlagay.oD.d. .11;00 uur;.Nograaà1s viagel.fliJ èenl
leflera nefleverklng.

..1, j . 1.:..;:.i:". . " -:l--:il :,i-:.lf!il:.:1,
. ' ,. !. i1.," !Í .- ,1 ..: !1..:/.

In ,prlnclpe"ver?qqele4 $€ l{oer u1t$etlBtriJden altiJè op lIl[S i 0a'Je e'chtér..een
kee! _rechtstreeke te| tllt 'tlan Qgk To_or yriJtlagavontl 1p:00.uur eve!. -Aoor.'rDus "',à
n1et..biJ ile-, trtilngr/1e14ef,,of 9p:)zateqila6oor8en maar. geÍroon ïiJ ,Peull v.al.gteen.
tg]: 9?0151+. .,.I,. ,... '', :.- ... i.i uir " r;'.1.4., r'. . irÍ..,r{

AEBEI.,!5[-.VOOR TNAININO8I.,,
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RECIÍ[SÍREEKS UITNÍEDSTRIJDE{

j Ít' ; .:..t- :, I .Í ",} :1ri ir-_i.': -

Dlt noet bU tle traiueri bebeureri. lioor tè1efdoínumreís are'vórtdë !fulsrÈi'oé. ""
NÍet:&fbeu;d of bet doorieven-v!,ri vrienttJee hoort alei en dà-tËtíers.hOirgët,{aar
rekening rnee biJ het fornÈren vriri" de etttàuen. "' i:'' {1 ': I ':i 'i' 

r'-s

NIET oPKoMEnS "-"'J'i-r"-1''j'J
Spelers tlle ààiiraar resblÍjïqn !i! hun etfbal.rrrJdea een lrlef-vÀii'àe laieqrqu--
oÍosie iet 'dààiIir"de -BtíaÍtuiatre'Bet ,it e viJlÈenàrnen !reb!en. .:,:j :"'.1..,, *.-.-. .,.
Is het èe eèrsté'iieer tts.d kr{e 1e een orficíëLe waaiEcbuvinË, lfJ aà'tïöeaË tàer
vorAt Je_ éÉn vëdàtriJa geBchor8t er btJ de ttèrdE keer. voerèa yè Je ;f nls Lld. .

Ntet boob r?öi<tiri ala 1e zotn'brÍef kríJeÈ lraoï Éet ie iiners iJé 'ets'en'''sèÉuf a. Àfbel1r
' Íe een hleine inoette èn eeu Voirn van fatsoen. Heren,Lelders a;--",iq;,9,9 +ie.!.,onx9.ne1s

steeds èoór§èvdn.''t ' ''tl'-r: r' - ''!:': -;'
.-, ; ,,ti ...:; . '. n ,,r; .r., . iL. ,',.. r'ir'' r-'tí;, { 'i'1.,,r', ,r'" '"; "i.. '

rr igeslIs gI.I &Bjg:pjlucD goEoEsEAAN. i"j " I:':iÍ:.' '

IÍeren leiders opgelet: bU A1, !,2, D3,.C2, C3i.rClt, Df,rëa D2 alJnr!r *lsaeJ.Épelel8
toegesta€.n. KoBt het voor ilat er neer alan 13 Bpelers ziJn zeg dlt dan voor ale fleè-
BtrÍJd tegeD cle echelèsrechter en de leider van de tegeDpertÍJ'1.'1.r.{" j^:l;.; . 'j2t!i11..*;l
DÍt nelaen ls verp]Íchtlll Er nogerr tleD EexinaeL l ,pel-_qr:.€CrypJlg Sï+sgela.i
rordeut -''' ' ' r " .ï

xurIJFoRMIrtrERnI A-B-c-iIEUcD "rl 
r';" .Ir';*" ""r

Nteuvídlt,ieetzoen {is ralet' , de tthuÍs6pëIènaie r.véredlEÍrig'tbör'\hétt.àÍ1,:tfd-mii1,1Ëil:àö'ist, .
BpeleB vÍJ thul g de,D vul-t JaÍt g?aen€ ols gedeel,te. zover rogeliJk ln en ]qgt.hqt ,

f,oruu]Ier Lb het ualJe varo het, thulaspe}enile e1ftal.' Spelen.viJ:ult "den doet,'èe
LeuEleider ter plekke de spelerekeartJe8 bet rull,forquller, pU aS tegenpartiJ
zelf lnyulLen. De epelerenaroeu raoeten op alfabétleehe vo}lorde l'ngévulè ïorden net
ds,arvoor het ]ltlrneateehapnuruoer.. Deze. 6ta,an;op. de kfbrïJea..velpeLd. Hdí.{h1rul1e!
boèt. roet een peD gebeuren zodat het goed tloordrukt.' I{e''éfloop'e1Ë-éUèe "óidei-:-'
tekent::Ísrr.Íe, rhet: orlgineeli. en i.tle r,eerste .kopy. rvoor'ttle' thul'6sI)ëIenaè' 'véÏèniglnB;el
De lsetBte kopy gaet loet èe bezoekers Eee terug. Niet zo lngewlkkelè uaer elLènaa1
rÍeL belaugrlJk. Herea LetderE zorg voor e6n Julete,fnyuLlln_s.:-de?.ri{.1!laItq9r-s }ogÈ1
vèt boeteB kriJgeu vsa de voetbE1botrd.
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I,EIDE.BS /GnENSRECHtERS MOTAEN tID ZIJN.

a.s jliÉanaa! verllacUten wfj'-effe
op LXNS oD even rla,t zaskJes iloor
aanrezlg ziJn.

a:;,Í 1.i1 t i ' "; i'i-l :. " 1 ..:
, i., rt...-..,,.-1t

Jeugtueidere veu A.re1i. t/ro Ctr öÉ 2L.30'riur ,,. -_te Denen. WiJ hopen det JuI[Íe éI],eDÀal '- -

y.,r'..r gt.,',;L-: ., , {r i,:,.ii'- ',",'r . .,:t.-:..t.:i.;i

.', '&i1 i'..,i.' 'l.r...'

I
AlIe leÍtlers en greusrechtera ..a' obze JeugdelftaLlen Eoeten verplicLt , i.ià- zÍJ n val
ale KI$trB via [Et{s ou ook verzekelal te ziJn tlJdeus de uren dÍe ze aan de:.lENsJËuga
besteden., Degene dle nog geen liÀ ziJu krlJgeu a.s. zeterdeg van ons 

-'-: --- --
..94nneldin8ofgrou.Iier.. ,... -,i,{ ,r'.:."i.:JaÉ,È 1r+,,.r .'- í ,.7:r:;.ti -;r-r..,,i;1,i.',.i: -,:.. '1,;

..1.'i-r :' ,r', .," ,i:,,1'
DE KtrVB VOESSALTRUUK

l:t l+g {u de 
-be-i1oe-1.1ne,- 

D9e..tle afspraak^ffeg.eè ge.yref.t., ttat af,gelopen. vognodeg13 sepi.euleí ae KlÍvhroetbitltinruk op LEIÍS I zoí'konèo'. bit- ts qen-.t;oté,5us Eet 6aarir
een èaoteL BpeLleu: boerttingvoetbel, tenuisvoetbar, vÍer'' tèien "ii" ,' vó"ttui.I"oo-etc. teveer e,'.te gek oE op te noenen uet ook nog eens "daarbÍJ eeu ,iotq ._van,,,bgt
aederleatlaelftÉl' rÍaarin Je Je kon leter fotograràren o$ ae'prËË vaa Àn'<ira firÍierr.

' Di! al!.es zoqr.ss,èDvà1len Detr,de-ópenr rlaEèir àte op,§'ei, 13 È;ità;E"-;;rm,i's'1iil'
seweeBt., Ilelaàa gin§- het fee'at ntel doorrlondht trèeË aat- àe. tirt':Ë"o-;ièra"rr riràvao 12.500 tou en de brus 9p IEIIS slechts 3500 ton aan katr. uiur hi"ià"her "iiàr;',ineens op j:..De KflvB,ÍiiId.e het.;rlsícó;.terecht àret "nenén.r:Jeuu*er 'aààèrÉ .haatdeu' vit
op. tle EVB n,e ile prineur ,Ín Den' fladg gehAd.. i,i i . J-,,: : ' ::" . 

"4:,:. j"rr-.. l]. :::-
NIEIII{E I,EDEN: 0I'c3 gERUGTREKKEN.

DE ZÍEKEIIBOEG

fleraas heblen r.ÍJ nosal rÍ&t Bperers iD ae B "n'c-urà,irËolr;'"J;il'ur-#i;i,'+;:"""aLs .lifl;'r.Betlau]teb ls" ér nletrbiJ., ze bliJvén géwoou weg; AfgelóÈén;neék bèDben we
Eet veel kunst eu vlÍegreik de eIftetleh Ba$EeiuLd toÈ'10 611 àpétèrs.: Dit È{iii
zo ulet ledere ïeek d.oorgaan.,0f 'er noeten iorn.5 B-kreàsérs';èq. É c-kteÉoere Éi3-
Eonen. o! 23 septeuber vlIretr we ileze besreeaing ga.Bn nenen. zolaug,uebbein Juuie
eD r.iJ tle tiJtt ou op echool of ln de buurt te gaaa zoeken. Neet[ ze uee uasr de
trEÍEiDg of, zaterdag naar LE[S. Lu]<t het nÍet daa zuLl.eu,iè. C3 .uoeteu 

'tènigtibkkeD
en verdeLen over_B3, C2 el CL. Laet het nlet. zover. koaer.. voorià.s..;J"ïAà;i i;";;;; Ë;"";"iJ;-;eèi;;; ö;à è"'ó;;"k i; rï';,'.j-,".
leteD 6pe.Letr; l{e rekeneu op'een'tedéis uedewerkÍng. , i_,," _,,,.,,..a l. I,

Dgze- Í9 al- sardig sevuLtt.. AdJet f,ikel .Te S-.Iee..heefr eea, 
"fopenge'ïre"frq" 

.*
z'B beén. félder Merttn. E-bben, vaa B3 heeft'àe! q,gu operetiè "onàeriiean 

.'nqFr jre;ng
. 

-al_ ',eer 
thuis. Michel r zentioörn. vep cl heéft ook al eene natkeltJker eelbpèn.'Dlr'on dè cryz- vg1 EJ heefib íe't uet voetbgrlen ztJn knÍe gdblosaéera. & :.à ,og ..

..e\ten ultgeBcl4ulg: Bl,aldo .de. Lange. vou E3 beeft geen bLlnde daru freer en ,ooàt.
nog even ..ruBtg[: VÍnceut' Krcil. veu E!'Ieef,b 'nog iet tle nare'eë! .valr het auto_ongà].uk
r.a,n vorlg seiuoèu. Dat ttuurt weJ-- erg raug zeg. De reatBte Fertil Kulk ven r11.. -..heefÈ net een ongeluk gehad. Zru teeu zÍi in bet. giBe. volgens'óns ziJn ve
nieuentl vergeteD. ^, .:
Alle boveueià*À" p""uoouo rÍenBeo vÍJ ""í 

iàöo"arg 'i'ooÍ' 
ir"i"tui iàu ;.,, . ' "":''' i 

" . 
'

Leat r Je ,toih' zoveèt uogglÍJk op lms zÍen., ri .. - :...- r. ,.. .: .' irÍrl, :,..à.ii
- I .* ,.o, .j:..( ,r rl ., i;:r .:.,t. .í: ir

. : ..r:r- qj
r! íl;

í -'i'",-j t :,

I,ETDM 8BI.'EUNKOMST

, {-trrmr,!tti!!f!r.!l!r!rjtlllttr"ttl-rrytlrrtirrrtlrrfi!rífirrta#rllrrrxlrrrrrr*nrrlrrrlÍ l
oeÀ'r ruNs a. Ji WEEKEMD ,DE .zEc

HXSTLA§DIÀ :

rí

fi ,,r.1 'r) , t'!il

TZET,ITEI|I ?

' .. LH{SI , r lÀIVAIG lI;oo uur.-

"Í
. 1 ' . ... : u xugribau Zrr.,r'cam .A.AxscHouiEI{.t t r ,i'1''.."" "'

;. 1r'i iÍg ?-.. i ,t,r.J.! -,.': , -.---'-., 
_ 

1., \ r.rï,. '

''- J ,l',J I\, r)"
Iarrtiarr-l-rtrri-ttrt*t!rllirrrLrtrrrrr_rrrrtítrttratrtitllr*finrllt.*rtirrt*ri..itr;
'.,:.:;.-,.,.','l,t,i.1.,.ir.::'....,.'.'.-..--).'.q.,!.'ri,

.NEG. KANSLOOS' .II{. NOOBDWIJK . "r,i., ;:l- :,.' ''. i "',À ., r 'i i" , .'r . i, r'.,,,-i
.. _f.:.,J..j .. .. ,í

rÍonD.en zaterdeg J.I. behalve oDs A-eLftal. DatAI1e selectle-teaue van LE{S
geeD opyellenale zeak als Je ale oefencaBpagne haal aaaecboulrè,
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IIet ene JEsr zlt Je goed in Je B-Epe1er6, het andere Jaar.lopen de uitblinkersi..-
l! èe C. enz-., rh . í ,., ,: .: . rl!,i í1.._ .....:r,I ..,J1,,.. ; r... ,. r,.. -....,1 . ..,r:,,.1 I
Van..het talentvoLle- teEIÀ van..vorig J gpf. zUa, -nPqr tqge 9p.e19fs, oyg-f., (J-qcg. e_n .,.:;,
),Íeurlce)'teiíi;I ,aarivu].-1ins. l§r9g';d A1: _qr,e9i,inap4è "iile,,. ,,;,ri'..,:-.-. .,,."..lloor EsdeL. Gers.ls gen.,zyaré $ae\ weggelegtl,.n..l.,gq,vwr .qezg, gr-o_qp. e-e,n ,_e_e.!beiE,.

te nakeri. HiJ hdeft er aI extra t1Ja lngestokén on tilt te bereiken_..,..,r r.,.ri i r
fn NoortiwiJ k was het gaurr net LrENS geteurd. In de ruet keken rre aI tegen een
3-O 'echter6teÍld. aan. SJC apdelhe een tenpo hoger èÈn rlJ en rae feller 1n de
atuels. EeeE Leek het er na rust op dat Í.,ENS nog euigezÍne zou teruglonen,.. naaI." ,
hë1aa8 counterde SJC 61in naar \-O en 5-0. Viak voor tud. Eaakte óàze:tegenst"e;aàr
no-g. het halreÍ goatJn IoI. * . ,r,,,,i ' t,r,rtr ,,i.J. .: ,: ,r].* - ii -.

I{Íg+and haelale zi.Jn beste -voro of bet, n. get Ratr ponct Ks.rops zlJnj,,voor rrle ik Sfgag,".E
èen. uitzonderlEg eaak. Gelykkie nordt .de selektie uitgebrelal Íoet Peter ,Ppo4k .. ;- .,.;
(44'blessure) eu YÍ-o GeiJp (vakanlie)"àn ale J:oncurrentle levend te houileu.." ....1
f,orh ben lk ulet $esstrnièt_lsch over;.onze ovqll§vÍDg BksnB elr . ..:., i -. l. ltr: ,j
Met eeD goeale konttitle bn .aeer gezontle. i.agreqele (dug nlet.. sLaan .of knletJee ., ',

uitdeLen) zit. de kene._opte-en redelÍJlrg .lrl6ss_ering er nog.,ïql ,ln. Ik golt op,.-t!req-,,
prrnteu tegen KatirlJk zatèr-aeg e. s.:, ogàat er ïoLdoenile cÀpaciteiten aànezig '215p;

,1 .I ,i In!
Lr

T.c. r

YERSIAG..,COMPE1IIIIESÍTART,. I,ENS,,B1. I l,.,it . r:i .:i

'Zaterdag Í.'I.' p),sgp1eó5ér, trokkén;,-írèi.riclitinà Wëitiendie on [et, 'èJrete ] èonpetltle
duel uit te veóhten. wegtLènd1a, vaè rroríg Jaar op de t*eetle.'p1-aads' 1n ae lioootte-
klasee- IdaÉ geËlndÍgtt opeide dus alè'eeiste reilotrlJtt tegén een stërk genotiveerd .

LEN§. f,en :ilroonbidrt Íàor l,gNs L iorir'nàtuur],iJk,'nlnlEaal eeÀ'BèliJks'ieI í13ri''of :nfssctrl
l{iDnetr?-?.1,i, ^r!il.íi<.1.'i,E .' ,.. ,, -.,rg', "i: rrj ,\ '.'; ,. -.. r-rr'!- ;.,t 'tt
LENB rroni ver!à'BEénA net 3-1 eh àègon duE. Eet. 2 Bunteí. Een, 'ÍËkHerei brutrèÍiko,nérr'!'.i
voor LENS. eh 'ÉieBchíen krIJEt, de tUi,[O] wel. gé]iJÍÍ dad, ve:'èeí"goëde: oiddènqoter 

'Ï
hunDen i{orèen Hsat,Latdn re èerïlJk .ziJn .Í{eÉtfaiilià $as nlët.het WëÈtLànàia"':
va,tr lrorig Jé&i. Wè'itroetén. dèÍioon goed. §enotlrreefd bUJvàÀ. ':'Jir':r ' L;','r -'' iiir!
KlJh oaar nèar Daandag J.1. tegen S&1I, nat reeulteerdà in een 3-2 necliilaag:[ r''ii'i: -
Du6 uotivet,le, voolal tegen de rrniErlelert tegenet anders. A,s.zaterèeg tegen
Vreaenburch een goednakertJe? Succea Jongens,

Jerry.

voonBuBecl -ÉENsc2.
We begonreu in de eerate heLft best goed DBar de kansen werd.en
atarrèer niate de kgusen ook Aus het bleef 0-0.
De 2e helft gÍng geLukkig heeJ. goed en ve stoniien geliJk ln dle
2-0 voor, en ye scoolden er Eteetls neer blJ en er rertlen nooíe
Ecoord. IIet reril uiteindeltJk 1-8.
De aloelpuDten werAen gescooril èoor l6bi L, JaBper 1, Siilney 2,
t'ÍsrtiJn 2, en llarelè 1.

Wa1ter, Jaeper en JeÍoen K.

genlet, Ae tegen-

eerste 5 Eiauten
iloelpunteo ge-

Jeroel H. en

WBSI,AG IENS D]. . HMSU Nl 
'-0.AfgelopeD zaterAsg Eoesten tie Jongen8 vÈn ons eerste D-tea,E aantred.eD voor d.e

1e koupetitieneaatrlJ ti tegen I{MSH.
Een beetJe angstlg rÍerd er toch ïeI aaDBekeken tegen d.eze reèstrlJtl oEtlat
èe oefenperiode toch niet zo èrg suecesvol was.
Maar kiJk, vet schetst rniJn verbazing. -Een oDtketenA LENS laat HiISE geen schÍJn
van kaas. Een eorste helft die Eog EtegertJes oet 1-0 ïortit afgeoloten ( èoelpunt Fl.krt
Eaair een tÍeetle hel,ft Aie Lsat z1en, aiater ÍeL tlegeliJk goeA gevoetbsLd kan norden.
Door doelpurten va,u Boaald, }lllIer eg GÍDo (2ï) ïoÍdt m,ÍSH op8erreten ,-0. KLasse.
Niet a}leea ille vÍJf tlooltr)unten, uaer ook die O achtèr. De verdetliglng heeft niet
ÉÉn kane lleggegeve[.
JongÉns, Ík heb geDoten van Jul-Lie. A.s.zEtelalag precies dezeLffle iqzet dan ben ik,
eE alle Bupporters J.ans' de 

:"::.uto 
te:1eï4. 

Ruud.Jongeb6, sateralag ne tle ved.strlJtl lannekoeket
etën op LENS, _ fI _



EI kenale eeu sterke seizoeu Btert tegeu eeu zfla,k Bl,eLenal GoEa da,t zeïf'\Eet i :Í

tÍree spelers'uèei geèn kàns zè§ Rovlu te farseergu.. ''Het vdrtt 0-I? onAil tre S.j"g . ;.
bl.even Ba.Eeu Épelon ed.hèt rlet ui,trsakte. wie,tle hoèlpunten tnaBkte, ,Io'irotjrt Éét,'
ook;,leten ire. !Íoberéí;'zo ilir,or te gapyi aÀi. [dn het wel eeos'eeti:héÉI lerik .- i;.
AelZOeU ïOfdeE,j',-,t ''i"'l I -i iÍl-!':, rii-i1,"1,r ' '', I i':.,.1 " ,. :!.-.-r. i.t..:''." I

GONA LIXCS,E 1 0-}7 *. ;ë':i I {:1,;l ',.. ' ' I' . 'r ..

AÈtl. .

r,, ti

l, 1

IESSI,AGEN JEUGD

. :,-i,, . 1 ';' '. '

{

1,.-i";r .: ,,,
' i..1 rl-*

' ,,:: -:' -i';|,,

,'','illt'
l_ ' o:-rr
'"10-1',

:n Tjol,"-. 3!5",'11:2'
i,: 1_3,'' 6;ó,

!-3
1-b

'1 r .',_ -
ll

'i.' :. .ilt

:,

r'l- J ,,'.i Íi,,irj:. l l:.riil
sJc

westLsíaità Bl'
IÉDs 82'.ri',t ;; i
RK§VM 83
l,Yfa CL' "l : "VoorburÈ Cl '1 ..

oDB cli- t '" ''
Lens C!
Lens DL

- IÉDg A.reg..
'- -t'Í.ens 'A1 : "ij !'

- lens. B1.
--'L rvÍös 82 ; '

- Leus: 83 .r' "
r '- LeDB CL) ' . i,
' -' Leus C2.i'-'teàs-C3 - : i
- F1àrni trgor B CI
- El,Í§lH Di. '

'f"aaxxssrtf et' be '
Lens- EI, !'' j''Ii
Leus '82 ..' -'hr' J

LenÈ'83' :' ''''.a'

Lene E[' ' " )i] :

Leos E5 ' .. 't'
Ikenenbur! FL :: '
ResFI"' i e'
HS llExag DHB flL
Duindorp 3V Fh

Zo de start 1s geroaekt. fiet uas eetr zeer noeiza.ne gtart ouaat wi noà 
tiang àtet,ï 

j

klasr. varea (ziJn) voor {eze stert. Organisatorisch aoet. er,tlog heel Ír-at,gebeuren
tiJ tle J eugttafdeling. .t . .. ....:. ,.,i :i1v .; ,i:.:
Ilelaas- lB tie nedirgrking. van di rneeEtà senl_oren en orrtlFre nllinaal'en dgerd.oor ); :

zlJn er te welni8 Ead.erl3den vcior oaze Jeug{afd.e11ng. EeD penibele siiuÈtle ,tue I

te vee]. tlfirk legt biJ_de weinlge. kaalerletleE. Zo nas tÍartir Ííesterhout afgelopen
Ts+,erd4.B lelder- va.rr,F[', 93 .en D?, terÍ'íJl ÍIillqE B-1oD tflee keFr in a,ktie kwar blJ
F1 en AL. [e geh eigePliJk."HiJ hopen echt tlat hierin veranderilg gaat koDeE.e!.
zul1en. aioorEaen, net ór'.sen tg tenaderen. WeDt elgenllJh kan net ao-rlet el te,.. ,

laag iloorgaan. Iateresse?? Fl gfOfitr- ol 63rtt78 of kon eens prateq gp.Í,SNS,,op., ,.
naanalSaYon4. .. i,..: 'i '.. . . .. i,r ii,,..., ", ,.....Í:., .,;1 .,:. ,'r.,
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..QqeI rredslriJclprogre",ma voor 2 t/m.,6 oktober.-i989 . -,

De Schilp_ ,. :. SchaapvgC 2-l+. RijswiJk
De Blihkerd'r'. r': §einporítstraat L50;' :

..:Í)'1 . lja-1 ' ,i, ii,

zzzzzzzz7,7,zzzz7,zz4zzzzv7.4z,,zzz7,qz4zzzzzzz
Z I,ANGS DE.. SPONTE{ V.AN DE Z,M.IÀDDTR , Z
zzzzzzzzzzzz,zzgzT,T,zz-zz7.zzzzz7,z-7. jzzT\4ZZZZ

: 't,)'ta,'t .ii, :" .r-J ,:rf

t: l._-jr- t .r:r , i l.ijr?È!, , -.'iÍ.:{
.,:;_. .-tX r^rt ;, í(r,: t: , ; :d"1$.

J.:,tt'1 i:1, 5,..,;r;; {l i Í.2.,r.,1

erdag 16 septeltrbeï 1989.
l: ' r 'r''

LH{S 1' vas. viÍJ .
L :r:.., ", .':.',

lyraj ï 'r -.IENS 2-. )-
"§p.vq.r!J! 9 ..1 IJ0N§ ,3.;
.r; r I Í : :.:
Progra.ma zeterdss 23 septeEber l-989.

.t .1".
. ..{.r

,'.,lr .l- ),

,..003/l+3 I ,

<.ot2/95 i:'
0?611731'...-"ïI . '.-1s,

r.q.Í' 1 ,,t,r'ez
'"!. .-, "'

' 'ti' .: +-.!rllr*l{**t+***IttËiiÈr**

;.il,

'l 'r1-3
6-4

; ,,..I1 -{-
L4. 30 .uur LiENS - ETSY:

..- D,.1.J.Bizon
.'ï'rqev.' TT

Ltrg;1 ., . :i " r,., f3.00 .uur
LENS ,2 ;- qrr ,'.; 11.00, ur:r
LNS 3 '.. 9.:3o.uur

L2.00 uur LINS 2
L0 .15...uur .LX§S 3

'::," ',; .'
Verzan€]t.iJd.en :

irr,A
2,." C

!,,N
.t -'

z!. .i

:,J
t1s*lt*í5 rlÉ

r'i'Í..

'.. , i., r

r i,. ilr,, "{ i

*r r**rra*rr*rt{rtrrar*tÍr**n*r*ik***r**hí**a*ríi*r**r
- iffii-i r['

(z*)'t.t - ',r'E[sv.

.ÍÍ ." '. jí,tC íi " UOOK?

I,ENS

' .Ql
.:i.:.1
, J,:

,,:Í

:'t\tt.i :,) i, l,'-j ";.rri. r.
-AAflVANG

j,r ...!,.;;:
th;3O IJUR

I

*ralttr tt*rr*irlrriri}lrrr*r**riiï*tíiíiri*ï*l**rxxr*****r**iíif**'f*iii*r**"x**i rtI**** ts

, 'r,.{,

Eet 9g-r6!q en tweéde elftal woldt door de trainer. lekènal geuà.ek!, "rÍeítrieLesfEqIdi4èe_tr.;;voor het eerste teaE vriJ ctagavond voorr 19.00 uur,biJ. H.ï;Sprönsente1: 933q10,j asis.\;JQa].5g,.of bÍJ H.Gabé]. t-et:,61+65rh, ; .'' . r :-i: .;-i.i ,,
Voor het tÍeede tea,m eventuele afreLdiDgen biJ B.v.d.NouLènd. te1: 9620:-:6.'

OpeteIliue LEI{S 3:
IlJagesar, E.v.Kooten
hoven, G.Kuiper, C.Li

verzaEeLen 9.30,uur. ::..c.,,- ,.,,.r .;_.

, D,BaJetto, A.Elnster, W. Hemanie, D.notteveeï; :J'KóiÍIièi.r:r'
pnBn, IJ.Ma.ntel,,,W.v. Mersbergen, J.Middelburg., .D. dé Ruif,ei J,

5

i:



S.8illtal<us r. ,J.v. A.Stee, I{.Stuifbergen, B.Wezenaar. . r; lr,'
ÀtueJ.tlingen vriJ tlB8èvond voor 19. O0 uur bÍJ lJ.v.Merebergea tel i 213360 61 j,-.:§

D. de REiter tel: 9l8lrZ2. r,.I : .ir' l,,l

rrtrratrrttarrtrttrrrttatrarr*tr
I;ENS

r.rrff rrr ttrl|.trrrrírrfi f.rr!ïtïr!trjell
- HTSV ,,

EOMI U OOK 3

A.AIIVA§G 11.00 wÉ,'
trr{'rrrrrtratraatlrratrrtrrtrrt*rrtartrrrrrrrrrarrraattrtrttat-ttrrlttrrrrtrt{.lrx

rtlltt

Prora.ma zat 30 seDteEber. L989.

1l+. 30 uur 11.gg 
;i r' 

.'

ll-.00 uur v.Y.I,ÍarlDe 2
12.30 uur UPSV 5

.i r i r,

VAtr EET JEIJGDFRONT

'. !l;i,

.r. I .ií" "

- IJIIS
- IE$S 2
- uB[s 3

À.v. EIlesriJk
E.A.v.tt.Ber@
N.N.

003/u
otz/6'l
026lt't7

'''1.Í

i),,.1 .i

ÏIed:etr1.l amra A-B-C-D-E en F Jeustl.

..1 .. , .1

Al-geneen tortaktpersoon: PsuL v.cl.Steen, Chopinetraat 1b3, 2551 SV Den Eeq.!-, ".i .,tel: 9?015L. BiJ séen Behoor: 635!18 rrea crens.

Afbellen voor'onileretaaude vedstriJden aliéeu biJ pau]. v.diSteen (9ï015lr) ,o'e;ei
EogeLtJk tloch uJ.terliJk voor vrlJdagevonA lnOO uur'. BiJ geeu gehoo! beffen iaan
trbeè Grens (6351+18). In uiterete nooè log op Eaterdagnorgen op f,nmS, (66fSili) na ,

8.00 uur biJ Íeuaral vao Ae Jeugdkomiesie.
Elftel Datuu Aanvónc ieaeD'stèrider uit thuiÉ BerièiÍi li elil Sa.aenkomst LEIÍS

regr 23A.
,-,::,

41
&t
B2

r2,
23
23
23
27
23
D?

.23

25
23
27
23

-- <J
23
23
26
23
26
23

..23r !,?' , 
23,

..?3
- ;'?3.25. 23.

23

sept .
segt .
sept.
BePt.
sePt .
Eept.
sept .
EgPt;
BePt.
sept.
qept.
8ept.
Eept.
B-e!!,:
sept .
sept.
8ept.
eept.
8ePt.
8ept. L0:30
eqptr,9.Q0

1b,30 I{SE A.reg. uit zie beschrfJvfuà fe.3O uur
18.30, Wc AL uit ,t kleiue Loó 1?.15 uur. " ;

12.l+, - Itootdorp AL uit .. zie beschrí;vtng ff.t5 tír .'(l.S
12.00 Scbevenilgen uit Eoutrustveg 11.00 uur Sche
YrU zÍe 81, 83, C3. .r_- , ,-, -.:..j j.

18.15 SnoekiezaaLv. uit -' '' ÈraJÉbeÉtr. (zie tóiy) tf.3o uur..
1\.39 RVC.Bz, ,..: r-, thutB 1ï2/3 . ;t4.Oo'uui-'
11.15 DI{O Cr:'- ,' uit ' '". Sp.pik.ïest , '. 10.00 uur, .

,L0.30 Dle Ea@e C1., ult Ockeubulgh .o 9.30':uur ''.'
L8.30 Fèyeaoord DI ' thulE V2 (I{.cherlté) 18.00 uur ..
13.00 Duno CI . ult - . Iír. Noleagfeeb 12.00 uur .'"' '
I?.30 §noekiezaalv. ' uit . UaJubastr. ( z1e kopy) 16.l+5 uur
12.30 RVC C3 , thuie V2/3 . 12.00 uur
-.9.90.., r'rr..V. rtess_e D.-e.I-ft .thuis -,.,"i\rl.-,., À:. ri ,..;i:"I i 9.00. uur,i:- í..
10.tI5 QuÍck Db thute Yf 10.15 uur
If .3O Svg[I .D?talvr.: thule \2' 11.00 uur
18.10 Saoeklezaalv. uit l,Íal ubastr. ( zie topy) 1ï.30 uur
L1.39 .. Groen l{it E]. ...uit :' iM. Stotelaao LO.I5 uur
1ï.30 . SBoekiezaalv. uit ' MaJubaotr. (zie &opy) 16.l+5 urii

B3
c1
c2

c3

cl}
D1
D2,
EL

E2

E3
Elr
E'
EL
v2

F3
F4

sgpt.
sept'.
Bept .'
sept.
Bept .
sept.

9.30
1L.30 ..
10.30
18.00 '
,9.30,.,

r.0.30

Duuo E2 , uit
" 

,V. 
rrqde-nèyrcii r-1 , ."rt- , , ,. .

Hf§V EI thuie
RVC [t 'r 

"thuie3IC 12 ,, .' thrils
Snoelièzei]v;.,i uit '

SchevenlDgenF3, thu-i8
BTC F3 thuis

ÈÍr.troLens]èau 9.30 uur
Vretlenburctrr.eg ;r . .i8.15..uuri ,

Y2 9.00 uur
YZ ' 11.00 uur :

Y2 .- L0.00'uur '

MaJubeetr. ( zie' kópy) ï7.15 riui
\Z . .:a!. 9.00 uur ".
V2 10.00 uur

BiJzontlerheèea: .: ,i'

- GaarDe outlera met vervoe! voor, A;reg. en.C1. ,. '

6



OpsteLl-iDgen:

IENS E3:

IÀNS El+:
" iÍiit.!t t- I ir
. ..t:i ? :,.,

i, _:,'
I,ENS E':

A.Basdogeo, R.Marten, D.o}darn,
S.Ramhlet, R. d.e Roode, Y.Íasar.
leider l ffasan Yèsar.

R.Oemed, M.?ostera, x. Rama; anali§ iià'gl','J
'' ;tï14\; ':.'1r)

.li t- ,:; f:bq Jl ., -j: .ii:r,:. 9.j..Í

r:. /' f,;rÏJ 1.: , .lÀ'1
iriJr

l,i it .,;. i.

i i . .._('

oe op'ste:ríi§en voor'À.reg. t/n .Dt ziJn iri frincrpe netàerrae' zórit" I'g';íu; 'r; Jfl^ '' -
afselopen week"in de'LElggievue"sióndén. WiJziàineeniop +gr".';gíËi9,pir-r*-19{l.i.i
Je vlaidè'treiner of iie de Jeugdkormissie. r' ' "' ' '' "' - 

''. ' r '- I :r' --- i":, 1.-ri \í:r,t | .' t' "" ";": ,-. :I ," 1'." -;i r'-, , {l':' ' "r "' " .'ír\rf,'iti ';-
LH{S A1:. zfudql..A.Uqh!49tr .: .i...,r '.. .. i.: . .,'{ ..,..,.i ,...r. ....--:,.. L

IiENS 83: nètD.EeiBs, B.Lanfers, B. R8ul-akhau, C.SriliÈer.
LENS 31: met M.tle Kok, {,Schippers..1. -. j. ; i.
IiENS C3: Eet C.Verby, M.de Bririnl- M.'foreten]'fi,fuï.

::i, ...J ,.. ?.' ,i '.r., ..,., :

LE{s.qj..eB E2r; e+s ïgrlge.,.ïeek. ..-

:1t ...:-. - :,1: * !*L-j.i-:.' iJ"?': i { j.! -.-i

LEN§ ,n2i R.Al,phdiaÍrr, M.Boerdan,' 'Fouëi eL itaddlorii,' d.)àee"lïjv.a.ír+;''r',r.u"t:. j
': '.itheiJer. A.Nolten, p.v.RlJï,t M.Seiai, rj.seíóor, .f .Siap, G_jstrití'C.ze]Ër.

'I'Léiàeíi f Dirkr:Boe1'6dd": '.- 'À l.t..^.-',
,, i.a -.:|r'..r r, 9" Í.!f,i!: -.--,,* ll.. :. :.. ;1.,,': i: j , : r',..,rj, ,,lt'j,ll,,', . i:, 1ir.,:c:,

{,Ë,"ïïi;.1fi#ji*iiikrl".ï:"yïlii:.*..,p.de,14ie,1[:]'ri-;.,41É,;m.itii;3-eilo'
Íeiaei:.Éans tÍoosenóóoiai '? " ':i.J'xJ)rri 'ttl .i J' Jr'f : ''': {'",' :ri}; '-';-

.'lrrr f,L: .-'1. i :1. rl^.e ,. . , lttl !'F .".'. . Ítj-i:.t ,ï1 ,',-", .i,,,, ,t:,i.:fïi
A.Bharos, V. dx. gh€,tinÍer, R-.r1..d. §qest,. n._Ke4glig,.I..IoqE,. S;Sir.egar;;..r
R.v.d..Snoek, E. Swe]ef , R.Vreesï-iJh,-teider: Wi].Ien v. d. Geest. d., ' : ri-Í t.., . ". 

"b 
i : .,f:t .. r: .'

LB{S Fl- en F2: a1s .vorige veek. . .. . . : r . r.. :r..- .l j.' . !r l/r.irq,

IEN§ l.3:rrA..Akkatii; J,'FÍet§l"E.Goàbault; h.crooÉ; ti.ïèide1,;:-A.d;rui8t;-Ï.ioÍà1,' "1.
i, , M.v.il.Yoofi.,í rrr'-. r, ,,. .'Jr'i i-,I -' .., :r'r'.ï1 : i-Yr''r'l," ;'' lÍr,-r! ,:; r,-il

r ".t .lèi6èr:, Reii Héiàél:.' ,, ,.i.tt,' ^i" ..i.';- ,:'q' . " r: : t ^iaj i 'ii í,.; :,:-'ri !.,.i

LENS !'h: M.Àerts, E.El-lebbèr, M.Elousrti, V.v.tl.Geest, U..J(orkmaz. K.'Iorie,
R.v.0s, R.Stolker, G.Westerhout. ,.:.".... ..: .,{ ,l,J,:.,-::',. ,:.}1 ..i;.- -iLeider: IIE.rtin Í,Iesterhout ..

' zdalvöètbd'biJ' rv snóédie'..:i"'i - .';i . ,i , ,'r '. r'. ..à!rrÍ! ;:J .-^r-',.t..i "'.^,',"- .. ; ,.ï .i ,; :1.;1 ;i,: riÍÈ,\ir -,j { í.'. rr,,'' -
AltiJd hebbeí'iriJ eoètie. kondÀkten net tr'lt snöekie een ech-të-lzaalfoetbatverenigíng.
ZiJ épeleu'Íii sporthai transva"l aaà de Ma;uo-aitraat' noef" SitiaÍttïrgèrslr"aitl -:
Op 25, 26 gh 2[ septehbei ''spelen 

i,e. .er 'rieer vat ïed:strijde! .vein e.x àO;nÍnuten: ''
Onderótaande spelers wcirdèn verwacht net bij àiöh het' oiigíiere iïlttStè'nï. eou.' 1.

§chone eíEsèho.ènen ( riei 'ilittë iool).r ! :1 -r" r '; i - - ' i'e''rt -'r; ,r" '/ !-'-(

VerÈameíéd'oden vt opr'ÏEn§í vooiri,ijaàn 1la-i"dlj1 Èet'{aiastitiaplos.q$e."''" ;"''
Daar zaalvèetbal ge§péeltt wordt nret vier lv-é1iisgeÍ6ís ïeirl eéí Èe-^Èpèr1È\j'de | '3r'1'
B en C klasse, en nel vlJf velttspelels eD een keeper bij 'U6 6-'"i'''p-uË§s.: I. 'r:'
ka.n niet Íetlerebn neespelen. De.,opstellingen ziJn: . í.:.'. rr
tEN§. F?i F.Sarsatie, M.Borsteu,'M.de BruiJ4;;!;Eeits, _M.-de Kok, W.Lut

,1,,...;Q.YEïbiJ..,^.. ,l:-.,-i, r . rr: j .;.I.r:r!' ;r,,,I y*Ër.ii
' ..QCg.Iigg spelers trainen_. .Leider: lda.rtla,;Westelhor:t, j; .,.!i

, .,C i, Swikker,
f .,, íÍi..f rÍiiji,l
' 'r;i"1, i l'1'í È

noutebescbri .lv WSE voor A.reca -'rD,1 'l \,.i'1 , rr'.
-'rl \-'-t t 

'^'' t t 
';'Ilee4 snelvëg Den Haag-- Utrecht.- Voor GoudB s.fslag Wsaldiiixveen/Moordrecht àernen.'.

r. i'l'''rf" t!i: ' b::.' '; I :''ï" '-'' ''-::tt "'".\;" l"í

r , ..,,1

-t



E:tude ef8leg lLnkeaf onder riaaluct vea enelweg door. Na viatluet d:,rett .reilteaf .
richttnÍi Wailtllnxveea. BIJ kunetverken (sooru vokkelg Eaar riet te eten).rechtsaf
reg vervolgen older àpoorrie,auc! Qeor. .leuga'v,oetbalvèIdeu Be.,Felf .,, 1.,.,..'n 

"j,Etntle T-ept 1t61ng 1{.Eldaf veg vërvoigen 
-loDge 

o.a,. Shelletation. BiJ truijpi;j' ..

rechtaoor. I[a.. ongeveer 200 neter (4e straàt ].1n]sl rnoeiUJk te zien) p[ Ae lrugtipteef. Oo de eàaèhbar heeD ligt de palkeerp.lsBta veu IíSE sportpórÈ'tte Icno-:l"',
brèkers. Iíe. hopeD alat er $èt neer yaalera zóJn roet de auto. r- .: - i ;i ,', . : 'i' - l" ;' .' .

Boutebegcbri.íviuE oottlorp,yoor A1: Etrippelkaart liéénehen {(:a i,.'. ;- l.:" }i'r:-l

Jul:.ie sds.n Et tte buB .-* *;"iuó .*.,u;ifi* lr.r5'riur'uii-eo'r;ïl 
tà.'

lngang vap bet. Centrael Btatlor. BuÈ L32 vertrekt oE LL.25 uui paer N-ootdorpr;;..1
Dit .koet Ju[ie vier- strllpen. In $oottlq.t? kcrren Ju1]ie oq óagev.eer LL.[O uur 

*-'

sao: EèLte PJètaneutlreef. Dhr. v.d.Kooy yo.D Noottlo,r?. vacht Jultie tlBarop.
Aartlig hd. Jongeuu.èie niet biJ het Centlaal station i,èrzaueieu tuaar rechtstreeks
gaan (bromer,tlete ) noeten trit vriJ dagavond even tloorbéLIen: 910154. IIiet veij'
geteu hoor. .-.-i. .r r ,l --. .l :..:" 7 .:,-.: .-ri... t. .:'. ..'." ;.-.i.''l

rE ilontlertlag 5 oktobe.r start de verkoop var de . Grote . Eula.k!.ie vee!-i , , .i! i:.,
Dit keer iB het de bettoeLing dat ve op tloadertlagavoDal de riJkeu ronrl ,LE[§ ingaan.
Ia ÉéÉ keer los is het notto. De bedoellng fe Qgt.Ai epelèrs vqr'.IrEgs Dl. «tit doen.
NBtuur1iJh nogeir. eudere Jeugd l etlen ook lotetr verkopeD. Geef Je Du. elvest op. Eoe
ueer lotèn ve-vèrkopen aés Iè aeer geld leye"! het- f,mS .op.' 

: 
I , " 

.*, .- i'r' ',i
i r"

Grote l0ubakÈie.

LLdmasta chep voor leiders Yerpllcht.

De -1 aare heefÈ ÀodLE.

Van'ouze kaat le dit nÍàL opgelegd: Eèt ïs eeu at].ang bestàande rerpilchtiDè í€t;
de XIÍVBI. waarop &orleDteeL èrg gelet vortlt. Iedere overtrediug kost orq..eeD -lï:l ;
boete. Rea,ktles vèn het koet roe e.l zoreel geld, tot rr een ho-bby nqg teBt Ííel
vet kosteux hebbei we afgelopen zaterdag gèUooia. Yoor beidé opvaiilngen valt

- lets te zeggenr Zetelil8g konen ve er biJ de lelaers op terug. ., ,,.i ,1. ,_,, , ._.r,.

De JeugtlkomigsLe van tr EIS bestaet dit Jàer uit. tnee peraonen t.rr. IYed Grens eD
Perrl v.d.Sbee!. ZIJ tlregeD zorg voor de vettstriJdprogra,4m:,r s., tie ae.nvulling -ïan de
e1ftallen, het verzorgen vaD ale kopy voor tle LE{srevue t à, het rorgariiÈeièn van
toemooieu etc. etc.. Korton ziJ bepelen. het beleid,.íaJ] ale JeugdafAeliDg.
EeD Dlet geriuge teak e.n eiBeYlluk.een ou8ezoDde.toqstojntl voor gsn verqnigilg
uE! eeE JeugdÀftleftng oe! tyila+g ,elfbalLen._ celukti8 hetben. ïiJ voor he.el veel'.
uitloeren<le taken huJ.p ge.krégen ys.D oud.er6, aeniolen el/of .een en\el Jeugtlllè;, .

D€.er ziJn tlJ heel erg tif.; Eee rsrt zonder hun hulp -vae het eeht een,-onmogelil_ke
taak gereee{.' Voor de,zaterdageD hebben vlJ uu vieÈ }roepen die eeDs per vler.,
ïekeD het heel zaterèag'gebelten regelen. ,.'.+^ ..,; tl : . r.: .... I
Deze groepën best_à€.E uÍt: . - .- I : ... :1,,.r : itj ,i , ., .- l, :

àoup .S t.:::' :' Eroèp U r .r ' .

- " Hil Heynetr ' EoD -r6-crève!èUk
Arnoltl BIJ JersbergeD Jodp'Pronk, -Vacaturè , .:,i .:..Vacatiiie

Zoele Jullie ;i"o aàtuËri ve''iu-sroep-3."r..\ oo6'oaJ"tr"e". èegíèisa;;-ii";;r';i"h
alsnog rneliler.
Op zfcn rortlen tleie Crg'epen qók veèr' geaBsisteerè door ouders die zorgen lÍooi;i i.i

'.het p1a.BtseD yar, ile kLeile dog$Jee ea het bezorgea vaJ3 Ae llEoEaàe. Ve.Le .hanAeu' ua.ken llcht *erk. :Voor dte volle'tligàeid. veraeLd.ea rU ooh ileze- uaËéa.

Sroep L

l{ertlu Eeuver '

trÍaa,rteu tlen f,eiJer
trbed SchrnrlllrD

Llmonade
EL:.l{r.. I(Dorr
F23 lfiÍ. Noften
tr3: !,Ís;v. tl.Voort
tr'\: tilw. v.Kutk

'. cerara vaRèÍJseD :

EaDE VerheJ ,,

' leell v.d.Bdrg

El:.
x2::
E3:
E4:
E5:

llw v.é.Eeuve1
Mt, Meeulrl8dè
Mt. ile Roode
lÍrr. hobk
l,tv. VreeBrÍi J k.

doeft.l es
de Eeren de Booy tbo"t";Làí::
tle beren- Gioes/v.d..Voort', -''
ale hereD Vecature
ale herelr Yacature

Ht
F3
E2
EU

I



OoÉ'Aréí'aud-nóS'íàt'vaàatiuës. iiét ist'oigevëer 1-5.rciautëi'veit ón nries'tai !)en Je

. 
'er.tàch'.'' 0oËlvo91. aË é1f!ri1-1q4 . C+i:q?, 'c32 .cll,,Di"en 

'Dz-Zoi:.rgo.y9 
39c fpagis. bt

" iioedèrË die tte lirionade bll de thiribwealstiiJ de-n ïllfen .verqqrgqb 't ool( voor' ''
:r.:---'.i. -,'-.'r' i'r.!, ;l f .,.: .. '.!tl'!'.! .t:-.:..!r' r, , ".- ".tJ'ti'. i r',:, 'l ;r' ".r)r.:
de' tegeastsn(er.l. '

,'ö"r;iEtïUEt"ríà'""à;aa ó&iÉí'g"ire"it"1s'helrieí ire'utttoistèed;j.oei vóéttartóid tan
irik';i";!;#-íi"'"rituged eËn scuéiàéreiËter aa'sterLéil Darifoqr ?iJati :e

,,,t'd;;ö;";d x[il'. íit'.i'i'aào'.éo prdtlien'voor rle,thuÍssfelëndë"veieíieiirs....ya"É-.-""e.n
nefd Èfuà.',raJ, ifeíab-'gad.t d.it reeeled_ vóo1' de' A-B-C'en D-kfease tei"rriJl,Jiui _Spaaos,àii-rrili-.à;il-";r'i-dd';.toli +ààËt"ila3è;'j 1,rÍl-'Jd zó iu;en:aà eèu" riíit"n''gÉét

,,:'í: *,1;Éï;Íi il!+ i,ï:,3',je1fl3j,.ór,i1l, styT'i1s3279):'nt+"*li, i:i:..:ï}"r.ï"k",
lr'.i ïil; #;;*ioiàiritt"'irs'utartiJdlbeubii q6àr"àe twrie Jer]ÉSrofrisbieledén 'n'''i'

thi'ïlà.SiEll-Gioisttl?". r"Èà"ài'ao" tositrrg)..0oÈ'aaÉ iè op.le naantlasa'iond <ip

'",rÍncs ràncitóÍieuj-Vallar àiÉeièèr''rgi3Ö'iii ntörÉàdert":aC 5èuedlorfuàiÉóie en er '
"ià'ràÉu"ioctneï'ïreÈ'i,ií óe"veriitiaèitarèil pus próÉièireí'i, suesé'etrèd:j infciröatle
'"i ."i-n"iieià!'í,1à, ia;-eéíèlïaàÀÀ'of''beL.'''-'' !'::"" '"'r tr'1 : ' ' i'r'r;{ 'i: ''
r ii.. il--afi,fr::;:,i?-l] i "J;:ir,;f iil-J ';'- 'i', t.-.t ! . , .rr'.'* . t.

BLuf.

iuiNS'C}:- vcg Cl ij ,, 6-0",' 3;0) ' r'Íl'
.l'.. ". Vrrlr *.ir .,jíi,I

j, . a..at it:,,§

ir. ., ii - .' 1ï:,ï:; r'if
,i.ri

We noesteu ' oa ile eerste tedstiiJalÍve.n lYnA gesonri en +e.ïhebbetr itafgelopen' zaterdag
. i;eantÍeaen':tégen' <Ie1 ksnpÍoen vàirr-íoiid Jàar.,VCS.! Dét Ldit e1fta1-'geen',.schio14ee1 vas'

va.u het e1fba1 va.n verletlen Jaar bLeeÈ a1 snéf in tle:rteqstriJ tl: iEen rtloel.punt i-Yan I,EN

)'r, ieèk+a t i Ëéii eón, hvestie j :ya.D ;ti J d,,te '; zi-'J a.' Na'. eeo .hoeks chop'.vao i BarrÏ'uas -)hetl gan

zoier.lnaiití stónö voLeénd afspra.arÍ ,achterIE " opgestelè-,ën kopteide':ba-,-:die 1a!8s i.

iedereen heeo Ías gegaaa beheerst' ií '(it-o Ioen liraEen "deir L0'ninuten";vaoÍifians.
A1 geblesseerd aan d.e ffedstïiJd., begorulen kÍrsn hiJ !à een -overtieèl'ng 'ten vel,'en

' velergerd.èr àijà tléÈsure.- 8éir paar- j iiinutea , l-eter bleek{hiJrniet rrerderl.te lku.nnen
.. voideí."..Íonry ( .tel t'àat; ilus;rrissel) moes!

)

en'sef hi5 atsnr ge*isséIà te,.Yi11en
z\ch nog terd §a4.n'.J.open àus Eans &oest no8 eveD d.oorzetten. BliJkbaar:ïas -dlt niet
tèreeL gevra'a8al $Ent. eve! leter tekeqtle hij 2-O aaa. Eierna kÍíaEen l{e nog 1 keer

dit haa elgenliJk meer Eoeten ziJn.

9

tot scoren (tonry) voor d.e rust as,8x



. & werde[ nogal Íat kaqsen verprut8t en,aie ruÍnte dte..ïe kregen ïerd Ulet altlJè
goeè beDut. De bar.verè te BEer diep geepeérd en'tte'Eeeate ap'nvallen' glnien iloor
het roltlileÀ..terntJ I rldar _JuÍet de'Ineeetè aensèn stean, De.'Ze be1*t *.rí èi wat aat
betr€fb iÍèt'veer'Éèter'op., ll€ ziJn tu tàliezri'nog veel te <inruetig. irt irout -ouder.antlere ondet tle ueesfe apelera zo sner nogelilr een beslliaeuàe 

'!ese 
.vilien

&ereD .of een. noole aktie wlllen neken.ten iJL liet vaak' èLle[aBt'.Vee] eenvoudigir
, kan. 

"-Éven 
terug naai fl.e redstrlJ d. 'De 'nan 

ven .de ae hólft $es .zonqeJ'tvi j fef íomy
, . Eea onvervaLste hattrick net els afBrultrng eeu. echltterenile lob'dler tte keépii

hedn. Ale.Je zö voetbalt.kan Je voor onE vín grbte fliierae *ord."o. 'v"re""tïiÍà"a
.. .nlet aat Je Àar,r ook op èe tralalng aad nóet'verkén etr Je dus ooÉ inzet soet'tónen-hiJ 

ale oefeningen ttie Je ntèt zo LeirI, vtndd. Eot elot nog het eeri èn'andei. <iver wa
anaere..spelera. . Ten eerete !.licheI. tÍet getuigt,van grote. k]as8e.aat Je zeu tiJden

. het vain lopen voor Je lnvalbeurö z'egt qat hpt'ni9t=g'ast. Je hEn Detqr'ae-reËt.'van het oeizoen spelen tlao 20 nlnuten neefuen, inleen redetriJd è1.g t9cb.:al gés$ee] .

Is Eet tlè kana alet. Je'tleseurè veiergort. Daii ae'rerdedigfng: Göed Ëàorianfieera
door !.d8cble1 en Robert bebben Jullie geèn kaas .ïe6geg'even. opvàIlen{. hÍerblJ ïàe
bet goede overnenen ra,o Sarqy a1B Rob€rt-Eee na^ar- vören glng. 0p het nttldenvelti wa
Íh iets ElnAer tevreden over Barry. 7,o neak Je b.:r. Eog gteed8 te t9e1, onnodige
slldinga. Als Je èe ba1 ulet Terovert blJ een sJ.ldlng 1tÉ Je op de groiial eÍi ksir. Je Je nlet neor. herEt ell.en. Meak .tlus 'al3.een 'eèn Eliating a.1E Je bune zeEer. *eet
(tat Je de bEL ÉeÈt,. Dè iíàrva1 tenàl,otte hièft óók i$el Íat Leuxè atngen Leten".zÍen.
JeioeD haal een'laar uooie akties l8ai raE nog ongelulikl8 qet het. éÍhake,l', peter
nàet toch *et neer'he{ sÍJn IÍlhër teen gaan oefeneÍ!. ,Je paàeeeit' oeklrèltJlr . ri,.r
Eaar oBdat Je'hen ilóo niet dlrekt voór'kan'ge$eh duurt het ÍIaak::te-larg zodbt Je
nedeopelere 'tÀnlddelÀ afgedekt zlJin of Jer alBhog ate. ta:L' verLlesti: ' J j, '. *.. .1".i
A. s.'àaterdeg cle 3e cèdetrUil eí\iièI téBéB. dé leAekoiloler DlIO.r .r. r,. '. ,Ír; ,r, .'..'..

' Een
':1

,.', l

Iaag or
:

Dle Ë4Èë D3',- lElcs'D2 ''1-2r

Iorenzo 'Aie. Eooordei 1-2. -

i. r, . ; .'1.i ,.f t.Ë -. l

,,,:., .^] r ÍJr.J i: , ,: ,';':,-r
r.l"- ,',,, .'i .,, .,t,i
'; .ti, .t't ,, ,tr! ',i, ... ,'"- ,rl! ,É .-', . ..i- i -:

.,. *: ::1 ,l:deltJh koupleet 'er,rtar ËsoÀen ire de tryedg toupÈlrt,íe.'redàtri;à op
0ckenlurÉh.. .. .. ' .' "; ""

.,. !a ee'n' kiartier'apel"i frar'Dle Haghe op ',.*rupróng 'en "acoorae' 
1-0.' . :' j't : :.:

RobeÍt Yeril h1elnB onaieruÍt Behaslil ln het BtÍafechopgeDieai na^sr tlè gchelde-' '
recblef ;Írllde,geen penalty g-ven. ." ,,' . '.;. -- .., '--.., "::.-., :t '..,
focb EïB,tu-IrEN§ voor de rust,.op geliJke no§At! 1,l.g.ro.1enzo iiet eeir'rogtg.pUdtne
vertl het 1-1.
In tle tweecle helft Etng ÍEflS DA st,eertà beter voetballea Ëo itt'wu" ïee$ 'r "f'rr';

LENS E5 - HW E5 h-1.

.sele,Ikt..ltfbben fn,tk foop. e-t#l.r,
, ':,.,. ,'J(,Í ,. ' 'r.1 .. .h--Í..-.<t l. 1 Du Èla"r. ''ii.''.- . ,l', .. ...' .. rr'. ia'. : , :::..-.,.,

.t i-

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

'i ft: " : r r ,.,i: ',' :. .. :- lt i' i' .'.1 r-"; :.,I: r .! .r . .Í
- .JoDgenE, .ik vin<l dst JulLÍe B11eoaèL hara

volggBile ïee-k .reef Eeleurd. .^.. 
- 

. , , .". - 
-

§
r.:t t.-'

Ii I

Ite eérale! r vetletriJd geríonneB e! 2 vedBtrÍJalen verlorèn te hebbenr- Epeelèe_ dÍt
tea,n algof zlJ èI ee! soizoen lang È8Een héilaen geepeéItt.-.--;"[et tB ,J ameÍ.dat Mouolr Biet aeer -"vii voetballen. : i_: ,. ,: | .r ï,_ - .,r,.:F In de Le heLfb stota F&liiBn lln hétïaloel, htJ.had nehlg.te. doeEr !aa?,de_ballen" rdie hÍJ kreeg hielè htJ Eoed utt.het aoàf. -. ., ,:.,b..... :;[. ;:.,

t ..tré, Íodgeveer 6 iBln. 6goorde' neyaonè VreeerlJk . bet openingEdoelpuD-t r rlptu! .hlJ ,4eael bsl kreeg Íaa, Isus.e1.:,8egen het. elRale yan rde serEtà tretft scoórèà teoael 2i.,.
. ÍiJilenE èo rust'werd. er:yaD keeper gevlaeeld.., . ', .. í. t i .r, ir r.. , .,- :rr, ij: In tle tveerle helft Eaekte Isuael nog een;t.doe.1!u!t 3:0.. .,, , .* i i,- . . ,. rl , r. ,

.-' 0p ee[,gegèveB uofueat kïs,n'.èr een speler vau IIW La4ga. ae..ver-dedtging en sc4oot
óp bet tloerr,, èeze ïeril lo d,e trÍeetie. inEtBntie nog net y.go-r ag aoetJ.Íjn tegen=t gehouden. -. 1.. .t.. ! i:.,..r..: .. í;.

..; " -Ytti.; )....1 ,..:.. ;'- . ,.. ,l.; .'.' .,_ "ori6'-:;.'



Het vas Jao,er va, de verkeerde besl.issin6i, raardoor de gcheÍdsrecnter,len .;,-
. .Penelty hèeft rleten 

i:..':1, ,.1 .1è1$ .toen àjr, .ra*u1 ndrh;; D.Jj;ili.rsre1hter. r. heef[ de' .vedstriJ d. :Íeràer goe d. 
'eËf]ot 

èir . :, - |

- ongeveerl r rin. "tor.l[à{:"i;il ;;;;;àà"i"rr"r rf;o 3., aoerp11$1, !-f, 
"";r:{ËJp;..i-'1" de uÍtslag '.ieli',':r.' tj','r t' j' r-'Í 't. t'-.

, . -,uï:;,= ,1:t""1ï."1ï,.J::sàï,*"i..h"1.:r so:'le ,,ea:triJ{ seepeerd',,1"1.q9.19 1ilo-,!tà'is"",
.",..,r.iri .'',.:t.r,i , i:1., ] .-,"r r,. :. ':. ., ., , , :. :'.'-.1 '' , t ''

, .,1 i rU.ï.r!r) .,i i l ,..j

rr,1 ,'í,:-:'{l:q
JulLÍe lei(ler,
ÍJi11em v.d.Geest.
-. .r, '.,-ii,r - )^ J,l- 1'- 11. lt.í , :. . ,.i

.'.-, ':\' . È, j l!,Lee.kkÍrsrtiei"rFl- F'- IiENS !'1 ".'5-8:' 
, ,' i''it.i'' i,, a 1r

f-.,,r

" |_. .. ,,_1 !

Lmls Í'1 speelde efgeLopen zateidag te8en Lsaklvartler HL hur tweede koap'étitÍe_
, . Td."t:,+.J+r.tCe, r.g} -rgqlluke slart..vorige ,peeh stDg het.tru stirkken j.betei..,j 11.,{' T l:l begl+,xs.4, ate -wettftrijtl wes; f,aakkvartier iets . Eterker rnn àr.. agarasgs..de .wed-:.,;

strud. vorèerde serd LENS rioor goett voetbal en flinh aangenoedigd. vanar,aetàlj-- '

lilD steeds eterker. De. doelpunteB geusakt atoor NefJoe :l Jeff:i a, yoÈi ei-ii
. ,Il*-1.'ïï9n 4.e1. EeYo+s,el SI nsTeD !ele..nqo!e ÈiJ.," ' ,í ,,.^ ..i,':. , .,.. ,i,:

iJoDgeD.s ge zo door. .. f , , ,. .r,.i.. ,ir. . ,; .:

.n -':.-'; "i -.tii,

JAC Fl -
,..,i r:.t i ,

TENE F2

" Peter..
4..

".r. ir:t:t ..{

;1-fl ,.:' í,

:.',ií '

6-2.
len zèei goed. speleud Fa Ëria.rn ei ulet a.ar toe , 

.ón ne de ru'dt -èe ri+o'ràEii"Jài*a
'in te ha1eu. Ksnsen .rierea er'geaoeg, íaar. àe ba1 dins ., ,*, ïiét -i--§-:; - -ï:*
uiteindeliJh in d.e t'neede èerft schopten Jurrie ei nög weI t"uà ii;t-íiËr,.a" .,.tegetrpartij ook nog eens tïee. JurLie hebben Je oudere veI goett 

"oótui- i"iun'i
,. ,,\.r- ,,í,i.,^. i....i.. I ,;r t . .ti,:.',. . i ) n ,"^.. '"i, íi1.1'r J.fir.l

., ,r1,t r!.( .J,r Ir.. : ,',:.1'r , :, ,I{irn,BLou. . .,.r1 ".,i 'i.1}i:::1v.l ÍÍ". I '':t,'

UII§LGEN JEI]GD.

'.l,..LErlSiA.rég.ri' "- I(attiJk A.rrè8,'- j O-l+
.- "Iéus'A.I.rl; 1: íi:..' !Í'plold 'r"AA' Ö L'r1ci

LENS 3L -.Vred.èaburch BI . 3-3.
Lens 32 - Vredenburch 82 2_O

leaklí{artier

El_

!2 "'
83..' l''
Eb

- nfdrrr '' ';::;
- m4sH E'2 "t' "f r1,,ll:

10-3
rr-6 .l

,; 6:0 l; ï;'I+-r 
, 
"

"'5:8. :;
;..6"-?:: ,-

,'ttilS
Lèns

''rËbs
Lens

j t"dà'Tt' ot'

- ,.SVEoC B1:,:. ,:'_ríeus..B3 . .. ,' . Í rJh_l,r, : ;.
'.'Leus':Cl .,".! i'-VCS mJ :,i' -, ','6LO i

Lens C3: j r ''. GDS C2 , ,' . : i, - ,2:à: .. I

SVDEB cI - Lens Clr L0_0
' Vredenburch-.DL- Lena. D1. ' t .", 3-3..t: .Die:'Ee,g1g: ÍDj,: 'i- f,e1ÈrrD2 ' .,,r,,.' ' 'L-A.

JÀC F].
Te 

. Werye
SVDEB ET

. - VCS, E3
. -'- EW Ë5'
r:r'- jié'Ës 

r,1
''.i : I'r,lin'slr,à

, . -" Í.ens, F3

i ij r.,;1s, {},
,.11.,,1ti1r:\i .:

, -' , J-!.^,1i .

. ..,,r. b'rJ

i 'r,'j r;; .' '

)Íld.r

nt

Íl
:fÍt.'.,:'.-

, l:1:"".Èo"."la1eprden, viJ !-et els tle vele leiders ,, spelers en . oudersr.dst .Ae.:vo"i-ge

*flIr:To: iFlql'.op-hi-e+d.ri Meeralere kleine ved.strlJ dverslageu, van oird.èrs+,éid LèialérI
9.,":,S.J. ip ld,e.: re.§teren«le kopy had.d.en. venrerkt bleef helaas ongepubliceeral. , .,
Eet Leek on' niet'Dódig oE aleze .kopy).qrsnog^ te pubricereu ,. ( ouà,i-nieïrrÉ); naer -vet
hebben we ait pr'obteen bln,en de vereniglng eanlekaart. BliJf de weasirlSa,íàrl

; , 815S3. qus_iulgï_e-{el. celu.k}.ig werd er afselopen zaterdag eén ,vollëètg pii,gi"rru
,* 9eS11r9;. §f ï-elg..8] .Ir.eer ,hpe.I wet. qfgeprikt (bedFnkt. Aad van',DSM) op. onzë', sIèchte' velOen. Ue reau-LtateD tot nu toe. ;-:. ,. ij

'Lens Ari_dËlr.Í,,'{l.iif. ,; i í*.r_+. ' ri . ! 'n_, ,' ,, 
,.j ,, 

,'r,..1;1r':;;, l;;;i .l;:verloor tïee keer fors met 6-o en \-0. leiae kàren"wÀr'ut àdíràttËÀia naar.toct.
Vertledigend., vooral op het nÍddenveld, kl-opt het nlet. Nietlnu.al bi.{ de ànrrrren': treeilsaari zitiëii.rjJe Éebt'ri'niers ïos irddiig ""a"{iiràa"iàà'Eit;;}"ri"-i"Xii1'lte herstellen. Eelp elkriCr hierbij. 'Vorrn è'èa tean en- IuiÈtei naàr' ae tÈgeÍer,{ing.
VerAer beel- veel inzetÍ Succes.

I Leqs Al.i)ljlri -.r',;4,. .' :" 
''r liliil' '1-!.. , :.": ,. .-ii i;" ; "t.', 'f ir,,r ,. r-'

kunneu \re kort oyer zijn. uJi,.te rose inàèríng.'rerinaèuig:l à iÈib"#à[eà; N.etvee vedstriJden 1u d.eze pouJ-e en dFn.echt beginnen. Mlsschieu vel net een vaateleider. late! IÍe het hopetr. Kom traioeh. ,

11



I,ENS 81ffia "airt. weèetirga !99q ïul 1;ir*".iri,i ioe* ï-s Éï íèutr*aru.'zirtlJau6 ,o-
eiieèlalé' het "zonèer rneer ééa punt degen Vreitenburch. f,gÍS_'i'a, iv.Fel 6terker. naar Íislte veéL. ka,ueea en gqf,.èÀarentegen viedenbircu tÍreé doeJ.plrnteu'op eenl preeenteèr-
b}ààdJe.' '§top''aear:nee I Knap vai het'alat Juu.ii drle keei'een 

""f,terat"na 
.*egwerkter

stöntl bÍJ ruët aet 2:0 vooi en' daar bleef het ook biJ. IÍa "rust uaren tle BpeIe;.E Eet
heel ontlere d-Lugen lezlg. DoD hoor. Drie spelers kregea een 5 nin. strafl. voortaar
bllJven voetballen. ,:, .

I4NF 83: . ' .. ,.'.,
atond voor èe ondóge1ÍJhd bpgaaf ou tegen Eoc 81 te Epelen, Deze ztJD veeL te laag
ge<Ieerd. wearon dlt noilig is te8rlJleD r.iJ echt nlet.;llet ïerd th-I._ zatefda8.
tegen RVC 82.
IOUS CI:. .1.,. " .:.. '' ..ti r -' ;r':, t.' "'" ,',lii )[:'":
ffiïi-iJ gernclrkétlJk ireil6-o vs.n vcg. sa'dè 9-I oierrlnninei viru vbrigè'ii"Lf lfoop

-. . ln de tseeilre heLft.de geuekzucht ln het teau. Waek hteivoor Jong:Ti:: , i,, .= . 
'

BJlJf. acherp Bpèlen, .1i . .+,' 'i , .'
Éus bar' l. ,. r' ., ,:.,i, . ;: :': --i'': ':1r' ';' i : "'t' ' \'- t't'
ffi'n veastrlJd niet aloorgeaÈ. GDS cL werd ieiuggetrokheo . = Rrià ;ongénà wè'ièen ir
gedeeltl ln ardere elftauen,
IEUE-931
Boest tegen GDS C2. Ze krrÉ.taen rrei. 2-O achter naeÍ vochten zich terug teo;r Z-e. fle-
laBs lraE toeD tle kracht eruit en flon GDg net ll-2.

roeet -tegen 6VDIí8. ,Ook zorn vereniging tlÍe ziCb alttJd heel laag ,.aet Ínilelenj
Wet tle 6eí! hiervan ls ont6aat onB ecbtet volleillg. Een kanaLoee 1O-O nealerlsag vo(
one Cb ilerliatte .

I,mE»r::,',..' ,,' i.',.t ''', ;.f ', : ;'l;'.
. kebde een rouiríeilge oefeapeiÍotl,e. De kogpetltiestart rÍo9 voelbelovend. Na,àe ,-O -- 

overvinnÍng vorÍge seeh op HMBH uu.eeu.3:3 geliJkEpeL biJ Vrettenburch. Ootr dlt
bBd een ovefl.ÍnuÍn8 Eoeten ziJn ïlgt'íeAereen. Ga zo doof naar nÍet te overaoedlg

- líordeD.
E!9--P,3: "''.'l' .-:' i'-1 .; '"|-
hèd &fgelol,eh zetsrdag eoht versterking in tle pefB,qle4 v"au oerarti 6trlk.en lorenzo
§endpr.., Via dq ope{r da8en l.ÍiI geïo!èe]r. lorenzo 6coord.e beide tioelpunten en,Gèraril
u!Íocgtld alsof hIJ altíJè al had gevpetbald. Ga zo iloor Jongena. ,j | .': ::
IIil§ EI: - 

:

von vorlge teek urét 1?-0 va,n Gona, , en ,eeraler 'aL Eet 12-0 1lan BVC.ÍE ee[.oefeàwètl-
- striJd. Vandaag wee, RVq. Een. nakkle ,dus?? Dau ïordt het echt noeí1lJk. Dat .rreten r

Be&r Jul1le riog nÍeÈ. UtteiudellJk won [Ell6. verilÍend, dat ïeI, net lr-2.

.ËÍA; een téie ret*è weaatrrjí t"g", B,tsH."vortge o,"ui'oog Lnetoos iàe"o, IEs(ro-r) naar ou ielf ieei ecorend. Wè zagen nooie ÉornbÍnetle,à ,en Jul1ie piobeeièen
te roetbBIleb. Vo1bouèen hoor. IIet, rrerd i.0-3 voor LElfS.
E§§-E3,:

, ; ilóiE-$1J, rust...nog ,voor Eaar- verlóorr. toch) hoE let lr-6i Ïíet ondat ÍEdb betdi vag
. p.gsr onilat ye,91; Jongen8 .hët eIIèen' Él1len 'doen en +ooi'b1l3ven.'hanileà i,lg ze d'e

bal kvtJt.zlJni,.Jorgena,ovérspelen:.en,rverkdí hoort, eí echt biJ, Veider zÍen .iié
veel te; qgitJ.g Jongtne, op. de tralaÍng., KoEéit hoor'. .. '-. -,:5c ,,r. :-:

uLELL'lr;r', 'l) j:lií; j'.:: .-f r .,. , 'i1-: Í' ? i;i' ::::1 "'ir '"" ';-"''
.,.doet het gce-è,tpi nu toeÍ,Yorlge week.verè Quick net 3-5 vdrilagen en'riu,iodàï VCg
.. er net-.6-0 aant geIov.€[. Door6e6!. zo èn ver!àet ile traÍniug hlet-óp 'woenailagnlddag.
!E!§-§5: ; ,: .' I

I{on naar liefst Eet I-1 van HW. tlat eea nooie aanvalleD cr doelpunten zate!, er- blJ ze8. orote ELaEBelI Vollroutten èlti :,, '..,iuils-rii --,---.--.:,i-);'i:i.:t::.: :iï. - ":, -., . . ;..",
frËÍet-erae llq! g9"it van ile 3-1 nedertaag ,an *'o"tgL week. 1,Eàikrra;dj;. Ë{rq noL wel
voor near. Fl vocht zÍcb langsziJ en non ultelntteliJk .net 8-r..;
IfftS Ip. ,i r;. .,. -.' -'i

ffiie" rreek iaet 6-0 van nAg 11. tvu waö JAc n !"ritur:t,à "terr. rua"i""n,àulu *.ztn best eaar ale 6-2 nederlaag. sas- nlet te voorkoaen. i-i.1. .; .. .,''',.,
.,- , i:. Ll-,'.' . '..;;

j.rr.!y' r':..r t,:i ,-: .' l Í,:j rl. .. :rlti- -.i. r'i r- .r.r.r.- I ; ll f' .,i1 .. r'"i 31.1r:

- !2, ;.1 1l . "- t À . ,-l ';, il-,. ' .'l t"i ''
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Bij de7.e tèdankt. de'rerlaktiè'f .C. John van der Lr:bbe voo
r.'edstrij dverslag. y.gn LEN-q 1(za) eldeis in deze LENSrevu'e
Fred Lancel die ook voor deze LENSre.vue eeÍl verslae van
heeft gemàakr. (zie obk;.onie zàterda!àfdetine,) ' "" È''-
Heren, aogma4lp beda.n$.t. v,o.9.1,.yy medewerk!ng . r . _,.. . -t: i !,.,;..
BESTUURSFOR.MATI E :,'t ..'r: :1

In
net
van
o pe
gev

tlE -l-a-at-s tïr LENS r ev u e .,v.an, -he 
t

meedelen dat een
heL bestuur Leek

ngevallen plaa t.sen
onden.

ills i,gende
te kunnen worden afgewend doordat. v
vier nieuwe kandidaat-besruursLedà

-,;. . \i1 {r"J

tlij hoopten die ene resterende vakarure ríjdens of na, aë 
'*atÀriuie:

periode te kunnen opvul1en. Dit is roE nu roe.te opiimi!i.is'cn ge-
bleken. trlij zÍj n er nog niet in gr:slaagd het bèstuur' te 'ionipleÈeren,
sLerker er is een vakature bijgekonen, doordat Àndré,Chrisu, om I
pcrsoonÍij ke rede-nen, helaa.rs- ioc_h. moest b-eda1\e.q, v o'ài. ih e.t,.be&,1..""-
ILOmaaESCnaD. I :

De andere kàndidaren: . Ben 0ose, }Jíri"Kouu_enhov-en .e-n Jaap . Co1pa.., . ,
hadden aan hijn bdrèiaverklartdó eàn belaïgrij'ke vïorwaàide "ver-
bonden: zij vilIeD traneliJk aIleen toetreden a16, een voltalling_..
bestuur vàn7 personen) kÉn t,rorden geformeerd, Gendemde': ieaeniËè.È-
ben a1le een ruÍme drv6ring in bÉoruuis-e'n/àf ló'mmi'.ssietuierk "' '-
en u,eEen ale geen arrder r,, r de sevolsen ;Ïi;tr;;"ï;iËi[;;Ëiïi";;.:
chronische overbeelasrÍnÈ van een td''k1èíri'e .s.roep led'èn. waardooi.
voor d'e 'vereriigÍnf .ïauÉaóvrilIrj kírterle'de'n veàr "iitraten; 'Dàar'om isr
hun eis, alleéti een zodanÍng uakenpakket op hun sÈhouders t.e nemen,
dat BezÍn, tlerk, andere l"Íefhebberijen en ÍnÈre6ses ook voldoende;
aandacht .klrlnqn krijgen., àIleEzf,nde . redelij k. . Eu met her huidige:;
aantàL - tiesruuÍsleden .(?') eu kaudÍdaar-besruur$lederf' (3) '1uËr' dir''zekei'nÍeu. "' I'.,',.,, ..t:. .; ,.,i.i.,; ,, ,..J,..., ií.i rr,r.,::;.1 .,1

ConclusÍe: er noererr op LorËe iermrin ivea uàkururàd' 'r;rit
Is .dit,.op rle. Argqmetà Ledeuve.ígaderind (eÍu{ okr'obef) 'ni
dan rullen.de kuudtdaat-besurrrrreleden zÍch rdruerràkËen',
ook de tvre. irËrende bËsquursleden 'nIàu kunnen.àinblijve
*al .dan. geen be6Euur hr:nrrerr' r{orilen gepieeeut'eeid. '

t.,, ,i ..t .

d

e

,*'.r.,,1,r. -en .opBevuld.
E.gebeurd ,
n''lu111en

n.

2-



NatuurllJk zullen ve al1es írr hët rerk bLijven stellen öE op
korte teralJn aanv-ul.trÍag. te .v!nd.en. ,GezÍen de ervarin-gen v-atr d".,.
afgelopen rnaanden z.lJn ne hierover eàhter ÍreÍning oiÈinistísch." '
Vanilaar dat w.e. .de vereuigi_ng op deze wiJ ze van. dit nader,ende. . ... ;;
onheil op de hoogte wÍllen stellen, en vooral een kleonend beioep
villen doen op'eenieder, die nog zoíets voel.t .a1s. clublÍe.fde' otl... -Eet ons aee te. denken oo deze sÍtuaEie op tè.lossen'. Misschien .t'erit
u zelf «tie oplossÍug of kunt u anderzins- helien lucht in de "'1 r"
dreÍlende duisternís te brengen. I.le wachten o'p'uw berlcht -èn hópen
dat de ecbte .LENSleden . het niet zoyer-zuIIen wil1en laten. kouen en
zulIen opstaan-'om het nogeii3k te maken de .vereniglïg op. eer ver- "
atrtuoorde wiJze te besturen.

:t ii '.
r,,

J
EET BESTUUR

er

i i,

.1
ook dit Jaar ontvingen wij van De íàer P. 'JutferÈans de kedrlgr,.
ingebonden (62ste).Jaargang van onze LENSrevue. Tevens een unÍeke
veizaneling'knipselà ovèr het. afgelopen seizoen, utt '!4èl Blnnenhofrr
en andere blad"r. TiadÍtlooeel" .nèt éàn opd4acht, lverneid ou ] -d.e.ltstà uraazij.de: "Deze knipsels zijn dooruii ,ei groot gènóégen'
verzaneld, geordeud en Éebundeld en,worden thana aan, L-ENS aange-
boden uit-tràardering voór het vele' élubuerk doór 'onze!'lamcis ier-
ii"r,il llaar past ónö alte hulde!r' (einde cíqadt). , ':'1. ' .- ''

a
Nanens LENS onze bijzondere dauk en w*J.:.hopen nog vele JareD
deze stukken te oogen ontvangen. ..i, , .i .: . t..

Eet Bestuur

ORARELTJES:

- Piet vón RíJn' nasd
het scoreYerloop op
weèk op vakahtle.

l.Ë. Loiraat kan Piet
r-., .,J

biJde thuisuedstriJ den ' van
Ul{IC0RNscorebord blJhoudE,

LENS "1(zo) "

gaat Yo lgende
dit
het

É' zoekt P'Íai iehanil; dÍe tijdens Èljri
. ïqrloop" ( ? !?? flÍ_ È:-i uqua,èhr ' 

.

score-afwezlgheid"hei

:' wie ' neltlÈ: zlch aaq,
'(Zo Èoed it"tlt) '

Íoor deze tÍj de1ij tt veíantwoordèlij ke j öb?:"

Der, reJulÈ'àten van LEHS 1'
goed Èe noenen.

' lr '

Er uordt 'nu vermoeilt,' dat
wordt ! ' :'

Zo'fdhaïiet zelfs, Ed Schouten (veidedigei Lens
1O .25' op het ,bankje lang,s- het nöof,$v.9'|"d ,.

-.,;,:,i lirii

deze persoon
,r L r..

nog biJ staan en^ iuwérken! M

(za) zí7t zoi."vrèeg'lfl hét selzoei 'a1''

bij oI}ze zondagaf deliirg ge'spibneerd
',a)!ia(
: "Í t:r'r
;,t r.: i)r(za) Idat

oltrefqglopgn
zat ! .lr

z_on-dat_.a1
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. ?í.. Í"rJ jr.rr Í.: .t,,. ;rr'.ir l.-l \írn]ij :i.rd r:t -:-:.i,'t .j.*, fi;;il;s :ti.iI ,rrrr:rel{

of ' harà trei 'irat 'mLt' dèl ,orËr/iintèït'ij a te 't"aitË'n?1 ! 't i t r:r ; 
''r'r:l"'..i'ï.Y' "-: i'..{,-'. -.:.",4J.:r lJ riiÍl 'rr,"tr:dr.' s;i n: js ,'.'it'.i.rri Í',.ticJÍ}8::-:

- t" r,Éils'nràti." rit nu'edii. duldelil3ke stijsdilde 11ij:il .""1 
""'ï" ':;rilrns'i.*.'^- r:íl'.-..,'1.:''. --:i--.:- . t ï,!'r' t - .rr-, i-;.r ,í.;-i I iit A,.i\.$('J -:.;; .e i:tr.-r

,.t +.: I r,t- rl,
- Na- af eeloDed zarerdaA ría't :-f ".;àri. t{,SE v:erloreh .Ëe hebben ' vIsteí't:
'" ;";."t;àià.cè -jinioren :i :r'. iuaaiidag' de. boys vaÍflrY'v'i-L'aakkwartiei í;

"-,,,Ëí, *ii",iË";;;Èï.1;{I .r ";' :; ; i;''11,, i : : ,: l;;ï:;: jï:.'- i,,;i'l; "ï
-'Zi"ilf,r'oi,j'.t ..i'. wereri ,rii ooit'1bf . o\iz'e Éooistrj'sï'nitrenel-f tat :r.:ri

aÍt-i.;; t<'làar niàken'!! ! '- '"\'|r "'r 't';:-i,,',.,.., -.';".:','ïrt;::r::::lï;
- Ben en Maris (DrogisEerij Rustenburg) SmuLders. hebbÀ sinds

kort een tweede zoon!!

- Tenrninste, het gedrauea 
"j.Jht'Jar'ais'een Songe hond!

- Biki is.ziin naam en nu a1 voorbestemd on als nascotte voor.
_íËrl§:,i-t,;il"r'i; Ii{iir- lt.,",t-- ,1o. :.:t ':. , 

'r .lii. ,':':;,,;l;:.ll';
l' .i .. n.,. ,. .. ; , r;.1" .i ...," 1..-i.. ...
'j'ïii de arËerotièn 'vie'r 'tcompàiitiàwèasÉii: dén korf Bikí heldas nie't

' :ae" coèi- ierldien'wedètrÍjd teBefi''!,€iëtlàfldta.;.caanYe,?.1c,.jz1ln .:,'J--. í...: il,. , r ,. " .,^ ri : . .. . :.: r;Í):'-b.r, $.i :r
- v"nà"u.ití{"' Ji,l, siliilotnlëÍtrn's,ià"Ëóit'e: .': . . ." .'43f i r '-iÍ")ee

(;;é;à"':iiq.r nli'g.,lii'.3c.t,pei';nciuerro van q{i! lli:'ï- j,l''.1;;:;;
En hiJ blijf,t.stilhanggn,-'. i,'.-.; .,.: .,.....:ii .r,;,; iiii.;.r ., -u-..,.

hij vorgt een gehoorzaamhei<lèiuiéii3!'r " '!).'Ji :r't ;iÉurrÍ't;i;' '-i:al- want

A. s. zaterdag Alphene Boys "' .:
RAS

A;q,irzPB9gE_
:;;;iËil3' Í,:;:rt:;; n;,iïi

','i-' i, ' i ï'À.3:-,
, 1100 uur --'-*'
'*" "'n 14oo uirrt ;"'l,-- ti,,.,, !.,..:t.-.: J.rí

..,,'.1.r.!,i, q,,:.ió.i

LENS
LENS

A reg
("a)

+:..

1500
1430

uur
uur

., ji.:-r*r: .i. ,r ï
LENS - D S.O en nog neer. . . . .
Dbor-de.redàkfeurlvàn dEl.ensrevue,, Rob,ert Pi1on, is Brlj gev5aagd.
deze 'weèli eeih ïeíèf àgj e re' bchr!ven i,an, dè , we.dsrrí5 d LENS..nS0. éii
!evens de punten te geíen voor de UNIC0RN ( 1è'ns'rloetballèra''i'àn Èet
Jagr)trof ee;; Felde verzoeken..he}., ik:.Ig! plezi.eg; ingewiJligd,- omdat
ik me nog a1Eijd zeer betrokken voel bij het, we1 en weè- van ons
keurkorps . lloewel n.1et, gL.1e. sp,elers een voldoende .scoorden. . heb, ik
aat'in à'e pun'centóàt<oiriirg' niet- i:or uiring- gebraèht',, biraat óà inËre1-
J.ing en grote werklust.van heel het, e1fta1 voor mÍj'heÈ Brote
pluspun.t..was af g,e1open.-,zopdeg. . Jooral. daardoo.r w.a-s $e wedstrijg,
tegen het jeugdige DSO biJzoirder aanur'ekkelijk. LenÈ,,.àöhder-- heL
g"61""s""ràe ëatànt Ruben Jordan, opende "t."ik. zochi"g-retig''àà'
:q-enval,, maar. Erapte..pij herhaling 1n de buÍtenq.pe1va1. ,vap;.,0P,, ,S ..
Zoetermeerders, die daarin bekwaam gèsreund' weiitén door hun 'sctiëids-
rechÈer. Toch kwauren er.kansjes. q,q[ nSO.was enke],e ma1en,'vià"
de sneLle. rec.hterspits,. dÍ.chLbij eè.h.;doelpunE. Fen kw,-arEiel .v99r -
rup.u de.,y.e,rdiende- .voors i r,ö'n g'.,,Eent' Ënd p pe comb inàtÍe p"ià g.,!t,; . "; _
Marco Endlich alLeèn voor-de keeper. Marco-fablde nieE eh'schoot de
ba1 langs de uitgeLopende cloelmar, .t"g"n de binnenkant van dèi ïerste
paa1. De piepkleine rechtsback van Kopie Koeriersrr maakEe ,

heE wer.k onhandig af. Met dank uiLeraard..!

4-
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De tweede helf t was onrlanks het uitblijyen van doelpirnten.:2ek'èr,, n'og
aantrekkeliJ ker . LENS'speelde rich.ting klubgeboun en dan ,gaat het..
oE de eer of andere redèn toch ,nees,tal betei. DSO noes't dà verdà;.-l'
.dÍgende stellÍngen verlaten,' naardoàr er levensgrote gaten ont:',.i'
sÉonden.' DoelriJpe kansen waren er voor Joop (2x), Marcà (2x) en..
Richard. Ook de terugkerende Oscar v.d.Laar kvan enkele keren dÍcht
blJ de trviJaudeliJk'i-doeloatr. Door hei "iiUfrjren van de beelissende
Èreede treffer .bleef dg. wedstrijd tot het leat5te f1uÍtsignÈal _ .,

- uitèrDate bpannend. Dè'verdedtgiog met 1n'dè hoofdroL Robàrto'iàuEs
.bleef geiukkig rovëiteínd. Echt een lekkère pot ruet tveè' verdiende;'
punuen. Nu zondag tegen het, in opspraak gebrachte BTC..VorÍg seizoen-

'leverdè deze club os§ 6!.eèhts 1'punt op.'OnterechÈ overigens. Dat
za1 tnet onnlddelijke ingàng'gecorrigeeril moeten vordèn. Het ddze ''1nstell1ng als afgelope.n zondag Eoet d?t beslidt lukken en dan. kan
het weer 'l.euk worden.-,Let' naar,-op! .. "'i ' : )' r i
Spetr ersbe'oöàd el ln g: . . . ' :. '.-. ,.J, I

Roberto; blJna'foutl.oosr' Petcey, 'ke;til'geen Brenzen, Toa; goèd'stïrrend
Ronald: sterk opkoEen, Hart,ln; onverzetteliJk, Ron; doEinat,
Oscar; kan Je liet omheen, Jan; rus tgeven d,, -' Richard; :-gevaailij kè.-."":
tnooenten. Joop; zwoegend, - Marc,o; besllssend, Eric; .terriër..
Her veld;.-viJandeJ.tJk. EFn pr"ima ploegje ,dus,. dar het.,met, hard . ..
nerken. neer heeL ver.kaq, schoppen. Ik ,wens- ?im l{estgeest (
heel yeel succes.. ; ,i ^ i1 ^ ;. r,

Frans va4 DUk "-.- ;, ,- ,

aarme.e"

UÍtstra en . 3e - ktr asse EHVB
so

DI,IO ':.: ,-. G.DA ,',

Hoek van Holland - BEC
Laakksartler - GDS
VCS Westlandia
BTC HBS í .

tand:

1-0
t-1'1-1

, 9-r2 
"1-O

., s-o

Eonpetities
Laakkwartter
VCS ..i, .i
BTC
LENS "
tlestlandia
D1.t0 "

- t{edstrlJ irDJosr"tra . a.s .... zotrdag 01-10:L989:

:,, 4-7' 4-7
. 4-6',. 4-6
4-5

,.+-s

L6-4'9-2,
'. ii 8"-ó

7:3. ,
. '6-2"'

.5-6,.

Hoek van
DSO
GDÀ
BEC
HBS

Fps

Holland "4-4
4-3'4-2
'4-2
4-t
4-0

5-6..
- 6:6

4-9.
3-8
2-7
5- 19

IENS * BTC-. aeEYan tr400 uur t"

estlandÍa : L"aakk*àrt,ier '
GDS - Hoek van Holland

BEC - DIJO
GDÀ - HBS
DSO - VCS

0nze dsnk
DlJk dte
de wedstr
punten te

c
af
1J

b

aat d€ze week ult naar de Mr. Lens of
gelopen zondag beieid wÉE zijn nening
d LENS - DSO op,.schrl-ft. te zetteo én
eoordelen Fraus Bedankt I I

te. we1 Frans
c. q.: ïersLag

de'sp'eLers op

v,a n
YAn

5-



J§EU-tr!EEU*!9§PA§ *.," .;,i- r.1,r+r,i-Ídi.t:r -r.]il iH :. i: r{} i:(,1y i1f ,,r{ 5làÉ1.1,:: l;tl
u its 1a' en 20nda .24' èmbse t

r*0 ;aÈèÍËït|s 15t s; L'ENS'r'5 l 3o r2:5.nb n*
Q"r i nttr-s '5't .:,4:3i ^::i i.;

' -: -rk - íl.Ki.

L

il.1989, r ,r:' ,', i; Í1!4 'l J . : q,ji L :' i.r )íÍ', r i it r., I
LLEN I ..j'?iD

.,1
Pro ramma' o

LENS-:12',- 'uiii'È a'èl l2'3ilÍ0401-Í 'LENS' 16-,ir''
BTC' 2 LENS '3,' 10 li:'- LENS /7r Í:ii: n QÈ 'l- n rïró 4 I*.,f, ,1,.':uï?

2 1
JÖ DÍlj y 'igp5"::[n" ''RKSV1.p:'ri 2' r' L

lr EN'S:; 8 JT' t tr'.) 6 , c'í:r l,il- :.Íi

1

n<

..!i119q Vpc 2--, lpNS

l i t,t r] I i'. ;Jll '.t.\ilii .'i ;:

1

" 'li

ïi{-t . , rr.'.i I,f J1Í'..i:p-r;U

-r]'ilÍil-,'. i.! 1-j. íj:i

dà tto'6eïrisesl r 1 : t bèue'iasri .t't" i.ieastï-, irl-'. Nitraè3enr

rallbo,,_i,íiï
il J rO.0 trur
l0 .r00 uu.r
1Í,. aq 

'u-urr;

.11I.,:3O; uur.
11.00 uur
12.00 uur
r 2..301,,p11p

tl,t
'ln
tE
Gr
G r,.

tE
LE
BE

NS.r 1 ,- .BTC, d' r-v.l §',Fi J,.. ,, Rooden .1929; 'l 
=J*3-2

Vri e nd.sch AD p*e l:i.;j k.; s q. !r.q i d,s.... 
-,

f.,:.Gren
tr..v .-, Baqr ,1".i.r :É0!9, rt'r.. .554

NS. 2 uvs..2, ,.v I. .J..P..j J,a co bs '- I ':199i .1 'j ÍI urí
t{.S., 3",t,,..^ RRA.Y.y$., (

.í,," ,.,,
.!I i.1I em Iac 4-, ,LENS ri5
NS6 Tofan,.
NS7 VELO 9

,LENS .E

I .i.re 11 ekaBp r 1309p, Iu r 5ó15

,V3,,t,2 N.N" ,t-, ,v 4 $.12! ri':r, .57Q
V2 .J-.C. .Vermeutren,. ,13)._2 7 ;,.i.i t . r,571

Pr.ogramma..zond? 8 r okto b.er. 1.9 89

; ,1.1r re,L{ .,,\..",,,, í .ï r1 -,r9.283 i -. Jr",rF.3 I
,, r1r,r ; ''.Í i':1i ,1j*-c..lc,l i -.'r\i i,jlet,r"t
tr; "rrii. rsi11,irr:;r : J-Mí. cr-d i'"r',li:fi

rl ', i r....r .**,,.,

14.00 uui'.VUC l
10.00. uur-''DHC .2

1 1 ;,g6r,qi1i; trg1,gg '

I2.00 uur LENS

": -:-.LENS,,1.,;(.ït) J ,14'r OCil uur .LEl{Si.5 'ior. i.. -1.qtnsgi6.'. 7
' .- ILENS i3 r-ri.;ri;iq ,1'01.'OO.Uur Pöètïiliíèhr'3-ilENS-6,i:t
:3""J,: Po'è tdiiivën: 2' ír j1'2".:Ob,iirrir"- DHC, .7 [ tr :r'r'ILENS'1)" I {
4 - HDV Z 12.00 uur LENS. 8r-:r:,íÍi _VDS- 5 .rrÈ

Ligging terrè'ih'Ën:. ', st'I
Graaf Wil1en Vac.

t l.|r!|:

, ,r, lr : n-r ,.,"BEC

0 stellin

- De. RoggewonC -bij ,Landsche{.d.inBSw.eg Wassenaar.
teLef oon.r,0.1.75I; - 79083 .r,"Oir i;:,{ ii{ir jr.l ijU

- Br.asserskade. Delf t, ..telef o.on, 0.7.5 .;,.L22562 .=.. ..

ír

LENS 1, 2 eo 3 worden de trainers bekend'g è?naakË.dobr:
:.',lr 7

' '"'frr':,ö lf
i: r r..i

'-rlÍ
--X'ií

:;Í F l. * ,i rt :r j:i'
: !, *." J'iLENS

LENS
LENS

A1s
A1s
Ale

4
5
6
7

bekend
bekend
bekend

( zie tcilree
(zie;íbrrge
(zie'íörtge

lensretue)
lensreiuë)1
lensrevue)

7(1' I

I l, tlrt
{ ... 11

LENS

À..
LENS B
:.- i

,Và'r la :
.;-iie 

s eenJ
verz

- Voor
- Voor
AESCHR

: R. Zijlstra, F. Peters, A. kuijpers, E. Trommelen, F.v. Knijf
J. J,lasserman, o. irritteman, M.Mc,Fadder, -S.: 

rdë.: Nennie',1,'-'i9l;
.'Jr Màinbate,'L. vé-rkÍjk (R. (eus en.'J. widtins'rié'ÍENS':8)l
: L'. v, d. Ve1de, G.- v. d. Velde, f,,.'Sè[ro1te, ;À. Bilderbeek :_ Y..

I R:. v.d. Boogaardt,i;. a" Roode, b.t'BoziSigit, T. Sen, ^,{I'l: H'. Aydoeda, C. wo1;heÍmer, R. Keg-sr, J. wittins, ''Í;1J
! ,. Í ! 1i j-., - r:-i', " ;j-U..-. I ri:..h

ns':herhaaf d niet o"1itàme r zonde r af bchríj vek'worden l. ozdif;Íir
. Geggim van LENg 8'deze. week niet opgesteld. Zij worden. ."
ocht àersu konrakL: óp 'rë' nerderi iii'eï' Lu c . vérk ij k . rë:.!t.o7o-A 549,7 2 .
LEN$ 5 IiSt .pen- ka,Ff tje gereed.vJB_n tyr;n.gg4iq-,Jropp iÍn de,Qa19r.,
tEN $ B t iB Ben: ka ar r j es g e r e e d v óor; A ;-Ö?_d àfiiïiè n:H .r:A"r;0 QÈ-,_d.e .

IJVEN: . ^ r)?!t i, ,,.:'iiii ltv Í',:,::!r - PGíJ

1-:i1'1,i;.6."'1'{5íIen ', r : l':i ..- .R ..v ,-. Noo r t' r. 'i: , f. i, l"

-"W 'l HeiS nèn' ' ' a 'i ra§ '! i
- J, llom bar C

- -4,,,'"8iI'derbeel( a',. :- s ,':.

'.xe1, z.: O25ZZ-30989;tal- J.iBl .,:!jr3l :..;.t)
'iài, 'Í'sísío-,'-'. ::; lrl I-r_r tr.' {:. ll
rdrJ'ïotoaa :':l " -)' ':) ' i; ^'14:rr';' 'rs
'íZti: 'aOAOq 1';':. ,"> !^111n;e i .,:.i ..'iÍr ''r

xel,: 079- i216786

LENS 4
LENS,5
LENS 6
LENS 7
LENS..8

6-

:, ,t!



SAALygEIEë!À==*o*o=*,'-Èès:**Ë!!=r,ErEi*-o==***=-É===:!íE=-==-
Geen yedq"qriJdpr,ograrorna voor 2.. t/'h § olctober. 1989 ., . Í1rj\, " , i ..:tt

I,le d s tr d ro rànna'9 i/m 13 okrober" 989
._ i ',::,; i'tt ,. i:,:\

..,,l, -,(;. ," l;r;1 rr.
, ;, èpöithlrl.i r. '. ,; i 'maandag 9 oÉtobet,l989;1 , ' 'i' ,k.1aÉ s e nr:;

zz.2o: u,i.r tÏNs IJ;rri flDv ' l r- 
I t

Dinsdas l0 oktober 1989 :

à
2

DuinLaan ^...-.|lr:.. - r Ir. r,.it9.00
19.40
20.20

. ', i-' i )
,951
941

,,?61

uur.
uur
uu t-

LENS
LENS
I..ENS

3
2

t
The. Bornbers
The'Bombeis
EOg, 2 "' {

Lics,ins Sporthallen:
:Oraij epleÍn., t. SlÍcherstraat .11
Duinlaan'r.':.." L Duinlaan 200 '

' t i i' "'
lii,,,i. ..r; , i't .',i r. :,i.,, , .r ': i'r -

! A N§ §= ! E = § EQEEE N -yA U =UE=Z*U*=!4-D-DEB i
ui.tslaeen . zaterdag 2 3,: septeber 1989 :,

lt

;u
I

'.,LENS
LENS
LEI'IS

5-0
2-.L
4-l

'-, llf,§\I:-;,..í
- DvJ/BÍ'zonr 2' 'r

- SEv ,11 i'.' , : ,'

I ProBramna za terda ir 30 ' sep t.enb er I989:

1

1

1+,.30
12" 30

uur
uur

K6S ... ... 1
Marlíe "2'
HP"SV 5' '
. .. I .'-t

I

:
:
:

I
2
3

LENS 1

LENS'2
LENS 3

Cl r.
H. A.
N. N.

E11eèw1'5 k
v. d. Bereh

,t I

.,*.oos,/rz
012-067

,'026/t7t'- fTSO uur

VerzameltÍ aeni r3.00
1l .00
11,30

uur
uur
uur

Albardastraat
0ude.9àaledorpweg
Zut d e.r paik ,"'Henr í
t e I e'f oon 887 396

.LENS

. LEr,ts
LENS

r' Xit

,J

ri: .'

Ligging terleÍLen ! tele.f'oon'" 681868
tëL. 244253 ...

ëitË noraqà, Hor"c*!g
,,1., , .'':,' í:..

RAS 
, ,,

'MarÍ ire-upsv ' :'

"'. llet eerste en Eveede bfftar'*brdt door de /tiai
'..'Event,uele afmeldÍngen vogr het eerste teaà' vri' bÍj tI. van Spronsen. tLfefoon:' 933040,'àaak'502
, . téIefoon 646554.': - "' : "'. :' Voor het tveede team eventuelè afmeldingen, bii

', -, 
'l'Lner' bekeng. genaakt.'.

j dag vobr '19.00 uur,
155', oï biJ, H. Gabe1,

,

B..t, d. Nouland

0le.te I I Ín c _L-UN_§_ 3_:-í;l;d;-ÈéË,
.,,', , F.,,9ÍIIlekgq, 

,

AfmeIdÍngerr voor l9
of D. de RuÍ.ter telef,oon 948422.'

N, Jagesar, H. v. KooEen, J. Kouwenhoven, , G. ,«pC, LÍpman, L. Mantel, I'1.v. Mersber!en;'l{.:Str'ui
bergeà,' 8.. l,lezenaar, 

- D. Bajetto, e: ErnsÉèir;-:.
,1.1., ,HprmarÍe, D. Rof,teveeI, , D. de Rri"it'er,,' '- '

'.00 uu"r bÍj' l.l.' v. Hersbergeri' t,eL. 2'13360' ' '

iper
f.-

.'Progiamma'z,Aferd ae ,7, okuo r 198b I rr:.I., tt
'.' 

"í,',:l',.'.I
I Í q i 'iq I

odtiÍt '

ol2/68 .

026 / 178

th,40
".4u 

f .t BAVA
'tENs I ,,,, R. H. Karremans

7&,30 uur 'é-G t a.v tENd,z P 1'

10.30 wr PXÍl 3 TENS 3

r)

i'5

e

; Egmond
N. N.

7-

t,



Met íngang vaÍr 14 bltoUèr lieb'Èeí 'wè
deliqg een 4e elfta1 Lngeschr.even.,
norroaal kan voetbalLen. Tot zblang'

j w'èd.io,h ío'ór'' dè' zàterdàgàf -'"
!,le.,hopen dat dan i_edereen veer
ÈöËb :.t< dat u íoor':eventuele l
en. BÍj voor.baar- dank.. r, ,,,;,.,rreserve beurEen'.begrip

Nadere inforËaÈÍe voor
hoort u hog ven'bus.

kuot.. gpbreng

Iíestrild progranma - A1!-C-D-E-F-J eugd :

'wat'bètreft de bezeptllg v'an" de "é.If 9aft3n:.i,

géu-gEI=JEg9!EE9Ur;======-=-=====-======-==.::iii=::l':::':=::,Ë,:L'::if
Algemeen kbntaktpersooo :t Éau1 van .der Steen, . ChopÍnstraat l03'i, 'ë' 2551 sv Den Haag ief. özorsa.r : r" "i i

"Èij gu"o s"hooii-oà5+ia i'i"à'è.en" ,; "i'i'i

_.'.., ,, j!41f ,: ., í';ir ,1 
1

Af bellen voor onderstaande vedstriJdèn 3!@.,,Uij: Paul van,der Steen
t.el. 970154 zo enel mogelÍJk doch uiterlÍjT .voorr vr.iJdagavond ., r.,
19.00 uur. BÍj geen gehoor belleen naar Fred Grens tel. 635418.
fn uiÈerEte nood nog op zaterdaguorgen op LENS uel 661314 bij iemand
van de J eiredkonni.s§.le:, 

--
a':

dElftal Daturn Aanvan Te enstander Ulc/thuÍs Ter
Àlphense Boys uÍt
Velo A2 : -* thuÍs
RKSVM Bf l'-; EhuÍs
SVV BI thuls
Juventas: 81" . thuÍ s
LaakkwarÈier 82 " "
ÀD0 Cl r.huÍs
Feyenoord Cl
Modstèr Cl
ADo C4 ., n'
CromvIle.t" l
HVVDT.,
HBS D3 '' .,

eÍn/veld 'r t-l

, . :..'(.i

'r/ F4:
bi:t,de

LENS

A-re g
AI
BI

:13;0
:14:0
il l:4
19.0
r0. 1B2

B3
cl

0
0
5
0

0
t
È,

5
U

o
0
q

30-9 15.00
30-9 L2.4s
30-9 t2.45
2-r0 20.00
30-9 I1.00
30-9 14.30
3o-9 rl.oÖ
2-10 1,8.30
30-9 13.00
30-9 14.30
30-9 12.00
30-9 11.00
30-9 rt.l5
30-9 10.30
1:1o..'rr..o0
30.-91 ; 9;30
l-I0 t0.00
30-9 l1 .30
30-9 _ 9,30
30:9 ' 10.30
3o-.s rlt.ío
30-9 ^" 9.00
s0-.9 r 0.00
30*9 ' 10.Q0
30-9 9.30

zie bes chrÍj'v t ng " r:'

V3: (v..d. St,arre).. ,.

Vl (vO Ttrgt) ' :)

v2
V3' (P;:KroI), r,:' .:;
V2 (Ebben),- ."::VI (Annokkee) '" .'-t'
v2 (Mv.?rïns) " jl.
V2 (SpoelÈfie) ' "

i,'
t_

E2

E3
E4..
85','""'
E6lï'. ..:Ft- "'
D'?
Ir3 i

F4

!l a "

(

\ 13.3
10. I
t7i,4
l2'.4
13. 3
1.1 .0
r0 ,0
t0 .0

00
0q
t5
0q
00
30

c2
c3
c4
D1
D2

,81

thuis;
Ehu1s'
thuls
ulÈ
ult
uit

RAVÀ BI
Snoekiez.alIv

.- luo rz. '. .. .

i-SnookÍezealvtADo"u3"-t'
. RI(SV}I E3

V3,"(M.End1Ích) .,,. ..
Red'eitj ketr6'q5' .' r;:
Hoogenhoucklea»
DaaI en Bergeel.

thuis , V2
oetbaltoernool i zÍel Ëopyi.. *'l-'--' Ehuls \2
oetbaltoernool ul§ kop y

thui§
. .. thu 1s

E4 rhu1s...'
i,, Elruid ',

uIt
.. ulE' ulu ''-'

uÍt

t1.00

e,0q
9. t5

11.00
L00

Qui c k-§ tebs
l{aseerre o r B3
Quíck'Fl' ';"'
qsc Fl
vvP !'1
Triomph tr'1.

v2
\2.
v2 '1" 'l- 1"'
VA';,""','.;'Se 

vorn i nl.ohuirn ln,'
Èraenusv,eg 't' ';'
ZuÍderpai.k ï- "".
Zulderpàrk ri'c' ;' ':

r.0:'11.
i è',
,9'., o
" 8.

* "G'aÉin-d-oËríèrE met'

.;
-Bi J zondèrhedèn;

N

,'-'i .) 'r '-1 I .:

Íervoer vàor A-rogr' Dl. en
I , C3 en E3 t/rrr E6 klj k go
'op de sceíc11s . verne'Id I I.I,. ;.

t'dàt"ïrrnern,

I .r

IÍ"r_!)il

Speierà ïan IENS B
ze zíJn-'àn§er_s- d,a1

ti l"
Íid

!r,
!ii.ket o n€r

A ge open
(&4), E.
er" RieE É
kontekt o

dag bleven de volgende spelers zqtÍtaat ueg i .8. . Herr-t,a(E5), E. El-Lebbar en U, Eorkmar (F5), Afgebeld-werd
Í6 dit.dë"afB-praàk.: !,ltj vràÉen de ouders oni'dved.'.

emen meË Paul'v.d.'Stoei uelàf ooni97OI5'4'- 'lr' ! ; ..'l- ---.,.:i,-. -- - r -;:"1--- - . -"-,.,:, ,iyi -;i..ci!

zafer
SwaIef
n toiÍr
BrÈl't'

*8"



Routebeschrijvi ne ALPHENSE B0Y§:

Een nakkie deze keer. Niet de Íredstrijd naar tel heÈ vinden van
:l ..het:,tve1d,;ï. C'r9! e -{.!eB Den .,HaaB i - ,AosÈe,rdam:'r.rAf slag Leri'den/Alphen nemen .

Rich È1ng,rrA.1ph-eï.- -). o cj.t,ii:iaen i:tra'r8s .AvÍfÀuna.. Btj T-krutsing .. ' r'
( br-u gr.,1inks,) 1r.,g.c\tsat 3aa n d .JNa;l.4e .rs top lich È op }cruisih.gr ( links 'kerk. )
I'ííksaf- :en'i,de Jb.Lu8,,,ote4.; .B.Í j,i:2e ',Étoplisht' even -rechEdoor aaar.' de.
eerste straat rechts nenen. 'Dlt is de 'Spor:tlaan.en: daar, liggen de
velden. Succes met de rout.e en neÈ de treds.tríJd. 

r 1 .

0pstelling en A-reB. tln D2;
'ZàÉërdaemor'g!n''ààchteó ïe: 'ndj' odt *à',-infs sí en'cs:'Eó".t"n 

""ó"n'-voegen [or Ëen B'lC co'mbriatià;'Sudncíls jneïden aan de spel.ers ,.

meegegeven. Zaterdagniddag kr+anen ér' p'lótsellng enkele nieuwe
spelers bíJ eodat we nu toch weer besloten hebben on 83 en C3 in-
stand te,houden. lle.doen.echter ,qtel. eqn .dringend. beroep aan a1le.,
Bl -en .C-klassdis . on nog'àens' goeï t'e Éijken of Je niet iemand kent
dÍé'ÉÍ1 gdan 'vóet.ballen; l,Ie kunnen 'besc lnog wat spelers gebruiken.
YoorlopiË zullen ehkele jongens noB',tryeg .*q4st.ijàen noeien spelen.
lrle rekenen op Jullie medewerking. Be'I ook'zo min niogelijk af,

.,.., I '..t', ", r.'r
LEïS A-;ès !{.t-n,:,4t. hIs,-bekend- t EN§ .C,l met D. v. Zetten.

LENS 82:
. ' ) ïi.:

F. Barsatie, F. bIókhui
D. Heins, M. de Kok, B.
T. §ch.Íppers, C. S-wÍkke
Leidér: M." 1,1èsCerhorit. '
,, ".r ,t .'i .,. i;

J" Ég.*tuo, "M. .ig'Bruijn,
fers, W. LuÈ, B. Ramlahhan,

s,
Le

f.r

M

m

c
'iI;:r
Hhni

VerbÍj r

que;''P.
t.i

LENS 83: F. AIIadÍh, V. Ebben, R.
M. Meurlnk, P. SneIders,
LeÍder.s M. Ebben.

D. Vij í, Itl.

LENS C1, -en; C2r tils- ,bekend ,'i .lens !'C2. 'meti:rP. .S1nke.

i
Herre,wÍj rÍ, E
Vermeulen *

. Lau,
aanv u11 i ng

LENS C3

..tENS C4 :

LENS Dl errl-D?' àIs

M. Buyuelaar, T, DÍkhensiz, R,
R. -v. .Leeuv.en ;r D., Mabago j e.,' G.'
V. l,lers.thout .t, .aanvull.tng . i1 . .,
Leider: J. van Leeuwen

Jagga, R. de
§chu1ter.,'M.

Lange, R.Mohan,
Ur,ger-t.'- _,..1 '] :.

a) l'r
il :'

i I ,ri..

R..t u.' ,Bredt, ,R;,1(Idor,,.M.. (oca,i-P;'Kob,' J.-,'Soy,sa1-,.'.' -': .l-
,V.- v..d.. Spek,"'R,, v,fl. Ve1de," M;,r WaterieuSl, ,M:. I{elbergen,
P. Zee»elJer, i

Leídert:J. Pronk en C, Zeemeiler
P. S . T.,.9edrzmtrr..ieh ,.1!',-Èrq{k tiébben, af gebel,d-'-yo'orl 3O:9i. r ' 

(

.I2, nÍe t M.. Seldr en
" rIA. i. i -,i"'li

r§ouar.eq\r.
".t ei

bekend. L
' )i- 't

opeiEllinË E:Llbg'sessï; .:=Y',",1 'l;. Í' '-;

Zater(lag '[rege.nr àIIe :sp.eleta yon !E3 t'lru E5 alsuede rde nleuïe)"t:' . r.

E-klassers een ËÈeuctrl Dee uöqrgp,voorstel,len, vbor-de niedue teams
Baren verheld. Dtt v§g hb§18 omdab m.n, IENS E3 Det ll spe]ers stond
(op pupter) eh dssr de nleuve sohmeldlDgen. Het formeren, Ven [EI'IS: E6
uas eerr mu§u shd!! de .teo[lE gyerkompleet v8reD en orndat er enkelp,;
sDelers tÍbË' ntet' bpeeIded,,HeIaas .r99s9.erde' veel ouder§ .hier nÍet
zo poslttef o.p-,: NJEtI .rIa!'Le'Ort .ro. i"eèu Ae .jèusdkobmissie verrelden
msat vto. Ll a:'iiirq,ri het. ohs teï oie'.' Er.-verd hÉeI-ere naar-, het, "eigen,' t teon "gekèkeb''tetvi.ÍI vtl 'trèt' e'eh'eèf b'éter kunnen 'eu noeten en uillen
qvetzten. Het doorschuLven vàn spelers is echt noodzakeliJk.
utteildelÍJlc tl.Ju de §ud§r§taarde teBh§ geformeerd.

it. 9-



t-, c I r.i. i i :' I 'a,'; r.ti' .',

Í.í.,: . .-,tr I y ,ri hi.'r1.:í !,,:,,' .rr -i.rri" . i 5.|r 1.>-rt i) : ::.' .. ., L-.j.
r'. Zij ..wijken lets 'af , vanjhet ÉtencÍI .'Oudeis ,dÍe -'vra8eri ihebbdn.'kunnen

zich melden .bij Paul. v.d,..risËéèn, -,:tel,éf odi 970154. Vbor ons. is,het,
. .,'.nÍet, rssgsli:j:k in dat';villenr ve' eigenÍt5 t<' ook helemaal ni'et, ,om :met

iedereen te ' dverlèg8en.r IJa aíj,n,:,'er íiiia ri óver.Èuigd,í d'at cl.ederdenr .,het
snel. naar zíjn zin,eal .hebbenr." + r ,,, i( . ,' ,1' 'J rt :r. í!-,ii j -.; .i ,'i. r r" ', '

LENS El en B2 rf".i"iJrïl 
, :. I' i.:ti {.''5 'r r.'i''r ri" ,r,ri' ' r',,'1r .:,-t:. t',i

LENS E3:
-.------.:'

:*** '' '

t. .',

LENS E4:

J **1.' '

LENS E5:

***

A.Basdogan, D.. da cruz, R. a" i;r'j;-E.'";'ài."íl'";f tï.#.(. Randj anansi_néh; S.' Re'rhier' j R.l de' Roo.de, ..y,. ,ïàse. i ,;;;
hrlEïïo*lir!;rP.l1s,.' 

z.ij,eJiENS IÍ, ".. t",,. !.i.....,1;...r
-::---' ."'i-;r:i. pl-r,i ;1lrv, ;l:rt) I JG .J,Í .: tr s r . ..1àrr,.i,

,v. de Boeï',' J.''e1' Itaodrour ;' n.-. nog[tndol.n,]: É'l tuóotuíro ;R. de NÍJs, R, 0erued,iM.' posténà, ;. rr.-_o"1.k1,-,]i,§l+ops.,, 
1,R. Martha zie LENS 65 ' : r' 

- ' ' .:'"
iàjaàri tt.:iào*"àaoo o, j..,, ,í,.'- . j j.ir:,t..,,.. r,,.!r.-.:..,.

.., ,tl, : .' j,...-r. i.. i.'tr,r .r , r,:,r ,rr

v
R
D

t

. de ChatÍnier, R. v.d. Geest, R. Hddriks, F,.Loch, ..,
, MarEha, S, Slregar', R. 'v.d.' Snoek, R." Vreesriijk, B.SUaleÍ
. Kanglie eu 4,. Bharos- .z le ,L;!N,s ,E6 . , ...,, *,j . i ; j., í,,1.i.relder U. V.d i' Gèesr ''

M. Aawts, l(.' 'Azgagerjri:, 'e.' ]iid.ro,S;li s. 'r';iis
Ch. v. Duyn, R. (auglÍe, F."e1 MasóudÍj'C

LENS E6:

***

^ jrr I | -. :i

0 ps t el1ing

rest
. 'dL

,'J. Hug",
Niet,

R. Hendriks zie LENS E5
Leider: '' ????,???, r'^'

(l
ií t'; .,i ,í:r..ii .

r'i li5r r;;r
i ':\-; ;.t j 

:

F. klaasers :

LENS Fl en F2 a1s bekend:. ,ITENS ',F1.. iuet L. Bdkman LENS' F2r zonder

. .iÍ :fla '! ',' \,
K..,1Iliev,' S
M. Poo.t, .M.

M'. Mari

. ii,,t
LENS E3

LENS F4 : ,P. Coo.Ie ,,
r:r. ' ".1. R; .v'. 0s'

Leider: lI.

A.''Akkabi:; J;: Fies."
N. Heidel, N. Muns,
Lelder: R. HeÍde1

.:,.'.rqr-1;r'i
.. Gourbault', R.

y:. d. "Voor,t f .

. ;,.t ,,. a r>

,Groos,

,t

8." El:Lebbar, lM., ELodar,ti,, I. .v.d,.; Geest,'! K..'l:tlbrie
R. Stolker; B'. Vreesvijk,, G. ÍJest,erhouL
l,lesterhout , ije:r:. r,r. '

" , .', ., .,S .i :Í :, ;t': ':iÍ . ,.: .1, . ' iZaal'voetbaltoernooi voor, tENS El: en E2 bÍi'rSnoekie,
Op zondag 1. okEober spelen LENS. 81, en. 82 een zaaltoernpoi.in . 

,.1sporthal TrànefaaL Ín de MaJubasrràat'. Snoèki is de gaitheert Vérder
zi j n de tegenstanders Quick Steps, BTC en DUNO. ..Víer- wedstri.,i pe-n_;.;
van I x 14 Elnuten. De opstellingen zijn bekend.en hLt töernooi"-is af geloppn om 12.30 uuÍ voor .E2 en om tr5-:30 uur. vóorr El . ;rir J.. , '
Vqel; succeSr en. maaki er.'íetSr.:leuks,.van.;.: , .,ri,. : j:--r.,.r - ,r..r'! .'I(r.--.-r i'.

+-.r:r.L1! | I r I:I :',: I

_ .í/ I ,\r riïtF

:'[lrltp 1.i r r rt ,'i 'I ti 1ti ,u '
r .y i,1t.ri.- i- l(ontributies: Í..,r :.,:11 t ir'r.,,rÍ:'.-!rÍii.. :_.r l/,-:1li :|ll rq,ir-

Er"zijn hog' enkLle jeusdlet;ia ài'à' rontritiuLip"àtiíïi' neilueir 'ïài, : '
;. Y,otlF. beÍzoen. Bi.nneàkort' versèh_i5 rir .de ,t;ang.ss61ers1ij sr :in de, .'
.:" lensrey|e., Staat je iraam er_.op' dan mdg je nLeÈ sïe1'eï. Dus:
.l: :,"."1 ove.lm,aken ,op'airo 3391.1.1- t.1.I... n-i1píiigmepst"erl p!f§. r'e. Moirsrer.

1r, ,rl . r'! i-i ;i 'i i..,'i! ^ .' ; i' "'l' . 
" '1: i- *'.',1

..';:,.,.r. .r;;1) ,', ,{,i -1. r:!!r" ir'r
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veider heeft ieder Jeugdrid een kontriburiebrÍef over dit seizoen ..

9"h99: - ?o. Irigr , 
bel . dan eïen naai rnà ' van der -Bére 

; Èèiui"àr-àg7öiii:::
EonÉrtbsrié 

. 
qogt , vóorulr be.aótd riorden. I{a,íeiri"rà;-i;.;;.;;;-: ';: 

fdan ook di-t- t'è toen' '..(',.1 . -.-r' . ,,,.,. ,'.t'':..,, :, " ,:;:: ,;;"-.;::
GrotF Cluba!ÍtiË: P-selektÍe' ji.ogeler!!'! r:"' ": -'t-' 't':r;' .' , '."'';i.'
vorgend e,u"k dono "ffiïïffii,ii " aàl; uir' *,riào: i:", r'ï.i'. 

"voor de grote clubakrie vriiBegeve.. l.ttj hebbeu íooo vet'a s iotón'per.vel ofteuel vqor'-f !990 IOO aan loren. Verkopen wij alles danhouden wij er nerro f 4000,00 aan over. I,liJ hopàn drt-ot:àèzelfde
donderdag voor eLkaar te hebben. Hoe dat vérlclàppen ui5'nu. Despelers van de D-selektie kouen uit school ..dire!i, naarl, lÈN§ tire:1.,:l ,NÍet on. rp ÈraÍnen maar r+e1. mer hun orteioeie'iËlusI;"ir:ó-tïi ;i"i-'

.Nióc- lrac!.rei'rot aé tiarning'riia--í"ài-E"l';iËi;;il;iïfi ;àí";i"iiàt,,^Í6 de..,bedoelirig.dat. Julriè in de-wÍjken'ràhd.LrENs-èvei snel àrler'i.,' lorén'terkopen.'Een-makkie rÍJkt ons en na ' afl'-óop- 'paiàt 
en,r1nönadLvoor ju11ie. Neeqr een stevige geldbuidët:'meel'.i r'".'L':."' -: .ir . .,..;

ztjí'ër andere' die' obk loren' vilren veikopen" kan kïinen, ziJ.' zich ^
vanaf 15.00 uur op 5 oktober neLden op LEIIS " ':' -i { --'r ';' -r.'-.r

, I-. -ii: i'jrt''; i--I:rfi i \ 'l''l .lVoor..de keepers hebben we goed nieurlo. 0p. voène díg;iaaàö''is- ur' . 
',-=

nu ee'l. :9t.89 keeperstrainer j ' Alle ke'èp'eis van ile'.E ' eir .dÀ F_teeub ' :.

, kqnnel lr.+eIblj . lgrec.ht op,'de" no5male tíàinigsci j d'eà::.A11uén de 
... 

, . -E-selektie moeÈen een half''Éur'èerdër bèginnen. VËrdei is..er osl16.30 uut t./m.18.00. uur. ook. keeperstraining voor de teepÀi5-rÀn aé1a8ere.A-BénCje'ÈEde1ftà'11en.'Kour'eàdus:..,'....:.,'j,.":,,
I:t:i:,.!1.1,.,.ï: !}t1:r" iiàs'vahaf T"novembéi ,de D-'Èeepàri gg,g.n tràr,$n.'[Je zoekel:j:hó.e l3.ui'ein öplo'ssine. '],,,',,"rr,, .. .ser.ii :,. :..1r1 ,;, à:r,

Keeperstr alDer:

Ui ts l ae en ..i eusd:

.i;l

; .i

Yg6'rt ' :' t-i

Nootrtiip rhr
ScheieniiiÀe
LENS 83, ,

DÍ,,o cl I ,i,
D+e Haghè'C
DUN0''clr ".:
t§ils'a4'
LqN§. Dl ri,.t/ ' ,

'LENSq D2 '*-r1

' I i'''"t-LENS'A-reg 3-l
' ": -'LjENS At . . 4-l

n 'nl ' -''LENS Bl '" 1-4'' '':;'Rvc'82 "'1:o'irr ,r_.,LENS Cl -rr:1_6
1 ' ' ; 

t '' LENS' C2'' -1 5-l
I ', -',LENS',C3 , l:3I ' .r -. RVC c3 i'' 9-lrr1; '. yÍË.De'lft l-g

Quíck D4 'r :5:l

' '_'i 
'

Afgelopen yeek vag her at e
de }aatste uvree seukJeË van
4stuurlÍJk dat ,je, dear. geeh
volgens ons ov er iibd r. d 6m'ie
za[erdag en zondog 6én a.s.
halve pagina 1n heslag. Lqr
kennen ziJ n.

. 'r ,, ' ... L, , i..r., J,A ,,... - I , i.J,,t, Í. t ,i

en sluk beuer meE de Jeugdkopy. Slechte
F3 en F4 werden nÍetr gepleaigr. Logtsch
nÍeuw stcncil voor he8Ínt. t{el, is het

ven keer ln de lontrevue te IetEen uoor
zondag spelen. Dit nee,nt neer dan een

en we 'hoDen dat we deza keer wel volledig

-11"



s"iaà!! ii aïi àèzË lneetlöbk'iriet'ire91'gèvir. '1" i l,:Ï': i:-: .. Í'JL'.:rÏ

filtiii,iirËiis-à"1"ï*È.t;Èp'Ë"";aliàé'.È''schiijrloàch'iïiereèiv'pL,rt:91:'Í:;; ï:€ï:Ë;';t.;ïiet;ËiÈrrIl-ó;ii'iË-hLi'Éràntie'0p,""'+eàtliiei;;';;;
ruim uit é1kaar getypt en omdat het krantje Í!aar'^ uiE. Lwa'alt
i.""t:"" besÈaat vo1Àèn hier de,verslag.en-yel F1 9+ I{:,,, ..,,,',.i,..:Í,}
Sorr-y hoor, ftaar volgende veekiclftrRiË-Bijlsna hopenlijk veeri'1;'-'
un ,"í: t krlj.gtl ilan .ecÈtlali-egrl in::het i kr,antj é '".:r3 !'furt'tj i'';\" "L'r|i3 

íul''
't'lri i i. !11 .. lr;r'.-l ::sd(Í3iJ q..i '' .D .tt:,':.':,!..r r I '.. :.i'',ltl'i tÍ"1';ii '-r b :.iuv

t!: J ?.'-rí Is 1!r -:ÍJ:Jí:l'tt'Ï rl'rjí1, jír;.' Mar'j'a"Reuver;' :n'i';l'5 jïr 
- 
..;(i

,.h'I+*-i,i, rlt :i\ r:r,;j rr! i ÍJ , ï-'Íi, r.rlr- í)í)"i)i ''l' r. 'r't j9Í: f i.ii' irsL:"ll
;ii .,r.i 1.iu 1.,'','.;Eir;r'::r'r ,'.': ':'.lf ''ir"':,t 'r'r ,t'i.tt' " i 'r-' 1"i'1riiji3í]5

LENS'F3-..Schèvenll*ÉnrE-3-8-0':1;j ;;(i '.rr:i I ': t l.,i ':'ti 't ':'; 'Ílii?:1'v

ffin..u!*é"ï,pri+a.àuiétË"1ec,;ty.EÈ4::!"i?i,.
,Ë;à 

-!ttà". -oió-;à;; 
àa'ÈtiiErunï'seib^ se-wèi,nen, +1-. Ni!,5'l'i z' í- :oiint o'

,isi3n debuur,{tàès9,';!ËvËËttard"5:t')i,É1,'?x l'í.iil':81:tot;:.Él'991';Fenoesen

Ë?ï,.:";":;":lË^;:,1,;;lllleË.liiÏit*;;è|,, r,i;i !g;;"";ïiË';1,à"1.ii:':i.t;i i
van' juL1ie b-eletten. Z,i.-,1,. t (ÍíJ .:'. ,-.,::! .ï.du r,i.{ p. r1,, .ru J''.lr }r;;i.."

Rein.

l:,i,-.! )r, !.Í I ir J.'1

LENS F4 thuis t,esen BTC E3

- 

- -.-.:r -j ,a(iÍ1.: :-..). ,-,,1
HaLlo"à11bmap1',]'dit'.ïó1iï'et"èu'riiè-v'è5È1ag, 1ir.4eÈ,r,rI9.uI,e.:,?12o.?n. ."
F4 beÉ taa c . meréndèel' ui.t' nièíwe . 

j-oa!è1ts''i C.f.'zti n, !ï9e i.9T99.1"i' g:eT: 
.

geble.ven nit'rfi',lgtL?;,9,:,'"y.t":,r,,?llu,.i.,o'99.1e.?3.o.ï9,"L",egl..sI9I:iyr

;:ïí:fiir:;;à.tàsèn Brt',,Í'ài;'àË'rïi,'.ËdË"iu.a'"ïiiji''vàï'll';'s;-i{:ó;r,.ji '-Í
De eers Èe veds tril d .v." .Ée'ëí i.voun rt';t pt, YÉt,g'.1l,uli.' gàÉ pèe'+a i.:,Yp' Ít''Vàieir' cö'n'staht' in- de'aanvà1'."'Doo'rme.er' 2é- jà9rs, van. de tegen,p.6r.91J ..:
die de kansen beter benutten. De uit's1àg'vaÍr 6:3 i'Ëor SVDIÍB''
het was een hele leuke wedstrÍjd.
De '\.redsEriJd van afgeLopen zarerdag tegen BTC F3' d -e.J:e,er9l-ei:lQ;i.'J,t
minut,en .wal duÍdeliik voor'BTC, er' lipen ook mere;1dee1s22e J aars,,',v'"'F-jes !ij'aie uetroöi,ir5t- icónden vo'etba11ën:. ;Omdat LENS zi,ch nif F.;.;

" ió 'dè 'hbek Iier dur,ren' e.ii'"BTC nieÈ ÈoD scorèn,l<wam kregen' w.Íj . mecr.',';.
! rre'èn oo heE sóel"Bíi"dé,Lerste serïeuze .àantàt werd er'mè'teen-''ge-
.'icobia', i in .f uiLu t"eu-n 'a'e- ïerhoudíirg' in. D§ ,2.e heLf t was het !tlotl..ii
ï ef aSl. LBNS, in de aanv.al.'.Dë.l eerste overrr'lnning'.Van- diE sef zg91, m5t.a r
, vè hàdden. verscerklng van. F3 . Jongen.s bedankt. voqr h€r !199sPFre.r1,:;tr.' §àeci.eaI'ïoor de oudàis!. bè aanvan'gtlJden sraanirn de LENSTe!ue,,,'i-i
;;;;ïE;I'i,-ràrààr-ràgàiii['oI ti5a.lte-rlJn,:..aIs,'dar prohlerneÀ,Bf.*]ll
neemr u dan conEact op meE de verenl.8in8r. u.Y.z.qon 1§ a!rlal1EollJl5'li.r
van u om op rijd Ee komen.
Vaat hariel,lJk bedankt voor ull medeverklng
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DE I,ENSBEWE
I\EEKBLAÍ) vAN DE.VoETBAIVEAEI{IGING IENS
63ste Saargang nunner 9 , 5 ohtober L989,
Iff+{Ht*ntÉtt** lfit* ** i tfitit **t t tt Íilt lt**ií:Í* tftí rÉtÈóÉ tf lí tt* Íaí+lt lÍ lH i*ll ít * lt* a{ar ll ll* ll*ií *lt***n *l+r"É*lltt****

01'Fr.cIEEL:

Nieuwe 1ed.en:

2686

2r.90

2700

2'lo!
2'.102

2',103

2.i01+

2705

2'.106

2'ro7

2708

2709

R.de. Jong,Sezo, 2)+0566, Hil1en lIIstraa]"' 2J, 2552 BL Den Haag. l.eL 9'11993. 
'1

D.v.Zetten, A.Jun, 260373, Safld.enburg6t r .55 , 2532 VP Den H&ag.'telt 2Loltl8.

A.Aklrabi, F.Jun, o3l-083, winkerstede 1l+6, eru3 3T Den Haag. telt 679235.

B.VreeswiJk,: F.Jun. 1)+0283, 0.. X3-J.ingtonstr.2O1, 2551 I,IG Den llaag. tel:68791+2.

N.Miins, r.jun. 291-183, Veld.zicht Uo, ZSt+i nT Den llaag. tel: 66901+1.

F'e1Masoud'l'E.Jun.29068o,Mtddenstede3!l+,25l+3TzDenHaa8.
K.M.Ikev, F,Jun. 260182, Renevoud.elaan §li, a5\6 XJ Den llaag. tel: 671207,

J.M.Hage, E.jun. 27o58o, vossehrede 36, 2r\\ )0í Den l{aag. tel-: 2OO99L, -

f,Coofun, f ,Jun. 230682, Beresteinlaan 3.57, 25\2 JD len Haeg. teI: 6??019.

H.Yasar, NS ( leider ) , OLo2!8, Driebergenstr. 80,-25)+6 BM Den Haag.. tel:67861+5.

P, J,Koppendreaier, NS (ieider ),OLOB53, Ermelostr.l.l+r, 257 3 ÍE Den Haag,í. 5\6!ll.
W.H.Bfon,NS(leider) l-60850,Middenstede LrL,2rl8 TG.Den llaag, te]: 291+?01.. .r-

R.E,Heittef,NS(teider) 13O6rL ,Meppel\{eE 976 c, 2rh[Cs Den Haag. tel,,:2]-3520.

B.v.Yerseveld.,Ns (leider) 3011)+9,Arch Brard.eserf ].:5,2552 zP Den Haag, 97 6651 . -

M.T,Eblen, fls (Ieid.er) 260il46, K.OLlveréilanat 105, 2551 Js Den Heag.t e*252'Í9:.. .

M.llesterhout, NS (leider) 2t+:r25:., Straus6laan tOB, 255:- Nn Den Haag, te:- 25g225.

H.A.Hoogendoorn, NS (l.eider) oTtOI+4,G.v.d.veenlaa.n 85, 2552 WE Den Heag. 9??650

J,Pronk, NS,(l-eider) I9o9r1, Leeuvardense str. h, 258? TD Dèn Haeg.; tel:J22a06.

OPZEGGINGEN

.26?5 A.Korf
(2623 D.savas

2'110

27tt
21]'2

2173

2?I\
27t5

2619 M. P.l'íarie
2lr l+B 'N . ozd.emir
2630 S. Si.regar

- .I. Jun.
- D. jun.
- Seza

- Sezo
- Sezo )'

J

MTI]ATIES LEDENLIJST.

1\90 H.A.Kouwenhoven
]661+ S.H.de Nennie

wordt Seze.
Zezofzaa! nv. teL.nr. 212978

ANRES}TIJZIGÏNG. .

2259 R.Houweorè; zaal, Itrrinarkt lO5, 257]. DP Den Haag. tel: 683795.

BOEIE:

Reglstratiekosten 1e boeking f. 20,--: M,Kipp, M. tr'ortnsn, !.!.PerreiJn, T'C'v.],uÍeul-
burg, P'v.d.Toorn, 0.Könenann, R. DuiJndalr,

' M. d.e Groot, P.v,d.Iubbè.
king f. 25,--: B, Bruningc .
king f, LO,--: n,Pronk, D.Zandstra
fzaak f. 3r,--: P.EiJIsna..

BetalÍng v66r '16-10-'89 d.oor overrnaking op girorekening 336711 of banl-
rekentng 12992\229 Rabobank Den Hasg, t.n.v. v.V.l,ENS te niJs}ÍiJk ond.er ver-
meldÍng .van 

t'Boetet'.

' : Het Bestuur '

Registrat iekosten 2e
RegistratiekosteD l-e
Adrninistretiekosten s

boe
boq
tra

1



BAT BAR BAR BA.R BAB DRoEVïG l !

AI een tijdje geen baropst,elling in het hrentie gezienf Dat k1opt.'' :,,

ttet'is bót< behrbèïèud ee'steid'f,et Ëet" airntal nensén diè aóbtéi oe bar'vÍILèn 't'1 "
heJ-pen. Het kont el,ke keer veer neer op dezelfde Eens€n.
Det ziJn er sinds het begin van d.it seizoen è1Leen marlr niniler gelrord'en.
0p de nensen èie overbliJven rroràt telkens E§er een beroep gedaan en ook zÍJ. '.,'
villen weJ- eens een voetb§r.tedstriJ A zleD. Dlar ben Je tenslottg }id. vln ssn
voettalvereniging voor gerrord,en. A1g ik constaDt achte, een bèr'vil sta&n, dan
ga ik wel ,in eeb, café werheir. - .' i -'1. {':' ', '' '-,' '-.i
Mocht er op zeer korte teroiJn hierin, Seen vèrbetering konen dab zlet de
barcomiissie zich verplicht oE naatÍegelen tè nemen- Die kunnen er'o.4. uit
bestaan tlet de keukeí tiJèens d.e zatèrttag ttiqht bLiJfti Dan Eoèt je .de mensen eens
hcrea. Be1 niJ even en geef Je op 8.]6 barnedsverker. Aet hoeft echt niet efke."

iàrà-"lE.st"un, ter: h55l+3\. r' ' r^',r" ''I

BAN BTR 3AR 3AR BA.R DROEVIG II!t

VAN DE REDAKTI

0m redaktioneel technische redenen onlbraken ÍD de LENSrevue vall vorige $eek
èlverèe stuirken kopy. Darirbij ves onze íaste tjpiste Ria BiJLsns., voor een

'paar.degen d.e stsd uit en ze.ten viJ net ' het:'probleem; rrie. typt deze veek de
LENSrevue ? GehkB,ig bLeek Ma.rJ a Reuver bereid, te ziJn net vele typeverk op
zich te nèaen. Mai;a, bedonht dàt lre op Je konderi ïekenen en ve hopen in de

'toekonst nog eens een beroep op Je te kunaen.doen! I i'-'.' ,r \.
On d.e vorige ueel{ ontbrekende. vetlstriJ dverslegen U niet te onth6ud.en. ( zie'
zaterd.ag-senioreu ) kult U het interÍieun Eet Pin Westgeest iII d.e volgeDde
J.ENSrevue verqecbten I !

Dan nog even vet agend.a tips! I I

a.s.zateralag T-10-r89 !ff,IS A.reg. - EiJnsbu:rgse Boys th.30 uur
of nAVA 1 - ï,ENS 1 (Za) oot om 1l+.30 uur -'

en s'avond.s $eer op LENS: DISC0-DANCING.voor jong en oud!!!! aanvang 20,3d uu:.i, ,

s,.s.zond.ag 8-10-'89 DHC 2 - LENS 2 'aanva.ng 10.00 uur.:.,
a,s.Zondag 8-10-'89 VUC l- - LXNS 1 : aanvang 1)+.,00 uur. .'

IJNICORN-TROFM.

Om, i.n het kad.er vojl de IINI C0RN-TROtr'EE, punten te geven uoet Je kennel-iJk van
goetle hrdze koEen. Eerst word.t er gevraagd: Heeft U in het eerste gespeeld.? ,.: .,.-
BiJ het antvoord.: neen, net uitzondering va-n een paar inv€.lbeurten, gaan de venk-
br&uwen een stukJé omhoog. Öm d.e teLeurstelling een beetJe draagliJk te naken
voeg ik er vlug €.an toe d.at ik in de jeugd a1le selekties'heb doorlopen en de r ..

Eensen langs tie liJn al,s PietJe Pingelaar heerlijk heb geërgertl. -
Nu + 30 Jàar later sta if Zetf f.angs de lijn en'ik Eoet'eerlijk zeggen nu erger "
ik ne soms een beètJe aan het èerste van de Zond.ag, maar daa!, gezien het
verLeden, ik geen recht vei:,spreken heb za] ik mÍJ bepelken tot de setistriJd
vau afgel-open zondag. , ; r' " r

Het eerste rJepenfeit van J,ENS kram tà dé L6e ninuut tot stand. Een ,eoiner, 'genomen
èoor Bichard. v.d.Hoek, werd door I'larco Endlich net naest gekopt. LEIIS bebiefd .

hierna veld.overwicht, d.och wist dit niet in doelpunten om te zetten. . 
_

De tveede helft vas r5 ninuten oud toen Oscar v.al.Laar de kans van d.e vedstriJd.
kreeg, alLeen voor èe keeper miste hiJ Jamerlijk.
IENS behield hierÉa het teste van het spe3., tloch.zoals het in voetbal vè]'neer
gaat, één gevaarliJke aÉ^nvaI van B.T.C. was ro.Ldoende on l[et 2 punten na@r huis

2



terug te keren. uTaEmer dat het zo gelopen is. HopeliJk volgenate week b,eter.

Cees tr'lrtman.

UNlCORN UNICORN UNICORN IINICONN

UÍISI,AG$I 3e KLASSE KI{VB

I,ENS
BXC
GDA

BTC
DI^IO

HBS

0-x
o-2
2-0

líestl-andia
GDS

DS0

- Laakkvart i et
- . H.v. Holland
- vcg

1al
?-l'

a.s.Zondag 8-10-1989.
1,1e1 eea oefeEved.striJ
WC - LXNS

ggeg kompetitiewedstïiJ d voor LENS 1 ! ! I

aanvang 1l+. OO uur.

Deze veek vas ohze oud-vóorzitter en ooit een succe§Yo1le LENS (selektie?)
Jeugdspel-er Cees Eortnan bereitt ziJn visie oP ale Íred.striJd. LENS - 3TC voor ons
op papier te zetten, (zie elders).'
Daarna.s,st heeft hiJ onze l-e el"fè&lspe1ers van een aantal punten voor het klas-
senent oIÉ èe UNICORNvoetbaIler van het Je.ar trofee voorzien!
cees, tedarkt voor Je spontane roedewerkingl I

Na 5 Hedq triJaer ii"t h.t kl-assenent om de UNICORNITof ee er a1s volst uit:
lunten

34
.3\
33
51
3L
3L

gesp ,wedstriJ den
' brrrteu gesg.w.edsliJ den-

1. Roberto v.Es
Percy Biekmaïr

2. Martin LeyeDdekker
3. Richard. v. ai. Hoek
4. Ronald Sogisch

Joop Odenkirchèn

I)+

l+

5
5
5

q

5

5

,
5

5. Jan Buitelaar 30
6. Ton §'Gravend.iJk 26

Fon iie Jong 26
T, Buben Jordan 21
B. ],eo ],íeeurrisse !9
9. Patrick v.d.Zvan 16

UNICOBN lJNICORN IJNI,CORN IJNICOBN

SSSSqSSSSSSSSSS§SSSSSS
S SENÍOREN ZONDAG S .

SSSSSSSSSSSSSSSSS§SSSS

UITSI,AGHIÍ ZONDAG 1 OKTOBER 1989.

Lens L - BTC l-.
Lens 2 -WS2
I,ens 3 ' - RKAW 1l

Gr.W.II VAC 2 - l,ens L

Gr .w.II vAC L - Í.,en

- too
- VeL

- Len

0-l-

3_1 (vr. )
2-2

Lens
Lens

6
'(

s 5..
fan 2
o9
s8'

5-0 .r
1-l-
?-l
)+-1 -B.E.C

m0GRAI.,IMA ZOÍVDAG B OI(IOBXR 1989.

1l+ .00
1"0 .00
f,l .00
13 ,00
lL. 00
10, 00
t?.00
1"1,00

uur
uuI
uur
uur
uuI
uur
uur
uur

1003
3028
30r0
3091
37?0
31?6
3286

61Q
5h1
5r)+
,65
,70
,77
6tt

vtJC ].
DI{C 2
I,ens 3
Lens b
Lens ,
Postd.uiven 3
DHC 1
Lens 8

Lens l.
lens 2
Postd.uiven 2
HDV 2
Tonegido ?
Lens 6
Lens T
VDS 5

vriendschappeltJ k
J, C . Sl,uiiter

l- I{. G, Corneli ssen
2/3 J,Vargus GarcÍa
2 . N,N.

C. ]1. Y. d.Meer
N. N.

3 N.N.

Lens }l - 5 er B ]et op geviJzigde aanvangstiJd.

TIGGII{G TEBFEINEN:

vt,C Het K1eine . Loo tel: B5B0l-8
DHC Brasserskaèe Delft. telr 0L5-l-20166
Postduiven Madesteinweg loosduinen tel: 979018

3



OPSTEI,],INGEN.

L,ene 1,, 2, 3 ïor{eu door d.e trainer§ bekead 8e!0e8,kt.

Leus
Irens
Lens
tens
],eng

4, a1í
,: ars
6: ' als
? : a.rs
8: als

bekènii
bekend
tekerid
bekeDd.
bekehd

teI:
teI,:
te].:
teI:
tdl:

afschrijven bLJ
afschriJïeÉ biJ
afschriJven biJ
afscbriJven biJ
afscl,IrlJven biJ

KÍoBXA 1989r

M:v.d..rlleul,en '
R.v.-l{oort
I,í.ïeiJnen
L.Verkijk
A. Bilderbeek

02522-30989
l+r1510
h6r-oBB
\z\gta
0?9-21"6T86. .,

PROGBI}4TIA ZOÏ{DAG l-5 q

t-h. 00
LL.c0
11.00
]3 .00
13.00
11.00
L2.00
13. 00

VARIA.

uur
uur
uur
uur
uur
urrr
urrr
uur

VCS ]-
Quick 2
lens 3
81. Zsert h
Lens 5
lens 6
Lens ?
3L. Zría.rt I

- f.,ens i
- Iens 2
- Delfia 3
- L,ens )+

- Bl,Zvert ?
- 81. Zvart 6

- hava )+

- IeDS ö

vrieridsch, R.Èverts
vrierdsch, :Íriendsch. C.v.As.
vriend.sch, J. C.Dek&,er
worèt aargewezen d.óor II\VB
vrienèsch.

HiLlen ae heren A,ozdeEir en J.Gezgin van Lens B contact opnemerl net L.verki.Jk
tel: l+rb9?2, zolÈng dit niet geteurd is :taan ?9 niet in tle opstellin8.

rcPSCOOBDERS SEIZOU,I 89-90.

SCHADu!{PB OGRAMMA ( U,T.,,PEI BIJ AIGEIIEI,E AIKEUAING) .

I+ doelpunten H.Bertene (tens 6)
? doelirrnten L.EbIe (r,ens 6)-i aoeriuntun S.de Nennie (r.eus. ?)

:i, ,

WiIIen de aanvoerders van Íen6 !r2.3,\., etr 0'de §EKo alsnog de doelpuntenmakeïs
van Uw elfbe] 6eVen. Dit. voor eeE eerl-iik velloop vsJx de t,opscoorders cotrpetitie.

12,00
12 ,00
L0 .00
12.00
l_2. 00
r.2. 00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Lens
Lens
lens
Lens
],ens
lens

z7,zz7,z7,i,z7,z7.zz7.z7'
Z ZAAIVOETBAI 7'

L Ir lJ L lJ t! L L L L tt L b b L ba)

Uitslaeen 25 t/Io 29 sept enber 1989.

Nieuw Hanenburgh, De Sa,T.lohmÉnl-ean. ;

"de Zveth't de Lier tel: ' 01?li5-13677
Nieuv HsnenbuÍgh, De , SaY. toh[aDlaan.
Nieur Eanenbur6h, De I Sav. Loh.nanLaan.

"de Zveth, tle Lier tel-: t 
0l-7b 5-136T? .

Nieu{ HanenbuÍgh, De SÀv.lohnÈnLaan.

923 oraaJeplein.

Quic\ I+

Lyra 3
Quick 6
Quick ,
Lyra \
Quick ?

', Spórtpark
Spoï'tperk
Sportperh
Sportperk
.Sportpark
Sportpark

3
l}

5
6
t

B

NaaJ. bet doorgaau van deze uedstrijdea ksE vanaf 9.00 utr vord.en geÍnformeerd
tiJ Q,ri"t (teÍ: 680323) en vanaf.Ló.30 uur biJ r,vra (te1: 01T\5-86ï?).

Halve Maan 3
DSS 3

- T,ENS 2,. 
I,ENS 1+

,i

.,1-3
b-r

I.iedstri.l dprogramna T 't ln 13 oktober 1989.

zateÍdar 'f oktober l-989

Maan oktober 1

l-9.00 uur LENS 2' - De lel,y toernooi weverbof, SoLnes.
verzamelen 1?'30 uur Alpina, KneuterdiJk.

h

22,20 uur IENS 1 -HDV1
,t



Dlnodotr 10 obeï 19S9.

l-9.00 1rÈ LENS 3
19.U0 uur LEI'I§ 2
20,20 uur tXIrlS l+

- The BomberÉ 3
-.' - lh6,Borebers / , .',-Eoc2. ::,,

:- ,1'..i_Í,,1.Í . .,

r.6 t !i 2Oj bktober L

!uirilesu
, Duinlaan .
DuÍulaan,,

Zuidhaghe

Houtrust (veld 3)

oranj eJ)]ein
glatlj epLein

' 9rt
941
96r,

!íe +-i

Maen J-O Olrto D 1

I

)

;, '1

I ,,,'

20.20 uur lE{S l-' - 3HS 1

lfoensdag rB olrlqbBr è9!9.
21.15 uur LENS )+ - Westlanàia )+

"96t
vrijdae 20 omoder 1989.

- Silve Boys
- Silva Boys

923

21.00 uur LENS 3
.2L.40 uur LENS 2

IIGGING, SPORTHALIJEN. ., ' .-., 'Í,
OrenJeplein - Slicberstraat 11
Duinfaan - Duínlaan 200

- Mefis StokeLe &n 1201

aa-oir oAo

)+ 9rt
\la I

I

Zuidhaghe
HoutÍust

".
zzzzzzz,l,zzzzzT;zzzzzT,zzzzT,zzzzzzzzzzzT,zzz .''
Z I,ANG9 DE SPORTEIT VAN DN Z.M..I,ADDER Z . ,- 

.

ZZZZLZZT,ZLZZZZZZZT,ZLZZ,T.ZT,ZZZZZLZZZZZZZZZ i.
XÍndëI1jk zi;n hie, d.an de ved.strij d.verslagen van
MiJn excuses vool de te Late pubLikatie ! !

red.
rais (44) - llrlv r-0.
Het verd zeterdag (23 sept.) aI geuw d.uidelijk, dat HTSV in geen enkel opzieht' ..
tegen tENS was opgevassen. LENS bouwd.e goed op veruit een hecbte verdedÍBirig, , _'rustig georganiseerd. door Cor van der Drift.
Toch d.uurde het nog tot de 25e mj-nuut eer Robelt Garskonp attent reegeerde op _ -,
een niet veggeverkte'baL L-0. r' '-.

Eet overwÍcht: r'an LENS d,uurale voort en werd in.de 32e einuut benadruht tloor een...
diegonaal- schót'.rsÍl Dennis Sand.ers 2-0. . i. ,
Een ps,er minuteE Iéter leek het eL veer raak te ziJn, eaar de pa.8.l fedd.e d.e ,._.
trambestuurders biJ een enorme knal van BaJrmold Haagmans. uitstel van executie,
want vlak voor de Iast kopt Dennis Sand.ers ongehind.erd in na een slinne vriJe , ,
trap ven Peter Krol.
De 3-0 rust8tand gaf mi.3 de overtuiging dat de putrten in de voetbal-tas zaten. '

De vooruitga.ng sincls vorig ceizoen zit r,i. in het eerder Jagen op balbezit, ,.
het directer pa6$en eu het rinnen van vele ttuets, De pJ.oeg is agressiever en
toont meer zel-fvertrouwen.
Het, vóetbal van I,ENS is trorivens heel leuk om te zien, hetgeen ook een conpli- '

nnent inhoudt voor trainer van Spronsen.
Na de rust vaas' de glqns er reen beetJe af ,en verd. er sJ.ordÍg gespeeLè. Gelukkig
benutte Debnis Send.ers: feill-oos een. strefschop, aL vond. ik het we1 .geweagd. van ,-

henomteJuichevó6rhetnemenf,Igt1dezepena1ty.(hurnorindesport).
Een kvaïtier vaor tÍJd. werden,. Eicharö. Soebarte en Robert Gerska rp vervargen rioor
respectigveliJk tíai"iher Mahieu en Ronald Ham. Deze laatste voercle met peter Krol-
een vlekkel-oze 1-2 conbinatie uit dió tot de vijfde goal feid.d.e. .

LENS gaat hoge ogen gooien Ín deze niet ongunstige ind.el-Íng in de eerste klas B.
Dlt oordeeL baseeÏ Ík mede op het niet eanvezig ziJn van tr'red Lancel, Rolf van _'.'
de,.Toorn en Ed. Schouten. Een ruÍEe selektie d.us.
AIs het,Jeqgdverk, het'toelaat_, kon ik graëg vaker kiJken. ,, , ' . - ' í

John v.d.Lubbe.;,

't:_ ,



],8{S ( ZA 2 - DVJ BIZON 2

RaE s ,..:.

Marine 2
HPSV 5

FBOGBiIUMA ZASMDAG ? or(ToBB'ió8e. '

2-r ( r-o
Na een uitstekend.e Seizoehstart, net tvee overvimitpien ' vas efgelopen zaterd.a8,,,.
Sizon ean ae beurt.oÉ het volgende slechtoffer te rorden? I ..'.
Reeds ln de eerste lrlnurt Ecoorde Ronald Ean de openinSstreffer, hetgeen leek
te duialen _op een giote. overwinning, ma.sr,hefaas resultéérde het restant vgÍt;de.,..,. i
eerste heLfL, àlechts in een aantal kalsen, orierlgens voor -beid.e ,ttg." T ltrB.i!,,,...-r:
echter niet gescoord 'werè. 'rJ-" r- - ^ ;":
De tïeetle ueift liet 3izotr direct d.e tandén zien, nidàe1s een scbot op de 1at ' '
en een kopbel op de Paal.
In de 65 e-Eiquui nas-het echter véderoÀ Roneld Ham, die oi aangeven van lYard - "

Pauli de tveè<Ie treffer rroor LEITIS aaatekende. ' ;;i"." "- : .' ''. \
Ilierne tegon Bizon een alles of nie'.s offeirsÍef het8eeÍl tle aansluit ingstrefjer .,
oplevercle. In. een cheotisch laatste kvartier verzaakte de zwak leÍdehtie ' -:''- "' ;
sóheidsrechter IENS, Éa een d.uideliJke-overtleding een strafschoP te':geven.- ''i '
Ondalks nog enkeJ.e keí6en voor Sizon kon .LENS wetteÍbn de pr:nten veilig lsteuea:, .

Voor de voLgenAe wedstrijd tegen I,larine 2 zien wij opníeuv BogeliJkheden on de
punten naar de Hengelolaan mee te nemen net dien verstande, dat viJ.geen boè'.'r -'I
i.1og., n""r kunnen/viLlen iDcasseren'. dasr wii anders oyer en[e1e yeken,8.""9a... I "elftal neei op Ae.been kurnen bren8en. _ ,. t,.. ..-. ..r;; , :.

vordt vervolgd
. Beh v' d'Noul-srti en tr'red',Iance1.. .t t. ,

Tevens Íil ik van d.e gelegenheid gebruik oakeie de ' zaterd.agselektie te beilankeà.'
voor de prachtige fruitmsnd' rrelke ik nocht ontvanlen. "
De inhoud heeft reeds geleid tot een vgrsneJ-d herstel van uiJn blessure, hier-

tr'red.

UITSTAGEN ZATERDAG 30 SXPTH,4BER 1989

- Lens 1
- Len s 2

- Jrens J

L-t
)+-r-

?-1

6

:
Lh,30 uur Rava -

l-I+.30 uur I s-Gravenz. 5

10.30 uur PZH 3

VERZAI'ÍXLTUDEII:

Lens 1 13,00 uur
,, 

-1

LIGGING TERREINEN:

Rava
I s-Grav. SV

PZH,

OPSTEI,IING I,ENS 3:

Lens 2 13.00 uur lens 3 9.15 uur.

- Lens 1

- Lens 2
.. - Lens 3

.KerreEans
.Egnonè

. , i..

003/017.'
r, 012/068'

026/a7B

R

P
N N

:'" È.,f .oïoogtever Fèrtr.rynveg zuid.erpark te1 : B8?L25,
: Ju.Liana Sportpark, Kon. Julianaveg' .' s-Gravenzanale.
: Buurtweg 

-Wdsienaer. tèrrein Archipel-.. te].: 2)+ï31+8

Euentuele .
Il.v. Spronsen.i

962ot6..

Eet eerstd en tveede eIfta]. vordt door de trainer bekend geDaakt.
aflueldingen voor het eerste tear vriJ d.agavond Yoor 19.00 uur bii
tel: 9330\0, ze€,i[-,Ozar5 of biJ H'Gabel tel: 6l+655\' -.._, l.t-,Voor .het t'weede tee.E eventuele afineLdingen biJ .B:v.tl.Nouland tel:
TeLefoniscbe informatie bver afgelestingen kan men invirinen onder telefooínÍ.
;;iöí'i;;;;'à"p*i*tj;;i"B:àóàË: ',. . , : 1., '

N.Jagesar, H,v.Xooten, J, Kourrenhov-en ' 
q:Kuipqr' C.I,i.I:ran, I,.Mantel,.W.Y.ltlers-

bergën, J.Middelburg, D.de Ruiter, I.Silliakus, J'Y.-d.Stee, I.I.Stuifbergen,
B.Vezensar, D.3eJ etto, A' Ernster, I'1. Ilermanie, D.Rotteveel.
Afneldingen VriJdagavond (.dit is verpjlicht ) voor 19.00 uur biJ 1'1. Y.Mersbergen
tel:'21.3360 of !.de Ruiter tel: 9l+d+22.

)

1'



Zaterd.os + okqober -19C9.
geen co&pètítie (1e en 2e ziJn lrij ).
]{et 3e.en het nieun te vornen !e elftal spelen op.Ll+ oktober on l-0.00 ,li,
vriends cheppeliJk tegen .elkaar. Meer nieuwg over de opstellingen in de volgende
Lensre.aue.

:

ALgeneen koirtaktPersöÖ4':' ?au1 v.d.§teen; Chopinstraet L03, 25ra.§V, Din'Haag.-s..'tel3 
970L§l+. 3i!.gean gehoor: 635LfB lrea Grens..

-------:------ -------------='
WealstfiJ èp]logrgqne 4:l:q:D-E €n I JeuSè.

Aíbellen voor onderstaa.nd.e wedstriJd.en aIleen biJ PauJ v.d.SteeÉ (97Ofr\) .: .

zo sne] nogeliJk doch uiterliJk voor vriJ da8avond t9.00 uur. BiJ geen geboor
beJ-len naar Fred Grèns (635Lf-8). ïn uiterste nood. Éog op zater0agnorgen op
L,ENS (66131)+) ua 8.00 uur biJ iemand van de J eugdkomnissie,

ELftal DatuÉ Aanvang tesenstàder uÍt/thuÍs Terrein/veLd . scheidsr, .sÉ$.h.LENS

A.reg.
A1

Bl-

B2

33
c1

c3
clt
D1
D2
E1

E2

E3

El+

E5:

E6

T1
tr'2
trrt

7-10
7-10
9-10
T-]0
9-10
T-10
o-t n

T-Io
ï-10
ï-10
T-]0
T-IO
1-10
T-]o
'I-10
8.10
7-10
B-10
?-10
B..10
7-10
B-ro'
ï-10
B-ro
7-I0
8-ro
?-10
?-10
?-10

1\. 30
12..45
20.00
12.1+,
20.15'L\.30
lB. 30
ll+. 30
11.00
13. 00

9. 30
,11.30

11. oo

10.30
9 ''30

thuis
, ' thuis,

tbui§
thuis

8iJ nsb. Soys
"MaasdiJk A1.
Vios AL(vr. )
Quick B1

.30

. )+:

.30Q. Step

.00

.00

.1'

.15

.00
l_0,30
10,15
. 8.30
10 ,00

1
3

1

A. Riep
J. Hoffand
P.Muldei 

.

F. v. d.. Yijver

13.30.
12.J5.

'.9.ttl

9 .0Q

9 .00'

B .15

9 .00

Quick Steps vr. uit NiJkerklaan
Defft B2 vf. thuis 3
SEV 82 vr. thuis 2 ).-..-' .

Qrrick Steps 82 uit NiJkerklaan
Quick Steps Cl thuis l- C.Harl-and
VW CL thuis 2 : .
DHC Ch vr, thuis 3
Quick Steps Ci+ uit NiJkerklaan
Bf, Zwart D]. ' thuis " '3 

"
RKSYM D3 uit Sp, prk. Polanen/Monster
ScheveEÍngenEL uit Houtrustweg
VoetbaLl-en op LENS (zie kopy) i,
Yios EI uit M. Stokelaan . :

VoetbaLl-en op LENB (ziew kopy)
ScheveningenD2 uit floutrustweg
Voetbal-l-en op LENS (zie kopy)
Soe El uit M, VriJenhoeklaan
VoeÈbaLLen op LEI{.S ( ale kopy )
loosduinen E1 uit MadesteÍjn
voetbal-]en op I,EI{S ( zie kopy ) .

DWo E6 . thuis .2
voetbaLlen op LEI,IS (zie kopy)
Quick §teps 11. ult. NÍJkerklaan
Schevenlngen F2 thuis 2
HMSH 11 .. . " thui" 2

19
1t
10
t-4
1B
'tl

10
t2

9

9.30
11,00
1\. oo
10,30
1\.oo
10 ,00
lL.oo
10 .00
1\. oo
- 9.00
1\: oo-

9.30
tL.oo
9,00 B ,15

10 ,00
9.'00

10 ,00Fl+ ?-10 10.30 Lo-osduinen FI thuis 2

BIJZONDTRUEDEN I

- aanweaig Juko: M.Reuver, f'. Schuuïmau en M,den.HeiJer.
- gaaïBe ouders uet vervoer voor: lens D2, 81, E3, EL, E5 en tr'I.
- van 1\ t/í 22. aktober op vs.ka.ntie ? ? BeI tti.t nu aLvast door.( 9Í01rh).
OPSTELI.INQEN 3 

'Lens A.reg, t/n E2 afs bekend Eet uitzondering van:

lens A1: zonder 3.Ru:nahlepang en S,SlanJa.ard, met Y, Geyp
Lens 31: uet T. Schippers
Lens 82: zonder tr'.31okhuis met aa.nvullíng D1
Lens 83: uet D.Boberti, G.Barsatie, M.Verrneulen en D.ViJn.
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],ens
Lens
lens
Lens

c3:
CIr;

D2:

Eet D.TenpeLEan (ook C2) en D-v-d.Veen.
net Ï.v,Brestr t.Ozdenir en M.Prónk. . 

:

tret L. $enCer.
zo[der L.Send.er ' R.Alphenaar geschofst wegens

NGEN I,ENS E3 t/n Ih.

Diet keer ) .oPlíonoen

OPSTELLI

Nog één keer zetten viJ de opstellingen in-èe iensrttrut' Dit ziJn de (voöri-opi8)

ààïioiti.o" opstell"ingen. ttoit er e"t nT ot een I'5 biJ dè,n horen JulLie het ve1
,reàr. va.nar konende veek s{aat.er dus stee{s.l ,opstellin8en {t t91en9'

Lens El+:
ïldi56ur, J.eL Ead.dio'ui ' R.Hoogendoorn, N'lrofltelro,
Id.Postena, J.Pronk' Ï.'Siuons. . Ltiijter: H'Hoogeudoorn'

I:E;ía:ogro, D.da Cruz, R.èe lange, R'Marten, D.gbdan, K' Ra.'Iiana'Ès1ngh, 'S 'XE,o-" '-
hiet, R.de Roode, Ï.Yasèt. lelder: H.Yaser'-. ... i , ,,..r

B.den NiJs, R.0emed,

Iens E):
ÍlfiJ-hatioier, R.v.è.Geest, R.Hendriks, F.I,och, R.Mertha, s.siregar, R.T.d.snoek,
n.VreesfiiJk' E'Svó,Ief ' Leider: I{.{.d;Geest. i -.-. ..:' . - -'
Ijens -ub:
íi;ili;, K.Azgaguen, A.Bheros, E.v.Brest, Ch'v'DdiJn. J'Hage, B'
tr',el Masoud.i;' À.de -Niet. Leider: ??

],ens -È -L:-ffii, 
S.Buitenhek, L,Bukman, J.Hop, P.Knoir, M.Oe@ed, A.oosterveer, C.deRooy,

i.".Sptoo="". Leider.'P.iÍoP. , :,

I-IG, P,BodeaÍr ' J.BrittiJn' M.de Kok; R.No1ten, A'§a'uhiet, N'Siliakus'
S.v.d..Steen. Leider: W.Bl-on- : 'l
Lens tr'3:
Ïffii, J.Fiets, K.JIier, s ' Gomb,,utt ' R.Groos, N'fleideJ-, N'Muls' M'Poot,

Kanglie ,

M.v.d.Voorb. Leider: R. Heid.el.

I,ens F\:

Lens EL E2 E3 EIr ea E6' eLet .

?,Co"I., E. El-lebbar, M. Elouarti, V.v.a.Geegt, K'Lorie' R'v'Os' R'StoJker'
B. VreesviJk, G'Hesterhout. lglEi: §1.Hèsterhout.

Aanstaande zonda€ een extraatJe vooï .Jull-ie. We v'er*aóhten Julliè'e1lenaaf on .

1\.00 ur:r op r,ENÉ nret Je voetbalkl-eding. biJ Je. I,Ie Sean 6an zorn 1à uur lang
onderlin§ vet voetballen. NatuurliJk make4 ve een splitsing in twee Sroepen
a1 n&ar lelang de geoefeud.hei.d. van ied.ere speler. Zo bliJfg het voor aflemaal "'
even Leui. I{e hopen dat d.e }eiders er ook ziJn en vepÍachten veé1 toeschouvers
àp'ili-l"p"iiJ;-;;ig i,"n"i"t1"". rot zondas dus!! - t

Belan r,lke dats, om te onthoude! Voor de .l eued. .-r

:zaterdag ? oktober: d:Lscoavond op L.,ens'v6or perlonen van. t6 Saar en ouder' 
).. toegang Sratis en ook de ouders en lèiders ziJn van. harte '

wel,kon. Zie kopy vo'orin deze Lensrerrue '
dinsdag 1? oktober: trainiagsdenonitratie aloor een trainer (C.Adri€anse of ..

R.Notten) van FC Den.Ïaag met enkele ftrllprofs op lens voor
81, C1' en c2, gevol8d door een 'lrainingsdag net als afslui='
ting eer-r $eèstrlJd.

woensdeg 18 oktober.:een voetbafdag voo all-e'D-E en .f'-klassers op IENS. naar-
, 4Past gs,at Lens C3.een toernooi spelen op SpoorwiJk', ' .

ns,sndag 23 oktober: traÍningstleEonst"atie . door de trainer van het landeliJke
J eugqtean van I'C Den Haag Yoor onze A-sefektie Jeugd' A1Ie
overige trainers en leiders van onze'Jeugd worden hierbiJ uit-
genodiild. Na afloop vragenuurtJe ! I

I



I,loe n s d,a$
Woensda4
Hoensda6

29 november: Sintèrk1aa6 feest op Lens ïoor a]-}e I'-k].a6Gers.
6 -decenbef, : i3in6o:9p -!ens voor. relle D,- en E-È].asEers. .. ..

20. àecgqbg:r:" KersivierinB voorrelle .g en F--klasseis. l:, _. 
. .r.

tr'oto's PC Den ilaÈg - PSV.

l,Iedstrij d. vers n 23 sept,enlber,

' . - '..--::,:,
r ':r-1.,r.,

':,i' '

Mochten e.r nóË tràiniírs-eh leiàers.'il;n'oie'iq ae ireitjtvakahtÍe'aktiriÍieiten
tifien of6aiii§erèiií op 

'Lens ieèn'dan'eÍen kontókt op'frét"fatrr ''r.à,Sie.intÍeI: '-
9'lO1-5\. Voor het overige verzoeken ïiJ ied.ereen on bovengenoe[de aktiviteiten
te noteyen en d,eze data a]"va6t .vriJ te houden. Meer nieuvs volgt.

De foto die. ini het..Binneuhof stond iq na te \aste.tr]en voor f i lpr::. -..t .i ..'* .,, . !,
BeL even naa! heL 3Ínnenhof teLefooh.i 190838 en zeg dat Je dé foto vil-J:bÍJbeste1-.:
]en. De'.naan.tvBn de ;fotograaf.. is : M.Konva1inka. 'j .,.i, .. .. :_.. .. - ..; -.!ï ,1_-r -: -t
Nadèt.ze.vat gegevens gé-qoteerA hebben krtJg ie het girour::ouer rveerop Je het .: ,i.,

De foto'§ tlle op Lens biJbestelè ziJn kurlen a.s.zaterd.ag afgehaald;_uorden.. :. 'r '
6 f. L,-- per 6tuk.

!ens Cl+ - RVC C3 uÍtsla.E 9-1.

-i).. ' !{-r.lj,-r.

Na verleden rÍeek.was.een oyellrinning vef op z'n pLeats .voor .CL i'., i.I ,: ^.-'-:'
Klra tegenstander ded.en ze niet l'qel ond.er- tegenovex ons, alleen 1.ÍJ. hebben rle .!.
kansen_beter behut r Het Ha6 een,.leule .ïedstriJ d med.e.:Coor het samenspel.. Al1een.
hetr mid.denveld'-vord.t door te vèe] §pelers -oezocht (the ekransJ e ? ï.) íaar verder::.

Het pubfiek kon er over mee, si)reken. Jongens . a1]'emea1 klasse gespeeld. - ' ,^:.
Nog even de doeLpunten: rRÍkkie 3, Mr:hteren 2, Jepi'2, Michael'1ëb Teczantl-?".'i

ite l-eiders Joor en" Cor.. ir'I-" .l ;- 1"..
ï,ens D2 - Quick DI+ 5-L

Na tv-intig minuten heel @àèà iaieíépéf scoorde Cokkie 1-0. Voor íe rust ves het
torenzo èie het tlet vi6t te vinden en zorgde voor 2-0. , L...J j j i,.,.;.' - i .r--l
ced.urend.e de t\íeed.e heJ-ft bouwd.e ,I.gng de voorspïong uit tptr 2-ï, 

" 
CoIriàË 3:0.;; ;;.;!

Iicla.el..B. \:f en-1g1rsi9tte Robert 
"Lt*""n ranias'*Ische..s.t^reÈp i:+.. .,, *,,-. ., .Ík heb hier eÍgenlijk véÍnig àan toe te voeeè'h.' All,een'de buitehs.àel-va1' rs

voor somriÉe 'sper'erÀ eèn próbreeh.'' ' '.' '1 '':) ''i' '-'' ' 'JÍ''i I li'
r,et rrler ii.-15i 

""1ygr.g 
giÈà-oi,l-tàrn.""uen julli,e nerxen dai(het irog tetÉr. gaai.-i

Duno E2 Lebs E3 'o-l+..

De ouders van E3 schriJven:
ilet hebïen.ze genoten, vab begin tot.het eind, 'r.:. ,.i .: ..r ,'-. )- JtÍ-'r i.'
Itrokken tot' de Ls.atBte' EÍnuut , . E3 gemotiveerrl bezÍg,; .De Ínzet v.an. 83. .vas; opii-: .. .,. 

"rnaal zeker 200Í;, Het.' overspelen, 6el[en veröedÍgei vas grandioos.,. .-ïi ,,1- jr ':rr.:,:;r:
Lengs de-kaut;zeer tÍotse ouders zeffs de. tégenpàrtiJ vas onder' tiel.:indruk.:van-. : i. 11
het slel van onze .83. .He! ,is alleen J arnmèr .dst zorn tean. yéér uÍt èlkqar ,Eoetr:,q.r.i'.
vall-en. (velt toch lrel ibee uiteinöeLiJ k? ? ).:' . :-e.r.i '. 

--ïl , r rtr:' i.'-r -:. . ',
.longeni.,'.ga zo d,oor in velk,teari Jullie ook mogen komen." .'.. ' ... ,..., . ..:... 't.

teider + ouders !3.
Groen Hit EI - Lens X2 ' 3-3.
tr'fgelopen zaterdàg met l,ens E2 naar. buurman Gloen wit. :'- '' 'j!'íi-:'r '
De supporters vè.u dÍt tee,nr. zagen een ,.zeer goed spe.Lend. -Lens .- Er verd. goed. . . . , . .

geconbineèrd en goéd gekéken, Dezé Jongens gaan, steeds beter voetballen, nu nog:
beter n&ar.jullie l-eidér: fuistereni da.u norden Jullie nog sterkei. -AanvankelÍjk 1.
verd d.e tègenetander dÉ eigen helft vastgezet masr dooÍd.at. deze 2e Jaers toch :,;..
v€,t meer kracht ,hadden.*istèn ze. oD 't-0 dte kohen. Nog 'rcor .tlei rust. r ist Dennis . ,..,
al-seer ult. zotn uooier cótrbinatie 1-:L te scoren,- Na de hervatting kvan Lens door..:. I
MIcheI en. TiD op 1-3.', t -' .-,. - .';
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1,.. i.
IE de slotfese verd de druh van oe tégensta::der erg Sroot en ze tisten uit tvee
afstandschoten ohze prlme.keeper Bonald k&nsLoos te laten. EiEd.EtaDd 3-3.. -. 

.:

I{eiaas r.-as Eric, pas,her.steld na eeu operatie aaE ziJ! kn1e, er tloor een nieuwe .,'.
blessure seer niet biJ. We heblen Je genist en hopen Ao,t Je elr sne] veer-biJ bent:.

: een ;upporter. ;
'i

.l;1I

Len6 I'2 - BTC E2 uit6lag )+-1.

Na èe verloren ved.striJd. van vorige week verd er nu veer een keer gevonnen. Dit
keer ïas BTC dè: te6enstauder. 'r. I ' 'i

Het r''as ook verdtend d.eze overwihniug, want Ju]l'íe hebbeD echt 2 x 20 ltriEuten
goed lopen i'oetbelIen. Gescoord rÍerd. er'2x door Maerten, ztn eerste d.oelp1rnten,
kLasset! en 2x d.oor Aniel, ook heel goeè.
Eoud.en zo 3 ongenà.

WiI0 BLou.
l{ed strÍJ d.verslaees 30 xeÉ@et.
Lens C].- AnO Cl 2-l+.

i{e begonnen eiDaeliJk Eet egn tegenstónder die. kwa sterkte geliJk llas aan ons. :
Na een paar. roinutei vas het een, goed.e goeL van Tonnie ne een mooie pass var Eans.
We dachten no1r Eor.r, dat gaat neklelijk Eaa.r het liep aEd.ers. Wert het ïerd. gauw ,"'
1-l- door een foui 1n èe achterhoede: Het verd, ook rf,og l-2 d.oor teveel ruimte voor
dj spits en hiJ topte.heo }eef Dooi ÍD.
Eet was rust en ve k$aBen $èer op het veld IEet een'gevoel d.at we gÍnge! r'innen, &aar
het liep alt{eer- ènd.ers l. Door Tornie die, goed . dciorzet'te en speeLde op Hans die ook
goeal tioorzettè eD he!1 laooi J.n kon tikken t'e"d..het 2-2, Maar veer een fout in d:e -

echterhoede en Ëet werd 2-3. We vochten oDs Iot,.uaar het rserd 2-\'.Nou Ja, het
vas eigenliJk rÍel eeD leukere $edstiiJd- dan net 9-L, 6-L en 6-0 rinnen.

twee speLers.

lens E5 - Quick Steps EL 1-1

NE d.at ei in de eerste.telfb lxèt O-1 acÏter'kwam te 6taen hebben ze ia de 2e helft
hs.Ïd. gewerkt oE in d.e :i-aets',é:5 roinuten toch nog èen geliJkspet te !eh;Ien.
Dit gèbeurd.e íéd.at Rut§er ae 6af (utt èen.hqeEsehop) voor bet doe]. kreeg en
Reuko op de julste j:taats àiorid oE ts scoretr'.(ziJn te d.oelpunt vaa het seizoen).
Al]e EpeLers hedàen èen hete goede hzèt,'eà laten I'e de volgend.e ïedstriidén
ook zo voetballen.Tot zatef,dag,

*ïiïH *:à:Ë:"",.
Quick Fl- - Lens fL 2::5. :

fn een leul<e vetlstriJd behealde. [ens FI uit tegen qtick E1 hul1' d.erde achtereen
volgentle overwinning. Lens na.m à1 snel íE de wedstriJd Ae leiding door doeL-
punten. van Jeffry )l maal- en"NaHil l-"naa]. Quick probeerde- er nog van alLes aan ,

te doen Baar kïam niet verèer da$.,z èoelpunten. De meeste uitvalLen varx hun
Ilepen'vaakr op ,niets .uit oEdat^ er tru. ook goed verd ve:rdecligd., 1'oora]. Paul en ,.
Youri verzetteà veel verÈ echteriu. .Een'èn-kele keer noest Arnotd lngriJpetr en -.
deed. det dar ook goèd. zódet wèderom bleek det hiJ een betrouwbare keeper is.
Jongens dit vas een prine wedstriJd, ga zo d.oor.

Peter .

UITSIAGEN JEUGD | :r
Rava EI ..6-2'
Ado. EZ 3-9
Ado E3 ,0-\. .

RKSVM E3.. 17-0
Quick St. E)+ L-1 '

Wasseneer E3 8-1 ,

Lens. EL " 2-5

Alphense Soys
ï,eus À1 .

LeEs 31
Lens 32
leas ts3
Lens C1 ."

tens C2

I
.t-

LeDS A.reg. 0-L
VeLo A2 . ... 2-l+
IKSW Br-.: ' 6-L
Jivèntes .B1 ,' , O-,
l,aaklrvartier BA . I+-h
AdöiI ..',. ..2-\
Monst€r'C1 ,3-0

Lens EI
Lens E2
Iens E3
l,eus. E\
IenS E5
-t ens -hib
qulck ru
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Lens C3r r,. .,. ; Ago.cÀ ..
Croravllet C1. ,..1; LenE Qh= 1..

Hw p1 ..: ,.,r1.,,i_r, - Lens 0I...
ilBS D3 - iens n2

cSC FI , ,, - Lens F2.,. 6-Q ;:
vvP F1 r. - le.ps I'.3.. . ;, 3-.J.-Q 1 .,.1

rr-iqrtph. + .- I*ls r[..,. 10-]-.. ..
,. 3-5

, 2.2
.. 9-3
rlJV

ri;1r..

i !i.'r .Le

11

Vorige week stonden er.veer neerèere versle,gen niet in d.e Lensrevue. De invaL:.1!:-l
typis=le, Marja :Reuiei,'r gai haeir; uit).eg' zel'f , Ién vóIxörhen 1.é[àIe;ieden en we :'i -'-í
wàien ar bliJ dat ze opIh.t Laatste noneht Ííi]èe ga.i.nt tÍpèí; Gèenrpaniek-hoör' ''§'':
lrsJrt a1]-e veÍslagen.veÀ vorige ï'ee!: aie niet gepubliceeld. ziJa staan er dezè,'. -...}.e;i
keer. in'Eiet dd.eibiJ; èe'^ vèisLageí'van d.àze w§ek. Nu eteu iet3'ovèr de'-iesuttàtèÍi: :i

:r.;.i: i ,,r .i:: .,,I: .l . ,i.t' .", 1 F,i,, 1..L : :Í J i{:i ,1:,'t/ Jil ,tr.
IÉns_{ggg! ,.il ,;-,.., :,.q:..
tekenen'var herstel veren vorige week aI te zien. Afgel-open zaterdag tot 5. ininu;: '
ten voor ,tiJ il e"e4: 3--0 vooisprong. Ileleas._wetd het "toch, 1-1-. r-:p,e, 19.4-t§rt?e Pl"ttl:,iS.:1
vèrlate!. GB zateïdag voor ttree pwten. Sucees.' - -... ..ir- i.,:,..., ..,.. ,í )i .. t 3È.1.,
Lens A1: I ,..r i.
;peEffi iger] I3ukq uedstrlJ{" tese4 VE1P. I.{e.tj :oat}r?9kt e-cl!qï- noc.,st,gei,s ean èeirl;:-'
vaste leider. líie o[.vie r.i]. dit, eutbouslPste .teao 6agn bege.leitlen:r.Int_eresse?-?,.";
Be1 dirètit: 9?Ot5)+ (PéuI v.d.Steen). Lj. i... Í; ;. , r ,.- :..ri
L,ens 81: . . ï
IÏË['ïíer BKSVI( heen me! 6-1.,0p het. einq zeffs e11e&aal. wi]-Ien scoren. l.I1t ëëà-;^,
lIeelde zeg. voetbellend hebbeà iu]'lie veinig te vrezen dit iaar. Iiet.seï8PJ lrg.E!
lreer van de traiuÍng (gedrag) en het géioezeuoes van de ziJliJn. L8,ten ne ,nP -,)
a.llenao.l het,.koppie erbiJ horrd.eq''Wie wee-b ts strs\s e9n ll.a9t-s, liJ $ÈePrs-!ë':r,"drie haa1baar..Dit betekeat, -autonati sch prohotie,.near Öe re€i-ohale kAas§er. .r,r,r.
Lens §Z: .i i, .. Í.."- Í dà-6rn .moeizame start v,an .de'kónpetitie Èoqrdat veeL Jongens raet 

-ven 
vàftidi,íè-

terug Íraren èn d.óordgt ze nu aI twee keer vriJ zi jn. Eeqeest. AIs ,het, Yeste .. ;-,.. ;l ,

- tea4. er staat eR oök'hier iedereeq positief bliJfb d.enken aoet het gaan lukken... *,
Afge1..opeq, zaterd.€,g. wq§, J.u,,rentas ;§elroo[1 iets te sterk. -.r,. , !:]í.í f Í.r..'1.,ï
Lens 33: , i, , . ,t .. ., ... .- . .::^, ... .: . ..-- .r,t-j ..,,:
speeldè een-aardÍge vedstrijd teg.en_ een verve.Ie.nd. ,Las}kvartier.. Xen 3-0, qchter-,.--
siane wera eerst ieggeverkt tot 3-3:. Èet wèra uit.etndaiiJr' t+-t+.-'cöeó teiueeexo-iË;
hoor '
Lens C1:

"É"Id-e 
eindeliJk een eclite ied.strijd.. Ado Cl- von tocb wel veröiend !oet, l+-2 el hs.d

het met eeri beetJe 8èLuk ook best 3-3 kunnen vorden. Ado speelde iets technisch
verzorgder voetbal. en ooh iets E.eer als t'e8.n. Probeer de positieve a§Pecten vaD

nun spàI over te nenen. Zie verder [et verslag. De leatste zin van d.it versleg
vinden wij kls,sse ! !
I,ens C2 :

deed. het goed. door Monster CI met'"3-0 te versl-aan' vooral het eerste doelpunt
rías van grote klasse. Keurig Jasper,
lens C3:
iZE!EJ t n neerdere erkennen Ín Ad.o.Cl+. Dit kan gebeuren. HeLaas sLoeg het gedrag
van sonmige jongens na efl-.oop in het klee&LokaaL nergens op. Dit uoet echt gaan
Yerand.eren.

L,ens Cl+ :
speeld. een l-eu.U.e partij tegen 

-CromvÏiet 
C1. Eerst 1-O 'voor, d&arna 2-1 achter.

Met Ds.u en macht, vocbten ju1lie Je naast Cro!ry].i,et. Klasse hoor.
Lens Dl-: I ..
beeft ne tlrie. punt,etr uit de eelste tv€e llealstriiden nu twee keer negen goals om

de oreE gekregen. Voorel ílrsiek komen JuLlÍ€ veel te kort. Probeer ve1 te b1lJ-
ven voetballen als tesE. Succes.
l,eos D2 : :

Gi]oói dik van HBS. 0f dit hun D3 llas weigeren vii .tè geloven. Snel vergeten en

doorgaan zoals in de wedstxiJden blervoor.
EEE-E!:
speEla; 'eigenliJk hiet al te test- tegen eeu heel zwak Rava. De 6-2 overninning
wa.§ meer.het 'gevolg-van de 'fusieke kracht en de inalividuele klasse. Eet gaat
te gemakkefijk. ?robeer toch weer al-s teafi te gaan voetballen. JulLie kun[en
het .



@E'
speelde eea hele leulse eerste helft tegeB eell ÍYslek aterter Atto. Eet stond.
toen 2-3 ecbtei. Na rust Vis hèt in 1-0 uinutel echter Q-2 voor Àd.o. Lens stond.
al-s es.n de gronè genageld. naarna ggii'liet veel beter in werd het uiteindeLÍJk

Leus E3:
vas het derde Lelsteaà *a6 veuds,èg ye.a. Ad.o verJ-oor.. Ook hier was Aào toch echt
llat eterker en Íroa vel-èlqnd net l+-o. I : '

lJetrs Et! l
io echt. te leag. Ínged.e.elè. Euenals. vor,ig9. ri-eek verd. bet 1ï-0, Hier geat de lol
echt va'n af. SEeI een hogefe'indeliu§ dririirragen. líet $eI opviel was het goette
6aneuspel.
Lens E5l : ....
Leverde een echt gevecht .ret Quick Steps. Zie voor vertlere tietells het ver-'sleg van rle leitler. Klasie geepeeld hoor. . '
Iene E6: .'.

EEfE:u\le team'[eqf! eikele gpàae .voeiu"tlerg èie er ].ustig op IoB Ecoreg.
Hs.ssenaar E3'vs,t eI tHee JaÉ,r vóetb'Bl-de. $erà Eet B-1 verslagen. l{e zoehen nog
een lei.der toor d.1t tea,E.

i

Lens tr'

doet hèt sterk dlt seizoéil'. Eet alttJd. lastige Quick veÍè in eigen huis ver-
slagen uet 5-2.

sp-"]dË tegen den p:ji-p iestrt "si16''i,"g iSi. Ile vistea biet d.at dit ook &I be-
stonA. Ze waren kir8loos en de'vèalsttijd ves veeL te herd. Ja.nmef hoor,
Ifns. F3: . '.

óóE àij: varen kaÀsloos tegen: eën !-tr' cornbineÍtíe van YVP I Hat eeq 1o1 zeg dn dit
soort tea.ms zo leag ln te Ae1én;
I-ens tr'Il: . . . : '-..-
ZIE eieenfijt'biJ F2.gn.I3. ZiJ,,spàelden tèlea irionpn EL. Ook èit vas aaugevula
set E-kls.ssèià. Ecfrt'éëË schàntte eÀ tlan'ook nàg laeg indelen. Dee1d.e ae nVí oit
soorb teeua nu haar eens biJ elkaar ia 

""o 
pooi", --l-- --

_l'-',

I

.1.

i ,i

!2



6jste J aargang nurllner t0 , l-2 oktober 1909.
*** x*n ltxn+***§ t{ tí tHi*l| ísstÉ,tt **it**tt+*t+tHí ta #* *.n*ï *n* *** *it* n*tË tt*+ * *, ttl+iG L lt* lt**lÈ**'àt **lË **ta }l i{

;..

2?16 M.VerEeulen; R.Jàn. 2}t2'l\., Roàenburgstraat l-l+?, 2512 Sn D-en Haeg tel:898209'

2Tl-? F.Gasni, E,Jun. 2i088o, Hertànrad.e 6\6, 2il+14 IÍB Den Ïaag.

Z?iB'M:G.Éarsatiè, 3.J-irn r 13bh?4.. Honthorststr. 30 Ir 2125- GA'Den .llaag tel:'89í62?.

2Tl-9 D.v.d.veen, C.Jun. 2001í6, Jul:Röntgenstr. 9, ?r5t KS Den HAag,. tel:,68?253.

2'l2o D, Robertí, B.Juh.26í1f3, De.nenhrfg 2!.2, 25gr ÀG Den Haag. tàI: .h71128.
272:- \l .'J .v "d.:'Geest ,' NS(Ièider) 01935\; Leyweg 286, 251+r.Ec De! Haag.teJ:298382.

27 22 D.J.Boetaíà, us(reiaer), 090559 , 
geeklergenstr. 3? , 25'13 ND Den Haag.. teI:608!\

2?23 A.M.v.d.ltéuvel,Ns(1ëider)1106\8, Het zicht \ï, 2543'AK len l{àag, tel:678366. '

2T2l+ p.i.iÍ9p, I§(leider) 310?53, Dr'H'J.[óok],aan 3i?,za86 BH Bijsvijk, iel:91+l+r59.

oFFT9IEEL:

Nieuve leden:

ÀDRESÏ-UZ] G]NG:

2535 l,Jozee, E.,1un. LantlziJde 3\5, 25\3 EG Den Haag. tel: 6?1050.

OPZXGGING

26.60 U.Korkloaz, F.Jun.

z^arimrDÍrmïËc - )

Ë

BOEÍE. : i;' .. :. ......ii ..".

Registratie,kosleb. le -bbeiing f. 10,--: S'Glauà"r.n., J.Mansvàl-d.' . ,-- .t-.' ''
Aegiltröti:h:stelr 1e loetinf f.. 20,--: R.Garsks.np..

. eutrrine v66r 23-L0-1989' ' à.o.or oyermaking.op gírorekening j:6Tff ot uint''í
-rekening 72992\"29 Ràboberik Den Ha.ag, t.n.v. v.v.LENS te RiJsrdJk onèer ver-

- meld.ing van .trSoetett ..

,' Het Bestuur,

. óe eerste drie -roaandén "* ngï niëut.le'voetÍal =eizoen ziJn voorbij, he'laas hebhen

_1íe ngg niét.vari gfig i€.ae.n- irèt . eeiste ivarteal- van d.e'kontributie ontvantièn !'
' Er zijn 'zeIfs 

,nog .enkele ledes" ttie een kontribuiieachterstand he-bben ven voïi8
l seifoen..De komissies j:etben de, na.nen.v,an Èqgqne Aie achterstand hebben.
.:ó;;; i'li d.acen'uord.ei déie namea'in oe" rmusrevué àeípubl-iieerd, ddt 'llioridt ' t even s

i" L; aezl-ràà." .ri"t ree, ào5jen voetbalten vooiaàt zii de achterstand en het
eerste kvartaal va.n dit seizoen hebten betaald' J' '" ' 'i'

I

Het- Bestuur.' '

BAR;. ' iBAR
3AR BA§ 3AR BÀB

- . BA.R

MiJn. snlekbede on hulp ac'hter de bar Ëeeft 'iri deze grote vereniSing near,- f.iefst
1' bàrned.eserker olgèl-eíera. Eea vrij pover resultaat. Gelukkig dat Jos' Witting
ook op''izaterda! bardienst lrit doen en dat ueÍieei L,eqting na een zu-gre operatie
ook nèer terug àchter.àe.bar is op zaterdeguorgen. - . .',

Kon gl 
-Telsen .q:Sa .J:r.l """ï ."1I bardiensten anders volsen er zeker akties'

. . nené q'è.stdó, telrl+r5\3l+:.'. : ., : ; .. ; ,_,,, , -. ,

L

,r1.'



TÏT§ VOCR DE .q.GENDA I

Di'nstteg U otstoler IINS t/u 23 lr '- SW larèeliJke Jeugtl.

en voor'he konende. vdkeu: denk aàn de Grote C].db A]rtieloteriJ.
Koop lotehl I !

EEKO TSKO FF,KO

zateraeg LU oktober '

zondag. .1r.pk}9r9l"

GROIE CI,,T,BAICIIE

EÍDàeLiJk Heèr een dieco op LE§§. i{at éen belaugstell-ing. Tot tien uur $areD
viJ net ]iefst , deia adawèzie. Al-e'.ëi de,arne aog dertig biJgekonen ziJn is
het. veeL. Nlet ,-euk t'o'or "de ori;imisatÍe. IiopelÍJk kva.o d.e geringe opkon§t

Op 18 noverober rdlleB"IfiJ eën' ff,nffaC4 ,.shov organiserqn. I{iJ dachJen eal teo
ninste 10 tteei.neuèrs. In. ite hè1 van het cl.ubgebouv kont een 1iJ§t te habge'l
vaexo! ie Je ttirnt aànjevén. Graag'konènd weekend'. Ook uensen va.n.de FE(Q kaa

Je er persoonlíJk op eanspreken.

10OO }oteu verhopen. íÍl een v.erenigang. van rulm 5OO ]eden ïLlJkt eeE probleeE
te ziJn. AfgeJ.opei èonderdeg 3iJr1 1? íD'kl-assers net loten de adJkeD roEd LENS

lngegean -en hebben eën. agatal'Ioten. kurinen verkopen. Maar de belangstelling ;

ÍÍès kl_èIDèr 'ttan. wiJ ri4ghten. Ilierni+ hebben 'iriJ zaterdag aan biJna a1le elftallen
een Ba.ntal loteir gËgievbn'on tè veikopen. AsD het eiuè van het rÍeekend 1egetr er
nog eerl groot aantàI Loten die nÍet rneegenonen lleren.
I,IiJ krrunèn natuurlU k uiet iemanà..àvlagen on de loteE te verkopen. Adssta8.ntl
r.uétdoo rrg"n wij àe elftaLLei'aie ae rotèn hebben laten liggen nogr1aals vragen
on ze tè verJropdn; Wi3'Uopen'dót- Iiot tian. vef lukt. Ïíi1t U graag loten verkolleD
bel-. den 

"n "o 
,Ët P&ul- of À!ré ,.a.st""n. teI: 9Ï015)+ of \r5l+31.

]TTBVIEW rlyTmÍrI${ . INTERVÍEW IITEAVIEW

Zorn zes veken sà het.bèg.in.vda ae Xonfieiit+e nordt het toch eens tiJd dat ve
àe nieuwe treiner vàn .de Zon6ag A-sel,ektie nader aan U voorstellen. I{u kulDen
ve one eigenll3È niet voorsiéI1ën <lat Pin.Wèstgeest U 11iet vas opgevsllen ïimt
deze boorn]Éngé oefirnneesi;èr is zoYel..binnen a1s buiten het YeI6 een innemend'e
persooriii,l Eheid..'. Niet. z'ozeer op de mè4ier diè'tqainers zich heden ten dage vaak
éig"n ,"o"o tè'hoèten raa,ken,,íaar op ziJn. èigen nenier: rustig, beheerst, zon<ler' ttif en gepalsioneerd ats Uèt over ïoettal gaat. Een gesprek dus met eigebliJk
zottraar een èBrdige uan......i'... 

.

.De vöetbafkarriSre vau Pio Westgeest (S6.'.lr..getrouwd, twee kintleren van tvee
en vijf. jdrir,"íà beioep. Ieraà1.p.. tev.ens decaan a'am ziJn school-), begon op

. .'viJfJarigg. Id;eftiJd_XiJ v.v. lIaurí-Z!íèrt ,. d.e, vereniging die zorn beet,Je a1E een
'.roae àraea door ài;n Leven loopi,. Tot zrn 2l+e.rioorliep hiJ alLe selektie-elf-
- tèl1e! biJ deze klub en speelde viif Saar in'het boogste e1ftal. HiJ ver6 net

Blauv-Zqalt één ke'ei kaIíbioen vaq',de tugede klèsse 1E een seizoen va'arln hiJ ook
" IENS net spelers aIs'Iíin Keetnan,. Uópeió schönheïr, fon Hop en Buud fort.atr
t";;"-k "r: Op:r'" àr*" r""xte rrii de stap naar'de boofdklaise y1;c onaer'leiding

.: i'arl John v. è.'!ubbe- veàr . bij de glorieti3a (a Jaar ka.npioen, .2 keer gespeeld.
om bet ka,npioenschap .v,en ],leöerland) net. VUC meenae.kte.
Een. absoluut poo§tèpunt- in ziJÉ ker-r-lëre uas deeLna.me aan de Universiaae'in
MeÍico waar hiJ -Eet nët'wederràas Studentetrtes.s. a1s Yierèe eiaèigtle '

2



" .. I.legeds eèn ehke1blesàuie verd hiJ gedtcngén on zotn tien iae.r geleden et voet-
bpl.]e-n te stoppen. Hij hèalde] het'diplona Oefenneester I en trainde vanaf-19E3
h. Jaar lang het leidschenda,:nse. SEV. '... .. -
In 198? eiis hl.J naar Blauv Ztràrt vaar hlj triee uel zeer verschillende seizoenen
néenaakte. iHet èer6te vas zeér §oed terwijl het tweede seizoen op zrn zachtst

rtEesastreus is eigentilk een leter voordr' z,egt Piro, a1s hiJ teiugbDlit op hei 1

sèizoen waarín Bl-auv zflait ïóeEloos degradeerde. "tk heb nu 
-àet LINS aI'"meer'-

punten als het hel-e vorlge. peÍzoerr. bi.J elkaarrr.
"joha v.d,.Lubbe bèlàe iàè'id ;anuaii, van d.it'J.aar on biJ LENS te komen' Voord.ien
w&ren er nooÍt geen echte kontakten geveest net LENS hoevel ik t'wee J a€.r eerder
ook al eens gesoLiieitèeld had. Piet v.d.Valk verd toen echtèr trainer.biJ LENS

en ik klran biJ Blauw Zvart. terechtr.r . r.

(red: ) Je noer.d.e v.d.VaLk aL. even. Je rleet ustuuÍliilr dat er zich bepsal-de eoei-
IiJkhederí.hebben vooigedaan vorig-seizoen. Heb iii daa" nog ietg van ' "
kunnen Eerken toen Je biJ IENS kwam?

"Ja eigenliJk velt', zggt hiJ. l'laer dan alleen in positiete ziu. Ïk trof er
ueo ,ué, geÀotiveerde groep- aari èie duidelijk een stréep d.oor het verleden.
wilde halen. Binnen'de grgep waren een eantaf spelers die zich, Juist vanvege
diernoei1iJkhedenvorig.Seizoen'nogeens.extrarli].debewijzen;
Zij hebben door hrm extra inze! en notivatie hun plaats in d.d basis 'afgèdvongeD.

ïk ben al6.a.r trouriens .ÏeeI simpel in: De bésten spelen in 1, ongeacht leeftijd"of
onstandigheden: En Je bewijst niet alLeen tiJd.ens de vedstrijd dat Je biJ de';
besten hoort,.maar tlat mcet je'ook met Je tra j.ningsarbeid afdwingen' rrj

'llatuurLijk ben ik gevoëIig voor' kritiekr', antvoordt hij op de vreag of het
hero a1s trainer. vel een stàor,t dat. er "10ó trainersrt langs de liJn staan die
het. aIIeEaBl a:ad.ez's .zouàen. doen, maar'ik k&n bet ook. goed. reLativeren' -
UiteindeliJk heb ik tóch' d.e ïerant',roordeliJ kheid en noet ik besli§sen lrie
speelt en wie niet lrt
"ian kom ik ook weer terug bÉ vat ik daar;et zei, Je neot ieook op de trainingen
be'wiJ zen. A1s Je er tloordeweeks met de pet naar gooit, kan dat, Je plaat§ in het
eerste ëIft8,1 ve1 eens. kostentr. .

"Maar vat praten $e no[, we doen net of er uat dat betreft moeiliJkheden.- zouden
ziJn. Nee, het ga.at tot nu toe eigenlijk best l-ekker I ! ' .' .''. rrr 

". - '

t'ond.anks de verlorèn vedslt'.ii den tegeh WestJ-andia en BTC ziJn de resultaten''
realeLiJk. tlet voetbal.'op zicli kan bÀter, ve zoeken eigenli,lk nog steeds naar
het juiste everiwichi. Ik heb zoin 16 ma.n bescbikbear voor nrn eerste elfbal '
zod.at ik, },et aat bètref! in de'breedte sterk genoeg ben'r. .r .

"Ik durf. ook te, voorstrÉLIén dat h-et een spannend. seiaoen wordt'r, zegt hiJ. l{e heb:
ben zoals Je vèët te nehen inet pgriode kampioens chappen en er.zitten een ixantal
ploegen in. ale poule die.aa4 e.lkaar gevaagd ziJn. Laakkw&rtier, .I'Iest1andia, BTC,
LENS, het zijn a].leqgal ploegën die knokkeÉ voor een periodetitel en het
keopioenschap. Het bl-iJf,t in.ieder geva1,-1euk tot op het l-aatst want er zi.Jn
weer drie degrad.anten en dan d.íe laatste periodetj-tef, nee, vè hoeven oiis zeker

t'Ilet ís gevoon belangrijk dàt we punten bl-ilven paklren tegen d'e'Iaaggeklasseerd.en.
Sovenín maekt ièd.ereen* iederee4 toch'we1 9-f' t 

.

l,Íat dat betrefb zie ik.de rest. van het seizoen lxet vertroriken tegenoet. Orga-
nisàtorÍsch zit het aliemaat.goed in eLkàar' I'Íe heblen een Ieu-ke groep en el.s
ieèereen voor 100Í gènotiveerd. is, komen we een heel' eind. . . . - . ' '

-l .
Pim, bàdankt voor je medeverking en veel succes! !t (red.)

INTEBVIEH INTERVlEW II{TERVIEW INTERVIEI{
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UNICQNN UNTCORII . , , LI}IICORI{ UNICOBN I

I{og tvee uedstrlJdeu,en de eerste Ieriode-ka$píoe,n ,veà tie 3e kl. B.is,bekend.
Duo voor LENS nu spaniien<te blJden gezien de kórnpeittlestanè. líeten we de
aeneluitlng vagt.te houalen, of nletS 

"-
Wees. er. net toeters en belIen. e, 6. ZOn getul.ge van ! !

ves - IENS aenvana th.0o uur-
=E==================-r=================È

I!o!Èet_iJle§!e!è 3q !!1, !. KNI'B.

laek]rvartier
BTC

vcs .

DI,IO

HestLandia
LENS

DSO
' . ll. v. HoLlaíd.

GDA

3EC. .

HBS
GDS

1B-6
9-6

ll-!
B-,
B-)+

?*!r

t-8
Èa

,-7
)- |

,-6
,-6

,-5
.q -q-"5-l+

,-2
5-1
5-1

9-7
6-7 .

6-9
3-10
,_o
6,-20

WT,]DSTNIJDPROGBAMMA 15-10-1989.

vcs
HBS
DHO

- Ï,ENS

- BEC

- GDS

Hoeir'-v.Houana = westtaiara
B[C _ GDA

í

I'NICORN .. UNICORN :. i,NIQORI{ . UNICOflN T ]

SSSSSSSsSSSSSSS§SSSSSS
S SEN]OREN ZONDAG S

SSSSSSSSSESSSSSSS§SSSS

. UITSI,AGIN ZONDAG B OKIO B8! 1989.
;

Di{c 2
LENS !
Postduiven 3

- LENS 2: ItDv 2
-.LEN§ 6

DI{C 7
L}:NS B

C. ï,. Lanbregts
J", Pennings
B. H, Evert s

- LENS 7,
-VDS5

vcs 1
Quick 2 ,
LTNS 3
Blauw Zvart lr
IENS 6
LE]'IS.,,ï
Blauw Znart B

LENS 1
LENS 2
lelfia .l:.'
txNs. !/5
'BLeuri' zwart 6
Baya l+. ..: .
LENS B

2-t
!-

L029 : 532109, 6ro ,

vriendschaptr)eIíJ k
vríendschappeliJ k
vriend6chsppeLlJ k
3010 571
Yriendschs,ppeLiJk

2-O

2-'
De rest van ale elftaLler verden efgekeurd.,

PNOGIIAMMA DÏNSDAG 1T oKIoBER 1989.
,1!.00 uur IENS t/n 23 Jaar - SW landeJ.iJ ke jeugd,

TROGNAI'íMA ZOTÍDAG i OKTOBER 1 B

llr , oo
r.r_.00
11.00
13.00
r.r. . o0
L2 ,00
13.00

0pEtellingen
IXXS 

.f., 
2 en 3 als bekend.

. LEN§ comb. l+/ 5

t.SulJkerbuiJk, C. v. Boxtel-
J.v.Vianen, U.de Knegt; M.
A.Atta].Laorri .

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

k}erDe
As

r. ó.
C,Y.,

Buite}éer, A,Ba1, J.v.aI.Sand.e, D.Ho1t, V.frol0p,
Meulen, A.0ver6auw, R.DuiJndam, T, VierlinE,

r H.
v, d.

l+

-l



IENS 6. 7 en B als bekend.

AISCHBIJVEN

Lens l+

Lens J
Lens 6
Lens ?
Lens B

T.Vierling
R.v.Noort'
H.HeiJnen l

t.VerkiJts
A. BilAerbeek

teI:
tel:'te1:
tel :

telz

6066\P
l+5r5ro
16108§
tr5l+gZA

o79-rL6786

liegiug terreinen.
VCS
quick
B1aur Zvart

Dedemsvaartveg
Sev. LohEanl&a.n
Dr.MB&sveltkade I{&ssenaaÍ

tel-:662390
tel-: 680323
teI": 01751-l-5?87

VAB]A:

- Ííegens 
. 
herhaoLd niet opkoroen biJ LENS B rordt J.Gezgim rt.t 

.ï", 
ope:.st.e]d.

Topscoordeqq se!.zoen l-98911990

li. Bertens
J . HeiJ ink
tr'.DisseJ.dorp
L. Eble
S. de Nenny

(Lens 6)
(Iens 8)
(lens 6)
(r,ens 6 )
(rens 7)

6
\
\
\
3

Tot op hedep ziJn nog gèen opgaven ontvangelr van LENS f t/n )- Graag dit
d.oorgeven aen Luc VerkiJk (teI: l+51+9T2 ) of in het kastJe echterlaten iE
admi!i stretiekeÍÉer .

SqE4!U].I8tsOJIB4EI,4 ].ÀLI,E-EN DIJ AIGEHELE AFKXUNING )

even
de

1\. Oo

12.00
12.00
L2.00
10.00
t2.00
12. 00
12.00

uur
uur
uuf
uur
uur
uur
uuï
uur

'BLaurr Zwart 1
BLau$ Zwart. 2
Quick )+

Lyra 3
Quick 6
Quick 5
Iyra 4

Quick T

- LENS ]-

-. LENS 2.

- .IENS 3
- ..Len! .lr

- Lens 5
..Lens 6
* .Lehs .7
- Lens 8

Dr. Ma:rsve.ltkade Was senaar
'lI

Spl,prk. Nieuw Eenenburgh Sev. L.menlaa:
§p.prk. "De zvethrr De Lier ,

Sp.prk.Nieuw Hanenburgh SBvI.manlaaÉ
írlllrr

Sp.prk. "d.e zseth" De Lier
Sp,prk. Nv. Hanenburgh,Sav, L.manlaan

Naar het doorgaan và:a cleie vedstriJden kan uorden geÍnformeercl biJ:

31au1r ZÍIelt .ns 10,00 uur
Lyra' ', - ra- 10.30 uur
Quick .' na: 9.00 uur

PROGBAMMA 22 OKTOBM 1989

1)+ ,00 uur. .ï,ENS 1

uur RKSVM 5 -
uur Scheveningeli l+ -
uur Lens 6
uur ]Jens I -
uur Nivo 5 -

te] : oL? 5J--1r385
tel: 01?\5-136??
tel:680323

11. q0
]L. 00
'12 

. 00
l_1.00
11.00
12. 00'
l-2 . 00

uur trens 2
uur KranenbuÍg 2

l,aaklvart ier I
Wilhel$us 2
ï,ens 3
l,ens l+

l,ens )
DuÍndorp SY 3
Duindorp SV h
Lens B

LIr lr lrL Atrlr L L /J lJ LlJLlr I)
Z ZAA-I.,VOETBAI Z
L LIJ lJ L h IJlr ttlr b L LlrlrZr lr

Uitslas zaterdae 7 oktober 7989

I

LENS 2 - De l,e1]l-boernooi 1e plaats.



Wedst\ dprograEi-Ea 16 tlh 20 oktober 19ö9 ,

ltaaBà§.a 16 oktober 1989 .

20 . 20 uur LENS I ' - BI'IS 1

kIasse4r.

923"

sportha]

. Zuidhaghe ,

Woens 18 oktober 1989

21.1, uur Lens I+ - Westle.rtlia l+ 96r

vri.l des 20 oktoler 1989

21.1i0 uur lEN§ 2 - Silve BbYs 2
21.00 uur lens 3 - Sifva BoYs L

l,led.stril dpro gra.íllos 23 tln 27 oktober l-989.

'WoeEs 25 öI.t oter 1989

Hcutfust (veld 3)
È

e\r
9rt

0rsnJ epf,ein
0ranj eplein

Houtreust ]reld l-
Eoutrust veLd. 2
lloutrust, vel-d. 2
Houtrust veld 3

20. 30 .uur Vogel 1
22.00 uur Reva 2
21,15 uur Bava 3
22.00 uur Bava I
LÏ.GGING SPORÍHAIÍEN

Zuidheghe
0ranJepLein
Iloutrust

- LENS 1.
- Lens 2 ,:. l,ens 3
-' Ièns l+

923
9l+1
o51

96r

-. I'lef is Stokelaan 1201
I Slicherstraat 11
- Houtrustveg 108.

7,7,ZZZZ7,7.ZZZZZZZ?,ZZZZZZZZZZZ,ZZZZZZZT.ZZZZZ
Z I..ANGS DE SPONTEII YAN DE Z . M . LADDER . Z

zzzzzzzT.z'zT,zzzzzzzzzT,zzz?.'zz"zzzz7.zzzz7'zzz

Uitslagen zaterd.ag ? cktoDer 1909.

- lens 0-3
- Lens 2 0-0
- LeDs J i!-+',

Rava
I s-Grav. SV

PZE

Lens.l. en 2 vriJ - tIainen om 13.00 uur
lens coEb. 3-lr speeft vriendschappeliSk uit tegen Dorr 5,'&anv&ng 13.00 uur'

lens i. en 2 treinen om L3.00 uur.

Programna zate riias l-\ oktober 1989

J.MiddeLburg, B.llezenaer, A. v 'WiJ ngaBl'den ' M.BaphaeLe.

.Opste1lÍng conbil 3/l+: N.Jageear', G.Kutper, 'C.Lipmen, L.ManteJ-r M'Oeman,

' lGku=. n.v. d. St.e J. StuíÍÉergèn, H.Kouwenhoven, W.v.Mersbeigen, P.Ax, L, Sinke ,

Eventuele eflneldingen (dit is verpiicht ) vriJdagavond vooi 19.00 uur biJ

zoa16 afgespÍoken in de vorige LxNSrevue néer nleuw§ over het nieufi te vormen

eIftel, Dit el,ftel het he is ÍDgedeel-d in de !e klssse B en z8L d.e thuisved-
striJd.en om L3.00 uur spËf,en. De EiJóen van d.e uitÍ{edstriJden ziJn verschlll'end'
let U daar vooraL göed.op. De iiegenstanders zullen i1J!i _ 

'_ 
_-

's-Gravenzand.e 10 -.Ho;I6èlersd.iJk 10, svP['I 1]-, l'leeldviJk J, de F1-emÍngore 2'
I,yra.12'SEv-]-3,vcS5,.Schip1uiden6,!ev3o1oeflB.1suwZ,ratt,.,'-'
Doortlat er een I+e el-fta1 is biJgekoneà. ruLlen er in de opstel,ling van het '

' 
3e elftal enige vijziglngen tr)laetÉ vinden. De opste]I1n8en zoals ïiJ op zateldag
21 oktobel zul1en gaan sto.rten ziét'er a1s Yolgt uit:
lens 3: W.v.[íersbergen (A), H..v..Kàoten, D,BeJetto, A.Ernster, W.Ilermenie, D.Bot-

- 

teveef, p.lx;-r..,.sinke, J.MtdAelburg, B.Wezenaar' A.v'l.IUnga'a'rden + ean-
l. vulling selectíe '

6



Lens l+l N.Jageser,. J.Kou--l -:- Ruiter (A),' r'.si
M.Raphae1a. 'i

wènhoven, G.Kuiper, C. Ï,ipnan, L.Mantel' M.osman; D.de
].liakus, i.;v. d. Steè, W'Stuifbergen, H.Kouvenhoven,

Ao,nspreekpunt .Lehs
Aanspreekpuat Lens

Proerrdol* zeterd-a o) r ot<totei:".rgBÖ

1)+.30 uur PGS - llNS' '. '

L2.30 uur PGS..2 - lens 2
1L,0o uur Bl.Zvert )+ - Lens 3

3
l+

I
l.l..v.Mersbergen
lJ . de i(ult er

tel: 2l-3360
tel.: 9\8\22

i .,.
ll.v,E1swíjk
A.3rou$er
N. N.

003/015
otz/066
026/TÖ

t.

Tegenstander en aanverigstii d Yoor tens h nog niet belrend.
Vo1gend.è lENSreYue hier neer .over.

Wedstr.i.l dprogrs.Dma A-3-C-D-E en F .l eued...'

.5r'.
1t,

VAI]I HEIf JEUGDtrRONT
...,

Algeneen kontaLtpeisooà:' Paut v..tÍ.Steen, Chólinstraat 1-03,.2512 Svi Den Haag.
tei:.9?0]5à. liJ ee", Sehoor: 63r\18 tr.red Grèns -' ' '

Afbeflen voor oDd.er§t
zo snel- FogeIiJk döch
be en naai [rèd Greí

gl}S! biJ PauI v. d.Stee" (SfOi:)* )
iffifiavono 19 . O0 uur , SiJ geen' gehoor
terste nood nog op zaterdagnórgèn op

aande lredstriJ.den
uiterliJ k voor ;v

". 1535hr8). rn ui
i,EIgS (661311+) ne B.Oo uur biJ ieiand vaa.de Jeugdkoro-issie '

ELftaf Datum Aa,Dvórg TeÉènst-Cndei ' uÍt /thuis, Ter:rein/ve].d i scheÍdsr. sam, k. Lens

A,reg.
A1
B1

92

CI

c2.

9r+

D_l

D2

E1

E2

1l+

1\
1l+

L7

okt 1\.bo
öm r)+.so
okt L\.00
okt .10 .00

1\ okt ,1Il .3q.
1l+ okt .1)+. 30
16 okt 20.00
1\ okt 10.00

16 otst'
r\ okt
1B
1[
18.
19
1ll

}B
].l+. okt . 9.,30
18 olrh 10,30
1l+. okt 10,00
18 o'l*t. .10 , 30
fli 'okt 10. C0

18 okt 10:30
l-l+..ok-b :9:30
18 okt 10.30
1\ okt ]0.30
18 okt 10.30

VUC AL .uit
sEV. A2 - thuis
WC'B.reg. .- 

' uii'
start traiBingsdag io.

kleinei I,oo '1
1H

kleiue Loo
(zie kopy )

.rt

It
ï,ens

12.30
1l+ . 00

,12. 30
10 .00
1\.00'1\.00
'19 - 30

B.\5
10 .00

,. 12.00
..10.00
., 9.00

12. \5
, r12.00

Wuhl

IíestLanalia 83 thuis..
I,Íestlandia 3)+''thríis
RKAW- 82 ' thuÍs
Vt]C Cl . uit

2

1
't kl-erne Lo

3

f'.Tiemissen
fl. wuÀrl

H.I,luhl-

fi. Cardonthuis
thuis. -

uit'

1ï okt 1O.OO Start trainingstiag bp Lens (zie koÉy
th okt 12.30 Westfandia C3 thuis ., 1 .

)

]7" okt rLo i00
fl+ 1okï'10.00
18 okt 13.30
L)+ okt. 12.30 :' krestl-andiar C6

start trainingsdag bp Lens (zie kopy)
'Ciomvliet Cl- uit. . ' RetleriJker§tr. .
Lens C3 SpoorÉiJ ktbèraooi Melis Stokelaan

oirt '' 0130 . 
- start voetbaLdag op Lens. (zie kopy )

1
l-
L

B ,3o ' '-velo cl+ - " -

0,00 Cionvlièt Dl- .

H.WulrI ,. , .. ,, . L8 .00
ReileriJ kerstr. ,9.00

10,00
." 10.30

l_0 . 00
18 .15
I0 .00

' 11.1+5
r.0 .00
9.00' 10. 00
9 .00

'10.00
9.00

io. oo" 9.00
10 ,00
10 .00
10.00

okt.1l-.00'.'EonselersaliikD2thuis - I H.c&rdon
ökt 1O,3O." ;start voetbeldag op.lens (zie kopy)
okt l"9..OO . Quick Steps D3 uit , NiJkerklaen
-okt 10, 30 :' ".D.uindorp SV El thuis- 2

okt L2,3b vCS.El (elftal) uit . Ded'ernsvaartveg
okt.l-0.30 . star'É voetbataeg oi: l,ens (zÍe kopy) '' 

'

!l'

. E)+

E5

x6

!..

CFonrvliet 82, thulq . 2
siart 'voetbaÍdag op Lens (zie kopy) I

VUC E2 'uit.. !t kleine I,oo
start voetbaLdàg op Lens (zie kopy)
WC E5 uit . rt kleine f,oo
start voetbàldag op Lens (zie kopy)
wc E6 thuis. "' 2''start voetbaldag oÉ Lens (zie kopy)
RKAW E3 thuÍs 2
sïert voetbal-d.eg op Lens (zie kopy)

'(



r'1

T2

Er?

I'l+

1l+ okt
.' 18 okt

l-4 okt
-LO O{.r
19 okt
1l+ okt
18" okt' Il+ okt
16 ' okt

" 9. OO

10 .30
t_I.00
r.0. 30
r-B'.00

9. 00
10 . 3-0
10.00
10 .30

CrotÉv].let 11 . utt
Àt,art voetbaldíg op
WQ F2 uit
start . voetbeldeS'oP
.Quiek StepsF2 uit

. Duindor'p SvF3 uit
start voetbaldag oS)

'Dui.Édorpsv FL ult
6tsrt voetbalqag oP

ReAeriJlrerstr.
trens (zie kopy) ;. '' 't kLeiíe Loo '. ,
ieas (zie xopy )

., 
r NiJkerklaan j

Sport LBan
iens ( zle hopy )

SportLa{ru
tens (zie kopy )

B. 15
-r 10 ,00

10.Q0
10 .00
tl .1,

g .15
10.00
9.L'

10.00

BIJZONDEREEDEI'I:
,i,

- aanvezin Juko3'A. Is-GBavendiJk, J'Pronk, en B'Jarsen'
-;;;;;;"à;;"'-J "ér";"r roói'-u.r:ue. Bí,cI, Es, Eu è; F1 t/u r'\'
- Iees ond.erstaande kopy goed door.
- opsteffingen s,.Ls bekend ltet uitzondering van:

met S.Driessen
net G.Éareatie, D'Roberti, M.vermeulen. 

.

zonder M.Ízendoorn en n.Pr.onk met ?

uet D.v.d,Veen '

uet R.Al-phena€,r
zonder R.v,.d..Geest, RlMerthe én ,!.§welef.
met F.GasnÍ
zonder A. Oosterveer
.zonder V.v.d.Geest. . l

ï,ens
lens
lens
Lens
lens
lens
!ens
lens
Len6

À1 :

B3:
q1 :

!2:
E':
x6:
T1 :
tr'l+ :

In èe herfstvakantie hebbeu uiJ iets -.speèiaaIs vqor Jultie' Co AdrÍaanse of
R,Notten ven FC Den Heag komt iet',enkele.fuJlprofs nàa, ons konplex oE JulLÍe

".à""irau t] ur.ir te treinen. Daernai eëh bróbdnaaltiJd op L,ens ve!\'olgens een

ïir*irÀ-"r" aai'; s u,iaa.se nog eeri r.'édstrijd tw: L6.oo uur Lens- 81 - vCS 91'
1?.30 u; LeDs cr - HelJ-àrup ÓL uit Denenarken '.'
16.00 uur Lens C2 - Ïel-l-erup Cz uit Denenaxken.
funtàoe àiu J.ilti" ni.t rogèo rnisLen.. ZiJn:er vadeïs/Eóeders die het brooA
klear wlllen maken? Verzsnelen on L0'30 uur op LENS' . :

Tïeininssdas 81, CL eí C2 op dinsdag 17 oktober .

L,ENS t/n 21 i aSr geq!-§Pgleg.

degavoíd 1? oktobeí sI)eelt dit efftsL de eerstà wedstríJd van dit seizoen'
konplex Ís §1/V fsndell Jk dà.tesenstEnèef. De wedstrtJó begint on 1P.00 uur.
ers kriJgen 8.6'.t{eekenil 

-een uitnodISrIlS. lle rekenen op veeL _toeEchouuers.

Op dÍnE
0p ons
!e spel

TrainincsilaE voor àtl-e D-E-eri E-klassels o! Lene op 18 oktober.

0p toensdag 18. oktober verwecht.eu yiJ iffe §pefers ven Dl t/nr FI om 10'00 uur op

Gns net tiJ zitn het'oïficiële r.ensie-nue, voetbalschoe,en en een trainln6spak.
Tot zolrj L5,00 uur hóuden rllJ JuIIie bezig uet voetbal, treiníng en penelty-
scbieten.. ifr"àen ae )hi6Eeg hfiibed.Jull-1p een.. broodnèa1ti J è ven Len§. 1,.1e zoe-
keri nog wat vaàèrs/no"àeri die lrilIen smeren. Gaarne nelden -on 10'00 uur'

.i.:.
Grote clubaktle lever het Ee1A zaterdaE in'
Afgelopen 

' 
zetbrdag ontvinlen

beët dondertlags aI dq.Ë?its,
dat de aidere'Jbnigèns dit vo

veeL JeusdLe.dpn loten om te Yerkopen. lens D1/D2

af'en veikocht zotn 100 loten'Klasse' l{e hopen 
-

orbeéia vö1get. A's.zateraag vervachten tiJ a1 '

het gel"d; tlu's geen l.gten, vla .d'e leiders teru8',
Met Ëen beet,le-noeite nqét ait .tu-kke+' Jongens die loten teruggeven moeten

zich eigenlijk.scha.ríén. 'D.es. te-ueer lgtelr vE verkoiien des te meeÍ geLd. houd.en

wiJ er àan oier'. in totaai hebËen rle hooo }oten' t'iiL Je er no8 ÍIeer verkopen

vrÀu6 er a.s..zateideg d'en everi om.

Dusó.e.zaterdagihetge}d1n1'everen-biJJe1eider.

B



Playbdckshow voor ied.ereen: 1B no\.embe1'.

0p zaterde'g 18 uóvembei'organiseert d.e feestkorurissie éeí pls,yb&ckshov op Lens.
l,Je hopén, nee verl,'achten. veel jeugd àie nlee gaat doen. Er nöet, talent genoeg aiJn.
Op6even biJ de.JeugdkbEnissie met het, nuliner tat Je gaat doen. Nu goed oefenen
hoor en het gaat niet'on prijzen r0aar gevoon voor de ]o1,

' Afbellen vöor vedstri Cen, ''
Nog steeds zijn er jo:igens die afbellèn biJ
Jongens ö1e o! zatèrdegnorgën aflel1-en. líaar
heel duidelijkr- efbel-Iqn,. zo sle1 nogelij.k dach. uiterlijk voor vriJclagavond' -'l
-I-9.00 uur iatleel bi1 PauL v.d,Steeà tet: 97Ol5L. Makkelijker kan het niet. Slechts
in uiterste nob'o nog öp zateróagnorgen 

-ojl 
r,ens (6613rl+)."}íet aa"nvullen van de

eLfta]]en ïord.t dan eihtër 'lreI heel noeili Jli.

Afgekeurd of nteti l1ejq !p!9f!er§! ! '

de l-eider. Nog steeds ziJn er te veel
otl. vragen vij ons af?? De regel is toch

Afgelolen zs,terdsg ïas.het twiJlelachtig of het voetballen èoorzou gaar. Net
el-s efgel-open seizoea hebben .!Ie voorlopÍg nög de regel- d.at je biJ twiJfela.chtig
$eer naàr l,ens uagi 'be11e4. ( 66t31.)+ ) of het voetballEn Aoorgaet. Bel echtgr niet voor
8.00 uur en ook n1èt. heel vroeg éLs Je-.pas . ' s-rniddags speelt, Het is zo vroeg
iroeis'à1. d.ïuk' genoeg'.e4B aé teiaroon,:Lukt'hèt niet Lens te bereiken kon dan

gevoon. Zonaar lregblijVqn 1s erg dcm zekè:: als het doorgaat net aLs afgelolen
zeterdag. Toch'vaÍen.\yan Marthà. en ldgÍrar §valef van E, er. veer hiet. Zij .

ziJn dan ook voor'één iiedstrijd gesqh.orst,.Ook tuncay Dikensiz (Ca) en Fouad
eI Masoudi vb,ren

' dus voor JuLlie.

f. 50,;- kqrlilg loor spsrt.

de gemeepteliJke sociele dienst
de sociale raadsl-ieden
algeÈeen llaatscha.ppeliJ k werk

Vios EL -; 'I,èns E2

JulLie voettald.en l-euk,
JulLie siëeds tegeu .t-rie
Jul,lie serd.eí vanaf de
Misschien :.èts. Íe trara,

' trerien vas. La,ter. rLrd.'

er nÍet. Voor hurÍ va's het de eerste keer:. Xen waarschuwing,

Gezinnen d.ie rond. moeten -komen van. Ësi. minu.m.m-inkomeà kulnen I.
kríjgen voor ieder kind " 

(§ot. 19 .J aerJ . d.at..Lid is of L'ord.t v€J] een
10,-- korting
àportvereniging. -

Dit is éen nieuvè regeli4g. Is Uw nettb inkonen pe} Eaand niet hoger rian:
Echtpaar f. 1690,-- ..
Eeri-oudergezÍtr f. L52O,-- ., , .i .al-Ieènstaande- seen voninsd.elef I. 1119,;-'voningdeler f, 1000,:

d.an kunt U in -aanmerÈiag, torigri vóor .d..eze bi jdrage van. f . !0,--.
'Lens uet zovedl jèugd heèftl vast we1 JeugàLeden d.ié hierlrooï in aanmerking konen.
Ouders kunnen zich. àdIden bij Paul'v.d,Steèn tel: 9T0151+ voor een betaalbewij s
van het lidraatschap vaJr Len6.
Daarmee kurnen ze zich $enden biJ:
1.
?.
?

h'at U verder daar mee naar toe uoet nemen is:
1-. een geldig legitimatiebeviJ s
2. een afschrÍ ft.. v?n Uw inkonen ( salaris ,uitkèring,pensioèn )
3. Ëewijs,Ven Lí&iaatsche! Lens. i ,.

Yoor verdére vra,gen gentreal telefonisch aànspreèkpunt teL: 9\9525.

ook het overi-5peLe!. gaat steeds beter. Hel-eas uoeten
ède 3aars. E.r.tjes. Daar vord Je best toèdeloos vón.
ziJlijn door Julfie leider en een vader ge ster-md..
va.erÈoor. ME rtin heel boos verd en Derryl even fater in
dit -uitgepraat. en ff&s.atrIes veer in orde en vrede.

Evert ïas'.iandeae ag.'ez.|E de.rede. hieptöè is ons bekend. IIiJ is n.I. BROEB ge-
ríord.en van e€n.pra.chtig bröertj.à van 8i pond. Hij is geboren op zaterdag
? oktober om 20,a5 uuï 'eIi ziJn naan is SEAN. Evert van harte net je broertje'

9



Jongehs bliJf , goe_Al vcetbolLeó en lUister 'goed naar. leider.en trs.iner, d.r-n. zal Je

ziei oat hei volgende veek tlat nahseliJker gaat. ,. ., - : !.'
!

ql

'. :' IÍ&riaE .

,longuo" rlat ,as'best Souó oàndeu.g. Uét ieat ook 6teed.s. betel'. 
^14et 

hebben viJ
gènótu". van bet'begii tÈt bet èiíde spaalrend' we1'hëbben ve- de. eerste 'hefft
ïààf funr* gerrist. leerèoor bfëef. het A-2. bii. rust. Na rust iets te veel gepingel

raardóor de àoeLpuoten uittleven, NU deeè SchevenÍngen het beter en won [et
,-A. Dus iets neàr overspelen en' verdér doorga-ao zo. lle.t Xoroj 4-r her'rs ve1 goeè.

Schevenlngen E2 - Iens X3

l-eider,E3...

LEIIS \: de sàbrik vaí Den Haas.

Een noend 'geleden llisten ve elkaÈ!§ BaEen pog niet, nu hebben ve een leuk
ingEspeel-d negental. KiJk ns8r. naqr .d.e resuLtàten: aLle. vier conpetitie{edstriJ den

Beworrlleo, l+, d.oelpunt en , voor .en'3 'begen.._ ZiJ n. onze tegenstandeÍs . nu zo slecht?
I{ee, $ai,T ze koilen .haest nj.et voorbiJ ons. l.Jzersterke :qidàenveld.. Vanuat oe'E

rnid f,enveld. woid,en ''oirie eanvallers keur3,g ,bed.iend net- goede Passes. Leuk voor
die aanvaller§, naar niet vgor onàe vgrdedigers en zeker niet voor de keeper, die
bijne niets te tloen kÍiJgt. Dus is voor Elr al- een hogere indeling aangevraagd..

u,b.
Nstuurlilk nleè alleen b,rèrt,.rneer ook Ria en Cor WolaheÍmer van harte.gefe-
ii"fteerà net de géboorte va' Jullië zóon Sean naméns alle oud.ers vaa 82.

, * .!' .' Li

De eredivisie of zoiets.
;;s;i;;';;;";àd-;;iilt onze te*enstanders een hlrr uur-voor tret' besin 'àr' '

HaË nun."era deht onb-esleelbaar oi'durfden ze'niet? ':'
Jammer. àok dat hiertlooi-het belooÍde feesiJe niet doorginS; 'f,at vieren we de

eerstvolgende keer.i .. .1 '

Toch ben=ik nog niet helpJíaàI' tevrètlen. Zg gped als Jullie k,nnen voetballen,
zo slecht kunnèn so*mi 8eE k.Lok, kiJken..Het ia nog niet één keer voorgekomen dat
a1le spelers aauvezig iar:en op de tÍid' die'i.n de LENs-krBnt ve'[eld st,'at ' '

Te laai konen ià vervelend vooi de.Ie;idgr.., voor Je neclespelerè en voor de tegen-
stander. Als e:'.ia het lrrantJ e. staat. tiat rre. on 9,00 uu? IEoeten verzemelen, koru

dan ook on negën uur.en.niet orn heu tiea... BiJ uiitvedÉtriJde! i: 1" afgespr'oken
tiJd oolr de tiJd teàrop ve in d.e autors stappen. Wie er dap niet is'.speelt .
gevoon niet nee.
Éet is heèI terangii;f dat ve.op'!ijè óP'het veld staen. Des l;e EeeI tiJa .

'is er èan ou nog va!.uài'elheer te bqspreken.en de keeper in te schieten'
Stfaks ïordt iret tróÉder dn dan is het pïettig vanneer'Je even wo,rm kudt lopen
YoordewedstI1Jd.begint.Afge8proken?HansHgd.

Íens E6 - DÍlo E6 o-72.

omdat E\ niet speeldg, kon. ik ev-en kennis rnskeii..met ori6 nlerive E6, Dat viel be-
hoorliJk tegen.- iongéns ; Ee! elk;er 'pra.t-en is ' he41 [eàellig, 1na?l 9o" .het 1n de

kantine, nièt op het'.veld.. t{gu JP hoof+ biJ het 6pe} eh sta ook niet té'vechten
tot de tegenstander gëschgten trcè-tt. Ga er'.op af en laat ze niet schigtenl
Ix bLgriJp vel- dat het moeiliJk spelen 'ia dts trul-tie nog geen vaste keeper en

guu- íoríË letder. hetb-en. 
'llap".. toi-.,n.t zovqr'id kunnen Jul1ie tiJtlens tle partiJlJe;

op de trainÍns aLvasi rerdí .àet i.Uif1e nfet.Eet zes spelers tegeliJk op de bal
e-f noet'arinotièn.'.Verae+'[et..spel .en f,oop je..irij als Je:niet'aan de"t6l bent.
Er zit talent. 6ènoé6 in Ju11ie-giöepJe om veel' Í0eer fledstriJden te kunnen 'nittnen.
Dear Eeau we irin veiren.I .:

. .': De. ínval]er-leider '
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IIITST,AGEN JEUGD,

lens A.reg. -
leus AJ.
Lens 3l-
letrs B2

QuicÈ §teps B3-,
lens CL
Lens C? - -
CWP G/D
QuÍck §teps- Ch-
lens D} .' í -

@4.reE:
vas de eerste drie
striJd.en pas in de
Ga zo loor want de

R](sVM
SchevenlngenEl .

.".Vios E1' Schevenlngen X2
ï,oosd.uitren El-
.LÉns -Eib

.Quick Steps 11
. Lens F2' Lens E3

Lens .!'4

' :1 . -, ,

J.,ens D2 . ,-

L,ens El,'
Lens E2 ;.
Lens E3
!en6 E5. .,
DWO E6
I;ens F1. l-i
Schev . . F2
EMST F1
loosd, I'f,

BiJnsburgse Boys 2-2
Maas.SiJk A1, , 0-T.
Quick nI . 3-0
Del"ft '82 ". . 

. .' ,.. B-2
Lens 83 . r; :?:0
Quic\,,Ste5l.s.,Cl , . Ir2
vw" ni '. . .2O-0
!ens.. C3 . ':. '\-l-1:''.

lens.Cl+. ' 3-1 .-.
Bl.Zriarb D1 5-2

I{édstiiJ den .ksnsl,
sl-otfase een voor
veg is nog lang.

,i

oos maetr - veïspeeld.e d.e laatst,e't$eè ved.-
sprong, 'Er zit àuldeliJk vooruitgarg in.

-2
-U

-1
-.l-2

j
j

13
5

"9
0

,r

:3

10-1
3-3

onöanke aie Íel"e. regen' girig toch eIl-es. door behalve Lels E ,l+. Dat 1le dat nog
nee noger. naken: Lens. go.ëdgeÉeurd neer Ockenburgh afgekeurd.. WiJ kunnen ei ''

met oBEe pet niet bij' Nog even eer.woord., veg dank aan BMT.

Cb'en DL sochtèn aeaÍ- hàn wedstriJd. 6,fverken. De resultaten even in het koft:

,LCN S AI :
I6i-ÏGsaiJx Íans bi.Jnóuqëir 'naar zoi.n:20 Einuten voor tiJd kànden jul1ie het

Straks'in d.e lagere poule ze1 het best ve1 beter gaan.tenpo niet tneer èan.
(n. i.v. 2L oktober).
lens 3L:

. won rrel lnet 3:-0. vgn lQuick naar dit r+as neJ. erB gefLetteerà. Ttree keer d.e paa].
nEar vooral een. zeer: steïk keepeade Dennis Pool hielden Quick van scoren a,f.
B1 staat ongeslagen bovenean. 31iJf 6éconcentreerd'
lens B2:
speelde in een sons stro[ende regen De]-ft B2 vs,n de eet. Zateralag lreer een v-riend-
schsppeliJke wedstriJd nu tegen Heatla'ndia. Wat naa,kt het eigenliJk uit gewoon
l-ekher voetballen.
Leas 33:
iiiÏíísloos biJ een versterki Quick Stèpè. Al-leen zou de inzet best wat beter
kunnen,. BiiJf er voor tinokken ook a,Is ie achter st8.at.
Lens Cl:
ÏEEIda" zÍch -va.n de neàerlàag vao vorige veek. Quick Steps werd net \-2 ver-
s.].ageD zoaat Cl- nog.steeds nee doèt on Aè bovenste p]ek.
]Jens uz:
speelde yVP C} echt heLemasl- gek..TegenoYer de tvixtig doelpunten van Lens kon
V\IP niets terugdoeu.
Lens C3:

SneL vergeten.

hoest opeens uit naal CW'9p daar tëEen het enige vriie te8,n in Den l{aa6 te spelen.
Het wa,s vefisrqaar eéD C/D öonbinatie roaar net ! spelers won C3 net 11-l+.
Lens- Cl+: :: ... . '
Èend.e in Quick Stepe een erg sterke tegenstand.er net een vreseliJk Srote keeper.
Door hard verken vj-st CL'de schade tot 3-1 te beperken.
leps DL3
kreeg een beloàing lÍoox.he.t loten .verkopen., Na een snelle l--0 achterstend werd
ei knal Bet S-2 gevonnen. 'Zelfs Rolqld v.è.3Erg scoord.e indirekt. [iJ redde op
de doellijn Dear schoot d.e'baJ- snoeihaid op het.hoofd. van de spits van Blauv
Zwart. Dit werd. dus . l-2.
Lens D2:
gi"g r"t invèl-LeÍder,, d.e heer Ma.ttheÍJer, naar RI(SVIí toe. Het fferd. eeu l-euke
vedstriJd. Eet'vee]. dpelpunten. uÍtslag 3-3.
tens El,:
iiilöi-voor dè eerste Éeer. Achterin ï'erd er niet zo best gedekt. Probeer d-it te
verbetereE.. Zoadag een voorwedstriJ d.

Iens E2:
wes, kansloos tëéen.een veel'. te- groot' en sterk Vios. De 13-0 nedeïIaa.g vas niet
te voorkonen onda,uks (te) enthousiaste s,anaoedigingen van f8.ngs de l-iin.
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l,ens E:J:
EËT-nFsrag viÈ.-de l-eide;.. !èes het verslag e].d.ers iu d.eze Lensrevue. -'
EIs.-E!I 'r.. - . i,. i -.." . .'r- ,lE .. .

'Zag ztn ve-dstriJó- afgekeurè. 0nbegtiJpelijk voor cns. Janiner.. i
J,ens n1 :

kend.e een ].ate Bfbellef .ert 
' ta'ee niet opkomer§'enowes dus .'incompLeet. Mede:.

daErrom Iqèar ciök"ondat 1oósduinèn sterker 1{&É a'erd er kanslooe . .rerloien. ' r' -'' Lens E6_: +-. ' .' : ,

.rïerC esht zoekgespeeld. dqor.DEro. .Dlt ken na.tuurl-iJk gebeuren. ctullie noeten nog
veel I€ren. €o ?trJ spel,en aJ.'veei 1en6er. 31i,j f Je be6t, doen. r - ..': .

!g,rlF}: - ': .i : ..' .. ': i..
bliJft het goed. doen. Nu serd. Quich Steps met 3-1 verslagen; Youri scoorde ,

twee keer. Ga zo tloor Jongens.
Iens F?: : ..'à '.-., ".j-. r,..'
6tr)ee1de een hele [oeÈe partiJ tegen Scheveriingen. Het. w8.s r ontzettend spannend.
oEdst beide lertijen.aan elkaar gerraagd waren. IIet verd ?-2." t',

,:

Í,ens F3: ' .i .".' ,. : - '.' '-.''"."-1-
haA eeD .nekkie. Itl'tSH fL rra_s Éet te veí,nig
leend.e HIrlSH. er steeds tr+ee. foch $erd. het
den zeker toch'stiekun met. Lens mee.

sp+ers, Lens bad. er echter negen, en
10-L voor Lens, De HMSII-Lensers soeel-

i _,. ;,1!\.. .i,

rl

:
n

Lens -t' l.l :

"pe"Id; 
eer hele góed.e wed.striJd. tegen Looshíinen Fi,'Wet e"n

boys, Serst 2-0 achter, daarna 2-2, Toen 3-? achter en tot s1o
o.1I noof ,

inzet bij onie '

t 3-3. - Vclhouden

!?

I'

, . 1'-:

;t



DE ilENSREVI,JE
,WEEKBLAD VAIiI DE VOETBAÍ,VffiENIGING TENS

63ste ;àergang trurmer ir , r9 oHober 1989.
***èt*#tfiítÉtt ta* ttèi ttit*ti n*t+* ft ít** **t( tÉ*** * **tÉ lt*$tÍ **tt tt* tt ttaÉ,t * íÉ*t {tÉ* lt{l lt*tt *nlt*$*lt*i+ ltlllti* $n* * àt

OFT'ICÏEEt:

Nieuve leden:

2?25 M.BouhuiJzen, NS, zaal-cos.ch,Kauaalveg ?5 2r8\ CG Den Haag.

0pzeggingen:

zr'f B J. C. Scheurvater

2556 R. B,Iíestenueek

2592 J.W..Bertira

- Sezo -

-'Sezo

- Sezo

PÏ,AY BACK ?I,AY BACK
.?LAY 

]iACK: PIAY BACK PI,AY BACK

BiJ voldoende deeLn&.r.e. ii, er ap 2L. novernber e. s. een I,ENS p.Lay backshow.
Denkt U Gerard Joling, Imca Marina,"fina Turner of een andere ster te kp4nen
imlteren, neLdt U det dan biJ de IEI(O of rruf Uw naam ín op het, lrikbord in-
de ha} van ons clubgebouw

, -t-

PLAÏ BACK . PI,,AY BACK iruy ractt PLAY BACK PI,AY BACK

oBakeltJ es:

- Zonerse. vd,ks,ntie groeten ontvingen wii uit Tunesië van Piet v'
-'26 decenber'(?e kerstdag) éindeliJk lreer een Auto PuzzeLrit'..

ïoof inàchrijvingen .kult U terecht biJ de I'EKO! ! I

- lr. is weer een Lflqstalent geboren.... '..
- HiJ neet slechts nog maar 52 cn en weegt b230 grea'

- Sean wofsbeimer is. zijn naam en het tÍideliik adres ís:-
Ziekenhuis Leyenburg,

' I,eyweg 2'Í.5 , DeD, Hsas. 
.

: tíij vensen Corr'Lia èn Errert veel- geluk net d.e kleine Seanl-l!

- Proararma. a.6. Zaterd.aE:

Rijn ! !:!

PGS... - LENS

Rijsvijk A,reg.- LmS

lLg.SIgEne a.s. zo!Èg:

LENS 2' - Wilhe]sus 2 11.00 uur

.18§g 1 - Laakl$íartier 1 1l+.00 uur
l:

- Denkt U nog aaJI tle Grote CIub A.kti.e l-otery?

1

A

( za)

reg.

14. JU uur

14. JU UUr

1



UNICORN UNÏCORN IJNI COBN iJNICORII

VCS tms 1-0

In een, dpor onze hoofdspo,nsor UNICORN, nieuw gestoken trainings-out fit begon
LEIIS asJI zijn veridng-up alvorens de strijd tegen VCS aan te gaan. :'
Voor een verslag 9..q. iedstrij àinpies sie va.!I. deze slaèpverwekkende, LENSon-
vaardige derby verwijs ik U naar .Ïlet .eLd.ers Ín d.eze LENSrevue gepleatste ver-
slag van oud-LENslèdakteurr g\{g een kenaer bij uitstek, Marce} Jansen!!
ook ïas hiJ de qan die onze spel-ers o! een aantal pirnten trakteerden voor het
klassement oB d.e UNfCORN voetballe1 van het jaar trofee,
Gezien ziJn punteB beoordeling za\ in het klassenent geen verschuivingen plaats-
vind.en , . . '. ... lear varen cle ciJ fers te l-aag voor ! I

Uitslasen 3e.kl-. 3 IO{YB:

VCS
DWO

Laakkwart ier
BTC
DSO

E,v. Holland

Westl-andia
I,ENS
GDA

BEC
H3S ,
GDS

Hbs
vcs
BTC

34
.1-0
2-3

<:o
6-9
6-8
6-8
o-l
6-'t

1-0
3-2
2-ll

- BEC -

-'I,Etis
- GDA

' 'bwo

lLv. Holland
iaakkwaltier

- GDS

- I,lestlandia
- DSO

KOMPET]TIESTA}ID:

10-?
T-5
o-t 1

e-i3
.. ,-15

6-zt

ook door het'verlies ven d.e ned.ekoplopers ]reeft de stand. nu een anèere kop-
positie gékiegen. Deze tïee homende- veken -zull-en tvee zeer spa.nnende weken
.vorden met het oog op d.e eerste period.ekpnlioenschep. Heefb LENS nog kans of
a.s.Zondag rei;en ne meer Da ae vèastri,1a..... . .

IENS IAAKKWARTIER aanvang 1\.OO uur.

Prograu0a èankotrenA veekend :

IENS - Ls,akkuartier

11-5
9-5

ào-ro.
't1-o
13-9
9-9

6-6
6-6
6-6
6-l+
6-t
b -_L

tiiest-Landla - .UWU

GDS - E3S ..

- GDA

- BTC

- H.v.Ho1land

BEC

VCS

D§O

UNICONN IJNICORN UNICORN .IJNICORN-

VCS - LEIIS: N aarsnoeheid of winters
vorige ïeek uetaae.'Éin westgeedt het aI In- d.e LENS-revue. uet voetbEl vat LENS
tot nu toe speel-tle vas nog íiet Je van hét..Afge1open zond.ag vas er d.e tra-
ditionel-e burenruzÍe tussen VCS en LENS. Misschien een Eooie Belegenheid. voor
de LENs-hooftlnacht. on één en a.nder recht te zetten. Helaas, de burenruzie werd
een briesje in eèn'gIài vater, het voetbài-was. {van beide kanten overigens ) de
tleràe klasse onwaard.ig, kórton IENS kon op geen'enkele manier d.e vervachtingen
zo die eÍ a} varen , 'waarmèken .
Zontler Ton I s-Gravend.iJk, Joop oèènkirchen eÍr Patrick v. d., Zws,n bleef er een
eJ.ftàI over rfat niet in stéat vas. oh op enigeilei viJze een yulst te maken
tegen bet net zó natt e TCS. ook de Jongen6 die nornaa] het eLftel op sleeptouv
nesen deelden in ale tueieIse.
Zul-ke wedstriJden zouden eigenliJk geen winnaar mogen kennen, tnear VCS trok



toch aan het l-angste eind doorilak na rust de eindstand op het bord te zetten.
Jongens, kriJgeu vè zondag'tegen Laakkwartier veer' eens lrat te àien??

Ma.rcel- JaÍrsen.

PLAY BACK P]AY - BACK PLAY'BACK P],AY BACI( , " PTAY BACK

3ij voldoende deefna.me is èr op 2\.novernber'a.s. een LXNS play backshow.
Denkt U Gerard. JolÍng, IEc8, Marin&, Tina'Turae'r of een andere,ster te ku-nn

imiteren, netdt 'U det dan bij de FEKO of vul Uv nean in op het p.rikborcl in
qu _ ",:

de hsI. var ons clubgebduÍ,

PtAÏ BACK ?LAY SACK PLAY BACK PLAY SACK PLAY BACK.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG, S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitslagen zondec L5 oktober 1989 !

vcs 1

Quick.2
IENS 3
Blauv Zvert h
LENS 6
],ENS 7
3lauw Zqart 8

- I,ENS ].
- I,ENS 2

- Del-fia 3
- I,ENS h/.5
- Blauw Zvarí 6

- Rava l+

- LENS B

1-0
7-2
?-o

11-1
8-1
a-)
5-'l

vr.
yr.

vr,

Trainin voor niet SE Heerd.e senioren.

Vanaf wriJdagavond. 27 oktober is er om 20.00 uur ook voor U geLegenheid on
te trainen op het veLd.' Dit.ohder leiding van eer trainex. WiJ ver$achteE
een grote opkorst.

Irogra0na zond.ag 22 oktober 1989,

l-l+.00
IL.00
11.00
l_2 .00
11. 00

uur
.uur
uur
uur
uur
ull}
uur
uur

ao29
]-o95.
3027
30\8
3089'1
3121
3].27

"rAL

' 

.532
6r-0 ,.
5l+1 

'

,55l+ ,'565-
-r70.,
57]- i
631

11
!2
L2

00
00
00

],ENS 1
IENS 2
Ifuanenbr:rg 2
nKSVM 5 ', .

Scheveningen \
TENS 6
IENS 7
Nivo 5

- l,aa,kkvarti.er L
- Wilhel-nus. 2
- ],ENS 3
- LENS l+' , -

- LENS.5 , .

- .luÍndor'p .SV 3
-...!- uu].ncloïp uv 4.- .'- ENS B

M, C ,Hereur
J.C,Bout

J . Ve l-dka.np
F. Resmann
I,. Te]lekaup
A.El-ouazzani
S.Dasnath
N.t\I.

\2
v3

v1
v1

LTGGING TERREINEN:

1(ranenburB.
RKSVM

Scheveningen
Nivo

. Machiel VriJenhoekl-ean teLr 681961+ 
.'Sp.prk. Polanen Monster tel: O1?)+9- I+5?23

Houtrustwèg tel: 653131
''sp.prk,Pr. Ïrene Scheapveg RiiswiJk te1: 9l+09l-6

OpstellinEen:
Lens l-,2 en 3 vord.ën d.oor de trainers bekend genaakt '

Lens l+:

Lens 5:
Lens 6:
Lens 7:
Lens 8:

lekend , .afschriJveq. bij T'Vierling te1: 6066\a ;
ietena (net R.de Jong ) 

'. 
afschrii ven biJ R.Y.Noort tei: l+51r10.

bëkend afschliJven bij l'I.HeiJnen teI: \61088
bekend Efsch-rijven bÍJ L.VerkiJk tel: l+5\972
bekend afschriJven biJ A.Bilderbeek Lel-; 019-5]-:6786

afs
al-s
al-s
ald
aLs

3



Pro zoDoa oktober 1 ö

1l+. oo
r-0..00
u.00
13. 00
LI.00
1\. oo
i2.00
r.1.00

LENS 1 -

IENS 2
I,IIK 2
SOA 2
rW l+

T.,ENS 6
I,ENS ï '

J.H. 
'-

uur
utl!
uur
uur
uur_
uur
uur
ullI

I{oek ï. Hol,land I -
Heroea DVS 2 .-
],ENS 3
IENS I+

rEtis 5
Westlandia I ' '-
Celeritas 5 -
LENS 8-'

SchadumtoaraI0ma afleen.bi.J alsehele afkeuring

1l+. 0o
12 ,00
r_2 .00
12 .00
10 .00
l-2. 00
12,00
12. 00

- LENS 1

- Ï,ENS 3
- Léns \
* -Lens )
- rens o

- Lens í
- lens o

uur
uur
uur
uur
ur:r
rirur
uur
ulLr

Bleuv Zrrart L.
Blauu Zïart 2

Quich I
lyre J
rdtrlc§. o

QuicË 5

['ra \
Quiek ?

Dr.' Mansveltkaèe Wassenaar.
tl

Sp.prk.Nieu1,, Eanenbur
sp,prk, ttde Zïethtt De

sp,prk.Nieur Hanenbur
It -..í

I Sa.L.,,I[enlaan
Líer .

g Sav,L.nanl8an
ll

sp.prk. "d.e z'weth" De tier
sp. prk, I{v. IlanenbuÍg Sav.i.mad-aan

Naar bet èoorgaan van deze vedstriJden kan worden geïnformeerd biJ:

Blaulr Z1'art ne 10.00 uu, tets OUrl-15385
L,yra na 10.30 uur tel: 0l-?l+5-136ïT
Quick nè. 9.oo uur tel: 680323 ' i

fopscooralers seizoen 1989-1990:

D. Sa.nders
H. Bertens
R. Garskanp
J.Heyink
!'.Disseld.orp
t,.Eb1e
S,de liennie

doe.l-punten

De Seko heéft nog steeàs '6een opgeven ontTangen van f,ens 2 r'lw 5'
Wilt U dit a. s.veekend. aÏsnog d.oorgeven aar de Sek-o.

L L L IlL L LL O !!l! t) L L u L u

Z ZAALVOETBAI Z
ZZZZZZZ7,ZZZ7,Z7,ZZ2,

Uitslaeen a6 tln 20 oHober L989

Lens L ,., - IIDV l- l--3
Lens 2 " The Bonbers 2 L-l
Lens 3 , - fhe Sonbers 3 3-2
Lens \ -Eoc 2 3-13

wetlstrii dDroÉr"anma 2 íls 27 oktober 1989.

ï.ens lr Let op gerrijzigd. prograorna

}Íoensdag 25 oktober l-989

ïoutrust veld. 1
Houtrust ve1d. 2
Eoutrust veld. 2

Vri j d.as 2? oktober L989

(Lens 1
(lens 6
( irens I
(lens B
(!ens o
(lens 6
(Lens.'Í

z,at .
zoE.

zoa,
zoÍt.
zon,
zon.

6
6

5
4
h
l+

)
)
)
)
)
)
)

ll
ti
ll
I

ll

:

20.30 uur VogeL l. - T,ENS l-
22.00 ur:r Rava 2 - I,ens 2
21.15 uur Sava 3 - Lens 3

or?
th
9r1

96a . Houtrust veld'l+

\

22.00 uur Rava ! - Lens l+

)



WedstriJ dpro 30 oktober t/n 3 lovenber 1989.

Woensdag 1 ioYenber l-989

, i:- i21.15 uur Le4s 1
19. )r5 uur LeES 3

- orkaau 1
.OSC3

923
95t

. Houtrust veld L' Houtrust veld l+

Licgine Eporthallen l

Houtrust - Houtrustweg 108.

ZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT'27'ZZZZZZZZZZZ
Z I,ANGS DE §PORTE,I VAl{ DE Z.M. TADDNN Z

?,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZ

Uitslag zaterdag 1\ oktober 1989

Dorr) - lens J/4 )_q vriendschappeli jk

Progranoa zs.teïd.ag 2L oktober l-989.

1l+.30 uur PGS

12.30 uur PGS 2
Lh.OO uur Blauv Zlrart l+

11.00 urrr DevJ o 10

tigginc terrelnen:
PGS

BLaul'Z.rlart
DevJo

- lens
- trens 2
- Lens 3
- Lens l+

GenenuÍdenstr. tel 6'196]-9 J... r.
Dr.Mansveltkade Wassenaar tel: 0175L- 15'i8Í
Oosteindei 293 Voorbuïg tel-: 870896.

Lens 3 , 12
Lens l+ 9

1{.v. E}sviJk
A. Broulrer
N. N,
N. N.

003/016 . ,

ot?lo6T '
026/]-7\
o3olL92

VexzaseltiJ den: Lens 1 13.00 uur
Lens 2 11.00 uur

A1s U nog gèen kontributle beteeld heeft,
l- veek vorden de namen i.reer gepubliceeril.
ook niet voetballen.
(}pstel-llngen: ,-

d.oe

A-1s

dit dan zo snel- mogelijk. Over
u niet betaald heeit lètéx"àt ait

c.Kuiper, M.Raphaela, H.Kolwenhoven,'
Stuifbergen.

oo uur biJ D.d.e Ruiter tel;'d!8\22,

uur
uur

\t
4>

Het eér6te en tveede élfte] vordt dool d.e trs,iner bekend gemaakt.. Eventuete ".,^ .,,:-
afneldingen voor het eerste teall vrij Öagavond. voor 19.00 u'ur biJ E.v.Spronsen.
i"i.sàiö!o,za,ak5o2t5,of.bijE.Gaàer1er:6l+6,ll+
Voor he.t t}Íeede teaE eventuele afneldingen biJ B'v.d'Nouland tel: .962OL6.

Voor informatie over efgeiastingen kan nen zaterclags
telefoonnr. 29570i ( entvoordappàraat ) vanaf 8'30 uui.

inforratie' in'winnen bud.er

E-3,'
W,v.MeÍsbergen (A), u.v.ltooten, D.Baiètto, A'Eríster, lÍ'He:manie, D.Rotteveel-,
P.Ax, J,Midde1br:rg, B.Wezenadr, A. v ' WiJngaarden, !'Sinke + ev. aan1rullÍng
van d.e selektie.'
Denk aa.rl de kontríbutiebeta.ling,
Eventue].e afneldingen voor ÍriJdagaYond 19.00 uur bij W',v.Merslergen te13213360 .

(att is verplicht). ": 
.:.

D.d.e.Ruiter (A) , N.Jegesar, J.Kouvenhoven,
C. Lipnan ; J.v. d.. Stee, ],.Mertel, M. osman, 1'1.

Denk aan de kontribut iqtetafing.
Eventuele afmeldin8en voor vriJd.agavoDd. l-9.
(dit is verplicht ).

,



Progrs.E@.a zaterAee ztq !!Ltg!el 1"989.

1à.30 uur LENS - DVC
L2 . 00 uur Len s 2 - I{oot d.orp l+

10. 15 uur tens 3 ' - swtt tó
l-l+.OO uuÍ BleuÍ zvdrt ! - lens l+

r
v
N

N

. ï{.

.ll .

íenarixs
Eout$an

003/01_ï
otz/068
026lu6
o3o/L92

PLAY BACK ?IAY BACK PIAY BACK PÏ,AY BACK PLAY BACK

Bij vol-d.oende deelname is er op 2l+ november a.s. een LEI§S play backshoH.
Denkt U Ge"ard, Joling, Imca Marina, Tina Turner of een andere ster te kulnen.
iaiteren, nel-dt U dat dan bÍJ d.e FEKO oÍ vu.l- U$ naam in op het prikbord in
de hs1 1'en ons clubgebouw.

PI,AÏ BACK PI,AY BACK PLÀY BACK PI,AY BACK Pi,AÏ BACK

YAT-!EE-{EUCDEEAN!

Algeneen kontaktpersoon: Paul v.d..Steen, Cholinstraat lO3, 2552 SV, Deir Haag.
telr 9ïO1r\. BiJ geen gehoor: 635118 FreA Grens.

Wedstri,l dproAr" n1'na A-3-C-D-E en F .J eued..

AfbeLte! voor ond.erstaand.e wettstriJdeit eIleèn biJ PauI rI.d.:Steen (gfOf:tr)
zo sneL nogeliJk d.och uiteïlÍJk voor vriJ d,agavond 19.00 uur. Bij geen Eehoor
tellen naar tr'red. Grens (6311+18), Ia uiterste nood. nog op zaterdagnorgen op
LmS (661,31I) na B:OO uur biJ ienena ven de j eugdkoomi. s sie.

Elftal datr:m a.ervang teeenstand.er uit/thuis terrein/ve1-d. sam,k.lens

À. reg.

C3
C)l
DI

okt .
oH.
okt.
okb.
okt .
okt.
okt.
okt .
okt .
old;b,
okt .
otít.,
okt .
okt .
okb .
okt .
okt.
okt .

okt ;
okt .
okt .
okt .
okt .
okt .
okt .
okt .

1l+.30
19 .30
u.lr5
]".2.\5
1?.\5
11. 30
12 .0_0

11. 00
13. 00
1T .00
IL '30
11.00
10 .00
1.6. 30
19.00
10.1+,
J-U . 5U

9. 30
11.30
11. 00
r_0. 30
LL.30
10.00
,13.00
r.B ,00
9.00

13. 00

A1
B1

82
B3
cL
c2

D2

E1

E3
El{
!'E

E6
T1

r'2

2t
,?
2t
21-
23
2L
2t
2L
2r
23

RiJsviJk A.reg, uit sp.prk,Irene 13,15 uur
treiningsd.enonstretie net f'C Den Haag trainer!.9.00 uirr
í'le.ulngo I s AJ. thui s V3 P. Teuthof l-2 . 15 uur
Wilhel-Eus 81 ' thuis V1 E.v.De1ft l-1.\5 uur
St.Bicherats I'C thuis V2 H.Eoltk&np . 1?.00 uur
GSC 81 ' thuis .ï3 J.Eelns L\.OO uur
Gona 31 ' uit Eeresteinlaa-n l-1.00 uur
Vitesse Delft Cl- thuis Vl J.Cornet l-0.l-5 uur
HBS C2 thuis '12 E.ZWE 12.30 uur'
St.Riebard.s I'C Tnuis BMT (2) H,Wu.b] t6.30 uui
HBS C\ thuis 'V2 

J. Kourrenhovenl\.oo uur
Gona C2 uit BereEteial-aan 10.00 "uur
DSO D1 uit v,Tqrilsp.prk 8.)r5 uur
Ashdo!Ín house FC,thu1s . \Í2 . J.Lamers " 16.00 uur

.: Quick Steps D3' uit . fliJkerkla.€Jl ]-8.00 uur
Vredenburch Dl+ uit Vredenburchreg 9.\5 uur
Vred.enburch E1 thuis 'í2 10.00 uur
Duno EL thuis Y2 9,00 uiir
Verbu.rch E2 thuis Y2 1l-.00 uur
Nivo EL uit sp.prk Irene l- 10.00 uur
Verburch E3 thuis YZ 10.00 uur
Voorburg E2 v:'. thuis '{2 11.00 uur
DSO I'l- " uit v.Tuy11èpprk, B,\!'uur
onOerliug voetbal op lens (zie kopy), 

-- 
L2,l+i uur

Quick Steps F2 uit. Níjkerklaan ].7.L5 uur
oDB I'l- uit ' Albs,rd.astr. 8.15 uur
onderling voetlal, op lens zie kopy f2.l+5 riur

2t
2l
23
19
21
2r
2L

2t
21_

2t
2L
2r
22
l-9
2L

6



T3

Th

21.okt. 10.00 HDV F2' - uit
22 okt..'13,00 ondér1ing voetbs.l- op l,ens

'21 okt. 9,30 SEV f\ (vr.) thuis
22 okt,, 13.00 onderling Yoetbal op Ï,ens

Si.l zonderhed.en :

cl- :

CZl.
c3:
Cl+:
Dl_:
D2:
E3:
El+:

-tio:
Fl-:

. Zuiderpark
( z-ie kopy )

( zie kopy )

en

of

9.00 uur.
J-Z . 4> UUr
9.O0 .uur

12 . )+, uur

!1'aan$ezig Juko: . G.v'.ReiJsen, H.Verbey en. T,.-v. d..Berg '
- gaarne óuders net vervoer vooï: Lens D1, D2, X)+, Fl" rtr'2

- play backshow op 18 norenber: lees kopy eD Seef ie op.

- Grote cl.ub aktie: lees kopy en lever zaterèag het geld
- opstellingen: aLs bekend. met uitzondering vaa:

l,eus
!ens
Lens
Lens
l,ens
1lens
I,ens
Lens
Lens
Lens
Lens

r5.

d.e loteD Ín.. :

zondeï n.Pronk net W.v.Diemen, M.Izendoorn en H.Vredeman.
zonder J.'-+ S. Hoefnagel ' (alfeen 21/10 en M.Jansen. aanvulling
met T.lii<ónsiz, D. Tempel-nan (ook C2) en D,v.d.Veen, '
zondèr,.T. Ozdenir (Iens C2)
zond.e" !.Sendar net !. v -d.Raaf
zonder É.jllphenè&r en M.v.d.laar, iiet t.Sendsr
zondër R.Marten met D.Obda,m
zond.er Y. SÍmons
zonder V.du Chatidier met R.v.d.GeèÈt, R.MdrtUa en X.Svs,Ief .
zond.er J,lIege, Leider: D.I'1a.nagan,'' ," 

,

net A,Oosterueer.

t'raini sdenonstratie o! naa$dag 23 oktober.

Slechts een klei
verzoeken d.e lei

0nderliu ( voetlal Fl t/n F)+ op zondas. 22 oktober.

u1\ JspelerE ,

Op nEandag 23 oktober zal- I'lark'Wotte, tlainer van FC De..r-r lIaeg lendeliJk een

training op IENS verzorgen net onze A'reg. De aanvang is om 19.30 uul ' '' , .

pof de ieiaers en trainers van al-Ie i eugdelftal,l-en rad.en vÍJ aan "on. te konen

kiJken. Na de treining valI ongeveer één uur gaa.n .IJe het aIle trainers en leiders
no! even in op de Jeugdtraining en tegeleiding in het alge,een. .Een, uiterst- .

ziivolle avonà.vaarbiJ He natuurliJk iedere l-eÍder en trainer t/n tr'4 verwachten.
Bii slecht ïéer 8a.at het " gewoon d.ooï l0aar ddn tegiínen.'ïe dtrekt Te: 1: 

àabbeI'

Pl-ay Sackshoï op 2)+ november:

I{at een passiviteit ze8r op dit nomelt hebben naar l{iJ 1'eten nog $!9! -J.eusdspelers
of broeriJeslen zusJeE gereageerd" }íeI rrareq. er enkeLe. slimerds- die op.het
inschriJ fformulier meenden te noeten kladderen. \,l.at .een oÉgein.zeg. _Kom op en

denk er eens,§oed oyer..na. 0p vriJtiag 2l+ novenber vitr..de fee§tkonnissie een

playbackshov órganiseren op l,ens voor iong en oud. Wie nee vil doe! kan bell-en
naar ?aul Y.d..Steen.(9?0111+)' líe hopen op mlni:naal tien reakties'
BroertJes en zusJtis uogen ook meedoen.

GÍot'e klubalrbie; -

,,ta"ài',,rn het gerd is efgelopen zat erda.g teruggekonen. I.Íe

ders om a,s.- zaterdag töch-atl"es in te íèneí' ilet liefdt het'-
geld naar'anders de löten. Kon. op ieugdle{en ze! Je schouders er eYien or.IgPI. 

I

Je ste,nt Je..eigen vereni'ing er nee en'n§t-fret ge1d. kunnen we aktivlteiten.
organisèren ook voor 'Ju11ie.

,,
..l','.1ï 11'

Schandslie Inaar vaar naar nóg steeds heeft Lens Al- geen leider-'
.. Toch aioetln ze vàlgende ,1.eek z€.teralag naer DSg/Zoetentreer ' ZulLen we'deze

$edstrijd echt af moeten zeggen of komt ef öp het, ]aatstei morent toèh nog '-
een leiàer. Kou zaterd.ag eens kijken ze spelen om f?.\5 uu.I thuis'

a.S.zond.ag22oktobergaatdeheerBlomeenuurtjemetJullievoetballen.verzaJael
om 12.h5 iur net 3e voàttalkleding aan op I,ENS. De kleedlokaLen ziJn bezet dooï de

senioren.

7



Na het'iurtJe voetbaLlen kunnen jullie veL douchen vant dàn.zíio d.e seuloren er
a] uIt. Xa bet douchen gevoori bliJven en naar lens l- .. Laakkvartier L kiJken.
Tot zorda€.

Trainiag uiet geselekteerAen A en B ,leusd..

Helaas vegens een zeer s.l-echte opkonst hebben de trainers beslotein on deze
training 6top te zetterr. ook het s,lternatiéf op de vriidagdvond vas niet bespreek-
baar voor Jullie; Darr stopt het.

VUC A1
l,ens A1
1IUC B].
L,ens 82
lens ts3

WC C}
lens C2
Crorvliet
Lens Cl+

CromrLiet'
trens D2

L,ens A.reg.
SEI 42
Iens Bl-'
Uestl-aodia 83
llestlandia Bl+

Lens Cl-
I,lestlanilia C3

ï,en6 C3
I{estl-anclia C6
Iene D1
HouselersAijk D2

Lens L[
l,ens E2
wc E2
rTUC E'
Leus E5
leDs lib
CroàvLiet Fl -
wc.r'2
Duindorp S[33 -
Duindorp Sv FL:

Duindorp EL
Cromvliet
lens.uJ
lJens .Ei4

YUC E6 '
BI$VV E3
Lens tr'l-
Leiis F2
Lens i3 ' 

'

Lens -tr'4

c1

DL

6-L
o-2

0-3
0-1
L-6

0-5
|z-O
1-O
B-o

3-9
z-ó
2-j
1,-?
3:0
o-J
1-[
1-2^
)-3
o-2

Hefaas doot tiJdgebrek deze veek geen nabeschourringen van al de vrienalschalpelii ke
rÍedstriJden. De herindel-ingen hebben plaatsgeYoDden. l,ens A1 zit in poute A8.
Lens E3 is vat leger gezet (Er?) en len E4 is vet SestegeE naer (Er9),.. r

celuhkig is.!ens E6 óck ingedeeld in poule 31.'ALs Laatste'is !ens. Fl+ verplaatst
naar F20. Vo:rtde rest geen lriJzigingen: VeeL succes. . :

leDs D2 - I{onse1ersdiik D2 B-0.

We noesten rrerdaag thui s spel-en d.us begonnen ve rnet goed.e noetl. Met de rlst
vas het a15-O dus ve. giDge! goed.
De tegenpartiJ had. geen kens rrant onze Jongens speeldeu zo nooi sanen dat het
erg moeiliJk verd. oItr de bal ef te pe,kken. , 'r 

'

lL kon'zelf e1 bljna zes Jaar op lens en dÍt is eert van de eerste keren dat
een tea.& zo leuk bezig is onder eLla:r. We hebbeD d.an vel geen ven Basten of
Gultit lopen eaar'het sanenspel en de sportiviteit, Ís erg goeè eD 8root.'.
Ju1l1e Eoeten zo d.oor gban ook el-§'Ju-U-ie een keer niet zorn 6oede dag hebbeo.
Veel ge1u}.

Een noeder,

PLAY BACK PIAÏ BACK PIAY BACK Pf,AÏ BACK PI,AY BACK

Bij'vo1àoende deelna:ue Ís er'op 2[ novórobèr a.s. een IENS play backshov.
Denkt U Gerard Jol-ing,'[rna Marína, Tine turner of een and.ere ster te kurnen
initeren, neLdt U det dan biJ de Ffr(O of vuL Uv naa.rn io op.het prikbord i?
de bal ve$ ons clubgebouw

PIAÏ BÀCKP],AY BACK PT,AX, BACK

B

PEAÏ SACK PI,AY BACK

INTSTAGEI{ JTUGD.
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DE LENSRSVUE
ÍIXEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENS

Í1:l:-ll*glll-iffi:i-l?;.?f.:Il:*l-11?ï**,,**,*****************,t*********È***È

OEEICIEEL:

Nieuwe leden:
0254

22L2

A.C.Janssen, NS, Hallincqhof 20, 331I DE Dordiecht, tel. 078-3i3745

P,J.Ax, Sezo 190664, P. Langedijkstraat
2I0969

L67, 253? TJ Den Heég, tel.

') r ',

Adresviizieins:
2636 I.J.v.d. Geyp, À-jun, Jaarsveldstraat 77, 2546 CL Den Haag, ÈeI. 675366

Boete:
Registràtiekosten le boeking
Registrétíekosten .2e. boeking

Kontribi:tie

M. Leyendekker, P.v, d. Zwan
J . Odenkírchen

Het Bestuur '

f 20,-l
f.20,-:

ji

.. :

Betaling vóór 6 november 1989 door overmaking op girorekening 336711 of
bankrekening. !29924229 Rabobank Den _Haag, t.n.v..v.v. LENS te hijswijk onder
verrnelding van t'boeter'.

Helaas,.deze week de namen van dié leden rlie nog een achterstand aan '

kontributie hebben over vorig seieoen: I't.ei Àssrouti. A.Àttalhaoui; T.'Badrie,
J.F,Dieme1,.T.Dikenli2, W.n.öortaha, 'J.D.Hannique, tí,R,Irrners, R.W.Meeuwisse,
S.J.Meréncia; H.C.v.d.Heulen, R.S.Mohan, M.iiaphaela Ascarío en"B.C.Wèzenaar.

! -., .
Bovenstaande leden kunnen aarÈomend weekend bij de konmissie en/of'
bestuursleden hun achterstand voldoen, zoniet, dan worden zij geéchorst tótdat

Voor eventuele informatie over de. grootte van'de achtorstand kunt u kontakt .l

Geën zaterdaq. zondag of zaalvoetbal. maar. . ........HANDBAL!t

Dit stukje is bestemd voor elke sportleve, Ieuke, vrolijke en gezellige dame
ouder dan 19 jaar, I .'
Br bes-tapr.r pl_enfren on binnen de voetbalvereniging LENS een handbalafdelí-ng op
te richten.
Middels deze oproep hopen'wij reacties te kÍijgen van vrourren. die op. zondag
zouden:villen handballen. . :'
Dus, als u aI lang het idee hatl om toch.veer eena rrat aan sport te gaan doen of
dat -u m:isschien vaak op zondeg aIleen thuís vertoeft of langs de .Iijn,staàt rnet
de gedaehte dat voetbal toch niet echt uw sport is, dan is.dit-uÉ kans!!!

Heeft u interesse; dan kunt u. dit kenbaar maken door te bellen met:
l{arja Reuver te1. 070-910399 of
Heitly van der Linden tel. 070-202404 of

I
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: ! j '.."':..,.i 1 .:.:12 ,:rÀ,

Deze stÍook kan afgegeven florden bij bovengenoende personen of bíj één van de
bestuursleden. i'.. - i

r.EKO EEKO FEKO FEKO

Nog een paar aaruneldingen en vij kuniren het de plerybaeksliàiv Èeginaen.' waet' 5i : 
-;

een leuke act, ben.je 24 november a.s..rs avonds vrij, geef je dan op bij iemand
van- de. FEKO, _of .óbhrij f je na?T op -heL àànmelilings formulier in dè ha1 v-a.n hett - '1

ciubgebouv, tsr voroen geen pruzen gegeven, naar trij proberen v_öor elke' ' : ' )j'-' r '.

deelnemer een leuke herinneiing te Érijgen. ' -' -r';:"' r'!'
Orndat deze avond nogal wat geld kost zoeken vij sponsors voor deze avond, De

familie BORSTEN heeft de splts afgebet"n ".t s"ioni. Í 50,-. Bedankt. En hbbelijk -j'i
doet een goed voorbeeld goed volgen
Buiten de playbackshoi heeft de'Frxo vobrlopig nog drie aktiviteiten óp tgql.'.. 

.

prograÍsna staan. Hij willen op veler verzoek, onder andere de vinnaars van de "l
vorige drive, één klàverjasdrive órganiqeren. Wij denken dan zelf aan een drive' '

die èindigtrvoor pasen. Het'organiserën van een 'kldverjasdrivè vóór de kerst " "-
lukt niet meer, maar een k3.avepjasgvgg! yogr -kerst lukt nog wel. De_ bedoeling is..
de vrijdag voor kerst. Wie er" goede.ideeën_ he-eft kan altijd met oirs belleh, -:
op tweéde-kerstdd! is de vieidË' LÉNs autopi:zzèltocht geplànd.' De róute lrgi à^f .', "
bijna ktaar. Qpgeven bij de FEK0 en An en Charlesr; " .' :'''.- _'"-.-.':. .' :.,
op Nieuwjaarsdàg webr de traditionele àiéuwj aarsrècepfie. I{ij hope-n. ireéi met'de '
*Ëa"t'i5àoUD-iegenJoNGIenshetnieuvejaar.i:ite1uiden'i
ALs er mensen zijn die een leuke avond villen organiseren dan kunnen zíj dat
bespreken net mensen van de'FEK0. 'ri'
Wie zitten er in de FEKO? Ànja VERAAR, Carla VERHEY, Jan LAIERS en René v.d.
STEEN.

:.i'i.1 ^:- - ::_-:

BAR BAR BAR BAR BÀR s,, .i. I';.'

Toch nog, een paar dapp.e1e4,die zic\ vo-or, eenl bardienst ,.éan'.hebb-en durven.rnelden; :1

Welkom voor deze mensen. Dit betekent niet dat de andere merÍsèn.'niet . m€ier. .hoeven q

nadenken of, zij,-ve1 'e€ns achter de -b.dr..-r,ii- len. Denk .maar,'rustig door -en meld je. ai

aan. Wij: hebberi nog mensen genoeg nodig.. Ook,' in 'andere;komrnissies zijn er mensen j

nodig. "Veè} handen makeri lich! verk" _is het motto nog steeds. '' .:. '' 'j- !/.' .'"
ÀIs u de laatste week op LENS bent geweest zíjn u een paar dingen opgevallen'
LENS vas weer als één van de weinige, verenigíngen in Dèn Haag die.2ijn jongste'rii

BAR

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

-2-



voetballertjes b€zig hield in de herfstvakantie. Het was gezellíg druk, ,rnaar 
ook

daar zijn nónsen voór nodig, Gelukkig waren die er genoeg. Vaak hàordenrwij ., . *

achter óe bar: ,,hier een kiaak .roor à" jèugd"; Dat geld verdweei dan néestàI in I

de fooienpot. Daar is nu een verandering in gekomen. Op de baÍ staat een ) 
'

j""gàpài.'O."r gaat dan het geld in vooi de-jeugd en daar wordèn ook diverse
àktL,iteite., voàt georganiseerd. onder endere het S interklaas feest '
De effirer die op de bar-staat villen wij eigenlijk vervangen door een'Ièuke: 'r

"f."rpoa 
of zo. lleeft iemand thuis nog zoiets staan en'wil je er van af, bel ddn

even. Ik kom hem graag in ontvangst nemen.
i :i:. -it' "-

oRake Ities:
- "op zoek naàr. iets andersrr

- I 71'12 \

- Dat stond op de ansíchtkaart die vij van Dhr.F.Flumans vanuit de Paardenmarkt
te Zuidlaren mochten ontvangen. ;..'. ,-" .', ',., "-

- IÍist u dat volgens een Utrechtse onderzoeker er overeenkomstèn bestaan tussen
het gedrag van jonge chimpansees en j eugdige. voètbalvan{alen ' . " " "

- hierbij is gelijk het cellentekort opgelost 
"rant 

dan schenken we toch de

jeugdiÉe voétbaivandalen aan een dierentuin (misschien kan dierenpark
i""Ienà", dan weer open) !! .

- Gehoord:
:.i. . .:,,..r .

chonken wedstriidbal.,'
I (zo) !". , . .. ,.

-'Diny E:"'Jd naat, die bal kon jij schenken omdat ik bij jou. een (Èunst)

kerstboom had aangesch4ft. Dts va1 mijn centen is die bal gekochtl'r.

- suzan,M: ',JaUel, maar die centen zaten alleen bij de. wedstrijdbal ,gedurende de

- DinV-E! tr I ?1' i : !'
':' . ,:.

- Wanneer voetbal toch niet echt uw sport is' dan zou u.kunnen.gaan
handballen; , . . . . , i'

- Na het zien van. ae wdastriSa LENS-LAÀ1«WARTIER kunnen vij ons niet voorstellen '

tlat voetbal nièi uw §Port is!!
..,

- Suzan U:.."de atoor rnij (BEEKflILDER display-dekoratie ) ges

tras nede verantvoordelijk voor het-gelijke spel van LENS

- Progranma a. s. weekend:

zateÍilag 28 oktobeÍ

zondag. 29 gktober. 
,

LENS A. reg.

LENS I .

Herires DVS
, ,: : I

Hoek v. Holland

VVSB

DVC

LENS 2

LENS 1

aanvang

aanvang

aantàng

12.30 uur !

14..30 uur

10.00 uur

aanvang 14,00 uur

I'NICORN UN]CORN I'NICORN
" , 

IJNICORN .

. 
LENS' - LAAIA§.IATITI ER 3-3

'AIs ràfportèrt uto. de "UNICoRNvo
week de heer Roodbol. Ook was hij
papièr te zetten. De heer Roodbol

etbatrler vari .het jaaÍ trofee". fungeerde d.eze :- '''
'bereid zijn visie cip bovènstaande wedstrijd "op

,'bedankt voor uw medewerkingl! ' ,'

-3-



Uitstasen 3e k-1. KNVB
Westlandia - D"WO 0-0
cDS . --- HBS 1-0
BEC - GDA .I-T

+i

U wilt spektakel.? ?

.,',-y.
KOMPEÏÏTÏESTAND :

vcs
DWO

Laakkwartier
DS0
H, v. HoIland
llestlandia

,-' L.aakkl.rartier. .-

- .Hoék v. IloIland
- BTC ..
. .1 -'.'1. -

LENS
DSO

vcs.

' 3-3
,-) '
3-0 ,,

a.s..zondag

LENS
GDA

BTC
3EC
GDS

HBS

rri, l ti

I

7-IT
6-9
7-9
6-8
7-8
7-7

14- 5

9-3
23- 13
13- I
1I-11
I0- 7

7-7
1-7
5-4
7-5
7--3
?-l

10- 8
10-I2'-
6- 10

10- 14
7-2t-
s-16

l[edstriidprog ramna 29 oktober 1989

GDA - GDS r

HBS - WesÈIandia
DHO - DSO

H.v.Ho1laid - LENS

Laakklrartièr : VCS

BTC - BEC

UNlCORN IJNICORN UN]CORN ur,riconii

Toch nog een enerverende wedstrijd, Eerste helft 9 min. over twee de eerste klins
(Uarcö), 'Goed samenspel, inzet prima. taakkwartier komt. ónder drul<. Ondanks dit
komt er geen doelptnt. Voor de,rust zeker 4 kansenlt r ' '::,. .,,.;
LaakkÍ.rartier..Eaakt l--0, het is nu 14 uur 37 door een snelle,.aanval, 9.nin., later
maakt'LaakktrartieÍ.ef,-2-0van.Somberegezichtenomonsheen,.
2de helft. Joop O{enliirchen kornt erin. Ía 2 minuten. LENS dobr het'ooi vàn dà -'
naald: líaico krijgt een kans, Buiteilaar en van der Laan iden. Penalty 0-3., er','
zijn nu 20 min. gespeeld. Nu gaan we weer nadenken en gaan i{e ons echt inzelten.
Buitelaar maakt I min, later 3-I. Marco Endlich 2 min, Iater 3-2. Gróte vreugde.
Hierna mist Oscar v.d. Laar nog een goede kans. En wat deed Joop Odenkirchen, '

hij maakte er 3-3 van. Tot ons allèr dreugde. r :i:i.
Hier blijkt dat er veel meer in deze ploeg zit dan eruit komt, Als jullie dit
vast houdqn gaat het de goede kant op, Wíj als supporters. hebben ons.hart
vastgehouden. Terugkomen van O-3 vind ik eeri prachtige prestatie. " . ..' '

Tot àiens !

de heer Roodbol
- J :::,

Leve het amateurvoetbal !
Zondag jI. stonden 500 mensen, heerlijk.in hèt zonnetje naar de sensationele
wedstrijd LENS-laakkwartier te kijken. Ik was benieuwd,of er voldoende.
veilighÉidsmaatregelen aàor irui-ËLtiofi.r, *.."n voor deze risiko-wedstrij à: "
waren de hekken hoog geíoeg, was het doelnet een vofdoende bescherming voor de
keepers, zouden de po)-itieagenten in burger niet herkend worden? AIIe angst leek
ongegrond, a1 was heÈ we] onvoorzichtig van LENS om de supporters niet in
veischillende vakkèn te zetten.' J i"''
De vedstrijd was spannend, Wat eèn ellenCe 2-0 achteïstand in de rust. Maar
niemand haà met ijzeren staven gegooid en. niemand had bom.ne'n geworPen. Niet de
vraeg gejuichtl De tweede he1ít moet nog be§inrièn.
Ook .in die tweeder helft gelukkig geen vechtpartijen tussen de supporters,van
LENS en LaakkwartieÍ. Er-vas toèh-bíjna reden vooi! Van'0-3 naar 3.-3 dat. rlas' '
even slikken voor de bezoekers. Binnón de lijnen was vel 3tri5d"Er werd'.fel
gespeeltl, maar er vas geen enkele, gemene overtredirig te "onÀiÀt"."tt.'- ' 

:': i"
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De scheidsrechter was verbaasd en schreef toch maar een paar sielers op. Anders
dacht Zeist dat hij een makkie had gehad aari deze derby, Rivàliteit was er .
beslist,'maat deze is bij de amateurs (nog) niet uitgemond in vandalisme en
misdaad. Voor een paar gulden kan je zonQer'angst naar het voetÉallen kijken en :

na afloop gezellig een pilsje drinken. -' .:
nls de wLditrijd onverhoopt tegënÍait; dan heb je even de pest'eiin, maar je .rl
hebt. vele vrienden en kennissen teruggezÍen. ' i" ::
's Avonds ga je dan }ekker in je luie stoel naar het betaalde voetbal op T.v.
kijken. Soms is dat klasse, soms e1.Iénde, als er weer. eens reI1en zijn. "'',.. ..

,',,,*.' 'jI. ^

Volgende veek dus naar Hoek v, Holland - LENS, à1 kunnen de tóeschouwers daar . "

wel:eens' chauvinistiscÈ- zijí ià dè"Hoek, Het publiek gaat soms te kéei! Maar als
kind llÍst je aI: Wooràen <ióen geen pijn!. ..i.' .. .: : . 

John v.d. Lubbe

ssssssssssssssbsss§ss" i''r
S SENIOREN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitslagen zondag 22 oktober 1989

teI.

-, Í'
LENS 1

Kranenburg 2
RKSW 5
Scheveningen 4
NÍvo 5

- Laakkrgartier 1

- IJNS 3

- LENS 4
- LENS 5
- LENS 8

3-3
r-3
2-L
4-l
2-l

Trainen niet geselekteerde seniore4 .

A.s. \rrijdagavond om 20.00 uur is er voor.alle niet geselekteerde senioren tlè.'
mogelijkheid om te trainen op LENS. Onder 

'leiding van Rdné Kéus,.kan iédereen' -

proberen zijn konditie op te vijzelen.., Wíj hopen op een goede opkomst.

i ..,

14.00 uur lloek van Holland I - LENS I
10.00 uur Hermes DV§ 2 - LENS 2
11.00 uur LENS 3 - WIK 2 Vl

PÍograrnma-.zondag 29 oktober 1989 .

13.00 uur LENS 4
11 .00 uur LENS 5

14.00 uur Westlandia I
10.00 uur CeLeritas 5

11.00 uur LENS 8

- SOA 2 V2 of 3 P.M.Cramer
- HW 4 V2 D.Soekas
- LENS 6 N.
- LENS 7 N.
- J. Hanaman 5 V3

''!

N. G, J. de I,7o1f
J.P.J.Vink
T. L. W. H. Offers

N..
N.
N.N

532
6 io"'
54L
554

3089 ..' 565. ""

1028
I094
3026
3048

3 119
3125
1,> 9,

'570
, s71

63I
LENS 7 let opl gewijzigd aanvangsuur

Terreinen:
Hoek v. Holland
Hermes DHS

Westlandia
Celeritas

Prins Hendrikstraat Hoek v. Holland
Sportpark "Harga" Schíedam-nocrd . "

"De Hoge Bomen" Naaldwijk'
Leyweg

oL7 47 -3755
010-471i397
0I740-26638
0I742-515 1' 1, i

Opstellingen: r.
' i:'t i

LENS I
LENS 4
LE'NS 5

LSNS 6
LENS 7

LENS 8

en 3 worden door de trainer
ls bekend, afschrijven bij T

s bekend gemaakt.
.Vierling tel:606642
fsehrijven bij R.v.Noort't.1!+st5to i ."1

a
a
a

a

Is bekend, (met R,de Jong) a
Is bekend, afschrijven bij H

Is bekend, afschrijven bij. L
Is bekend, afsehrijven bij A

,Heijnen te1: 461088
.Verkijk tel:454972 '

.Bilderbeek tel:079-516786

5



ProgranEna zondag 5 november I989
I4.
11.
1I.

uur
uur
uur .

u\.lr :

uur
u1!Í
uur
uur

DI,IO I
DCV 2
LENS.
LËNS,
LENS
Schip
Schip
LENS

2I. 15 uur LENS 1

19.45 uur LENS 3

- Orkaan 1

-osc3
Houtrust veld 4
Houtrust veld 4

tl-

00
00
00

LENS I
LEN§ 2

HS .Texas DHB,2
Azzaxí 2
Den Hoorn 7

LENS 6
LENS 7. ^ .. -

Wassenaar 5

12. 30
10 .30
II. OO

12 .00
12.00

Iuiden 3

]uiden 4
I.

:

SchaduwDrograÍma '( alleen bii algehele afkeur ine)
Blauw ZÍIart I
Blauw ZÍ.rart 2

Quick 4., - -.,
Lyra 3

Quick 6

Quick 5
Lyra 4

Quick 7

- LENS 1

- LENS 2
.- LENS 3

- LENS 4
- LENS 5

- LENS 6
- LENS 7

- LENS 8

Dr, Mansvel tkade Hr"lenaar "14.
t2.
LZ.
12.
10.
tz.
12.
12,

uur
uur
u'Jr
uur
uur
uur
uur
uur

00
00
00
00
00
00
00
00

idem
, Sp.prk.Nieuw Hanenburg Sa,t,inanlaan o
sp.pik. "Dè zweth" De Lier
Sp. pik.Nieur,r Hanenburg sa. L.manlaan
idem
Sp.prk, De Lier: -," -.

Sp.prk.Nierru tlanenburg Sa lL.manlaan -,

Naar het doorgaan van deze wedstrijden kan vorden geïnformeerd. bij:
Blauw Zvart
Lyta
Quick

10.00 uur
10.30 uur
9.00 uur

017 51- 15 3 85
ol7 45-13677
680323

6 doelpunten
6 doelpunten
5 doelpunten
4 doelpunten -

4 doelpunten
4 doèIpunten
3 doelpunten

na
na
na

teI:
tel:
te1 : I

Topscoorders seizoen 1989- 1990:
D . Sanders
lL Bertens
R, Garskamp
J. Heyink
F.Disseldorp
L. EbIe
S, de Nennie

(LENS
(LENS
(IENS
(LENS
( LENS
(LENS
(LENS

I
6
I
o
6
6
7

zal. )
zon. )
zat.)
zon. )
ion. )
zon. )

zon. )

De Seko heeft nog steeds geen oPgaven ontv
a,s, weekend alsnog doorgeven aan"de Seko.

angen van I:ENS 2 t,/m 5 . l'Wilt' u dit

zzzzzzzzzzzzzzzvz
Z ZAÀLVOETBAT -Z
zzzzzzzzzzzzzzizz

UitsLaeèn 16 t/m 20 oktober 19 89
LENS I
LENS 2
LENS 3

LENS 4

-BWSI
- Silva Boys 2

- Silva Boys 3

- Westlandia 4

4-6
3-5
3-9
I-9

Wedstrii dDrogramma 30 oktober t/m 3 iiovember I98g

WoensdaÉ I noveinber 1989
923
951

WedstriidDros ranma 6 t/m l0 november 1989

Maandag 6 november 1989
21 .40 uur OSC 1

,t

- LENS I

-6-

'beker Overbosch

:J

í



Woens I november 1989
22.00 ur-tr LENS 2
2I. 15 nur LENS 3
22,00 uur LENS 4*

- Esperanto 2
-vov2
- Kogel Shoe6 4

941
951
96r

Houtrust ve1
Houtrust veI
Houtrust vel

dl
d3
d4

* LENS 4 - LEN§ scheidsrechter

Liegine sporthallen
Houtrust - lloutrustÍreg I08
Overbosch - Vlaskamp 3-5

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPORTEN VAN DE Z.H. LADDER Z
zzzzzzzzzzzzzzzz zzzz?zzzzzzzzzzzzzzTzzzzz

. .,, ::,1:._

Uitslagen zaterda g 21 oktober 1989
PGS

PGS 2
Blauw Zwart 4
Devjo l0 '

- LENS .
- LENS 2
- LENS 3

- LENS 4

1-0
0-6
4-2
5:3

,.j.

Progranuna zaterdèg 28 oktober ,1989
uur LENS
uur LENS 2
uur .LENS 3 -= .. .

uur Blauw Zwart '5

I4.30
12. 00
I0. 15
14,00

Q03/0L7 .

012/068
026/LV6 .

o30/ 192

DVC_,; ,
Nootdorp 4
SVPIT 10
rÉNS 4

P,Hendriks ,

W. Houtman
N.N. -. . !
N. N. l.

Ligging terrein (qlleen voor- LEN_S 4).

Blauv ZlÍart: Dr. Mansveltkade . Wassenaar tel, 01751-15787'
,]À

Verzameltijden: LEïS. I ... ,1-3 . 00 tugr : -.. LENS 3
,: .. LENS 2 .II.00 uur LENS 4

a. l

9 .30 uur .

12.45 uur '

Het eerste] en tweede.elftal ,wordt door,:de .trainer, .bekend gemaakt. Eventuelè
afmeldin$en voor het -eerste team, vrijdagavond vóór 19,;00 uur bij . H. v. Spronsen
tel.: 933040 zaak: 502155 of, bij. H.Gabel tel.: 646554.
Voor het tweede team e.ventuele afmeldingen bij B.v.d,Nouland teI.. I 962016."
Voor inÍormatie over afgelastingen kan men zaterdags informatie, ínwinnen onder
telefoonnumner 295701 ( antwoordapparaat ) vanaf 8.30 uuï.

Opstellingen: :-.i i;,. ^ l

LENS 3: , .,, t,..

W.v.Mersbergen (A), H,v,Kooten, D.Bajetto,,A.Ernster, W.Hermanie, D.Rotteveel,
P.Ax, A. v iI{ijngaarden, M.GucIu, S.v,d.Togt, L,Sinke, B,Wezenaar. ....\. ::1

Eventuele afmeldingen vóór vrijdagavond 19.00 uur bij W.v.Mersbergen tel. -213360(dit is verplieht) . '. i ", " r' .

LENS 4: {
DllË-Ruiter (A), N.Jagesar, J. Kouwenhoven, G.Kuiper, M.Raphaela, H.Kouwenhoven,
C. Lipman, J,v, d,Stee, L.tíanteI, M.Osman, W. Stuifbergen, E,Sillíakas.
Eventuele afmeldingen vóór vrijdagavond 19.00 uur bij D.de Ruiter tel. 94842.2 ,(dit is verplicht) I

7
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Prograrmra zaterdag 4 noverirUer 1989 Ii

14.30 urr Arnar Deep
12.00 uur Anar Deep 2
13.00 uur l{assenaar 4

14.30 uur LENS 4

- LENS
- LENS 2

-, LENS 3

- Lyra I

. Gij zen
pronk

003/015
0L2/065 . )t:'
026/ t7 2
o30/ L92

R,v
A.S
N.N

2 N.N

VAN HET JEUGDERONT

(6613f4) na 8.00 uur bij iemand van de j eugdkommissie.
,.t

..,: .'. i : . ,'..1 ,'ii.' :
Algemeen kontaktpèrsoon: PauL v.d, Steen, 'Ciró$instraat 103, 2551 S-V Den Haag .';,.'

TeI. 970154. Bij geen gehoor r 635418 Fred Grens
'. ':1 - . -,.! .'.. -. i.-.,.. i* . f.ii

-====;=:=====
Wedstri.i dprogranma A-B:Q-D-E 9! F-jeuC4

Aíbe11en voor onderstaande wedstríjden alIeen bij PauI v.d steen (970154) zo
snel mogelijk doch uiterlijk vóór vrijdagavond 19,00 uur. Bij geen gehoor bellen
naar Fred Grens ( 63 5418 ) . In uiterste nood nog op Zaterda'gmorgen. op LENS - .. i,: ,l

Elftal datun aanva te enstander.r- uit/thuis terrein/veld rsàm.k.'Lens

A-reg. 28 okt 12.30 - WSB thuis Vl T. Boutens ^ 1I.30

A1
BI
82
B3
C1

30 okt
28 okt
28 okt
28 okt
28 okt
28 okt
30 okt
28 okt
28 okÈ
28 ok:u
30 okt
28 olit
2 nov
28 okt
28 okt
29 okt'

20.30
t2.45
12. 30
14.00
14. 30
12. 30
19.00
1r.15
14 ,30,
12 ,30,
19 .00
I0.45,
19 ,00,
10,00
o àq

13 .00
I1.30
I0, 00
9.30

10.45r
11.30
I 9.00
I0.30

9 .30
l0 .30

Lyra A1 thuis V2 H. Holtkamp !9.45
DSO A2 uit v.Tuy1lsp. R.Hoogduín 'zie kbpy
Vios Bl uit M, Stokelaan A.Das II.I5
Fullspeed Bi uit KerkÉolderrreg Delft 12,45 ,

VUc 81 thuis V2 J.Lamers 14,00
Quick Cl . ; -uit Sav.Lohmlaan M.v.DiggèIe 11.15 Í ., 'i:,.. '1 '
sW cl ': thuis V2 L, Benandón i8.15
RVC C2 uit Sp.park Pr, Irene 10.15
Voorburg C2 ", -. thuis , . V3 H,Endlich .. '. 14.00 -,. ' .

Die Haghe C2, 'r'^ thuis ' '' : Y2 E.Endlich i2.00 ',:-.'
B1auv "ZwarÈ C3 -. uit "' ''-. Dr.' I'Íansveltkade' '.17,45;'
GDA DI ..,. .. ' .: thuis ,.' , Vl P; Perieyn' . 10,00 - : , .'

Quíck Steps Dl'.. uit- :. , Nijkerklaan .- -. 19.96r .: '..',
BTC 03. ' ;: uit '...t.,.: Houtqijk - 9.00 ' r,

Cromvliet EI uit Rederijkerstr. 8.45

westlandía (w) thuis Y2 1 I. 00
H.v.Holland E3 uit Lemaireveg 8.45 t-: '
iluno E2 , rthuis,:; .:.y2 '.9.100 .' ,,.:

Vredenburch E5 thuis V2 11.00
HBS F2. uit r' ' Daal eí Bergseldan 8.I5 i; ;

Vredenburch F3 thuis V2 10,00 .rl
Vredenburch E5 thuis VZ 9.00
cDA F3 thuis VZ 10.00

.,,;' -

c2
c3
c4

D1

D2
E1

E2
E3
E4
E5
E6
EI
F2
F3
F4

28
28
1a

2a

28
28
28
2A

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

L
t
t
v

t
t
t

Biizonderheden
- aanwezig Juko: ![. Heynen, A.Bijersbergen en P,v.d.Steen
- Eaarne ouders met vervoèr voor: LENS B.2, El, E3, E5 en FI
- lees onderstaande kopy goed door: playbackshow, grote klubaktie,

schaduwprogranrna.



- opstellingen als bekend ,tret uitzondering van:
tENS À11 zonder S,Driessen en S.Spanjaard
LENS 82: net T-Schippers en P.Snelders zonder
LENS 83r.net E.Blokhuis (?)--. '' .' :' " '

LENS C2: net' T. Ozdemir'. en D.Zandstra ;

LENS c3: met T. Dikensi z
LENS C4: zonder T.0zdemir met A,Za1agh
LENS Dl: zonder W.Daamen en L,Sendar
LENS
LENS
LENS

D2:.
E5:
tso:

zonder"H.v.d.Laar en met L.Sendar en A.Souaré
met R.Hartha en E.Swalef ' '-:j "Lr 'i' ' ,:

zoiider l'Í.Aerts nót J.Hage leiaer: b. flànagan

F. Blokhuis
,.. . ,,:, ,

r .f'

.t',lrï

r, Í
Schadur"orograísnà ieugd. : -.'.,.' '' ' 

,

Bij algehele afkeuring vari het kompetitievoetbal , *dus niet zoals' afgeloperi
zaterdag toen alleen enkelé velden op Escarp I afgekeurd 'waren, wi11en wij toèh- -'l
aktief blijven met onze jeugd. Be1 bij twijfelachtig weer 's morgens vanaf, 8,00 .,
uur (dus niet eerder) n4ar IENS toe tel.: 661314 en je hoort wat'je elftal Ceqt '.-,.

doen die dàg-. Speel je na'll.O0 uur be.l- dan pas q,E ! IOIOO uuq. oi, Oir S,.OO uur.,., _
proberen we-de iroegÉ §pelers te woord te st;àn. 

'fti.3f 
nooit.2ornàar weg.: Lriitt:t'- -

het niet IENS te bereikèn kom dan gelloon naar LENS.toe, Thuisblijven is.eèht "
dom. Voorlopíg hebben wij met RVC het onderstaande schàduwprögra;ma öp het ' ' '' .
kunstgrasVeld. bij hgn afgesproken. Pit gqat gltij( door. .N."., * gyrmschoenen" .
mèe - 't .i ,' , : .. ,:,.

13.30
12. 15
IO. 15
11.15

9 .30

- LEN

- LEN
- LEN
- LÈiI
- LEN

'12.30
. t2.15
". 9. 15

I0,15
8i45

urlr
uur
uur
uur
urif

RVC B2
RVC D2
RVC EI
.RVC 

E3
RVC EI

s82
SD2
SEl
>.El
SqI

samenkomsi 'lÉtÀ
uur
!ur
uur
uur
uur

,;

Daarnàast speelt Lens.CI oÍ, 10.30 uuÍ. tegè! en bij B1aunr Zwart.iI Verzam.len om '- 1

Vooi de ovàrige. teams maken wà"op zatérdagmorgen nog afsprakeà. Ïven belten'en ' -:

- -.,.^ r: .i : i : ;.1 i,...- , - l,; , ,; i

e]T-en-ïàfr-IfNs Èl heeft afgelopen woènsdag'18 oktober zijn tas'laten staan. op
LENS. ioen hót klubgebouw om 17.15 uirr geslötèn wèid stónd deze zwàrte tas à. '..
nog, . Op 

. 
donderdagochtend was hij weg. Wi1 degene die.deze tas heeft meegènomen..'.'

hem zateqd-4g op LENS terugbezorgen of even bellèn naar PauI v,d,''Steen tel,: .. ..

970t54. "
it\ , ,, .- : - .t .'i: ._i

LENS A1 naar DSO

Ja, wet moet je zonder leider èn met ouders.. die totaal geen ínteresÈe tonen in
de hobby van hun zoón. LENS A1 staat tot op heden nog steeds zondèr Leider '.
oniianks veel persoonlijke gesprekken en groepen in de LENSievue. Wij weteí het'
ook niet meer. Gelukkig zijn de spelers van LENS A1 zeer zelfstandig en daar
zijn wij (jeugdkommiss.Ie) Ërg blij nee. Zaterdag gaan jullie naar DID. Jullie - ''.
verzam'elen om 11.00 uur bij het centraal station. Daàr moeten ju1lie de sprinter,
nemen van II.15'uur en via centrum west-stadhuis- kom je uiteinàelijk bij
Palestein. Let op dat je de goede sprinter neèmt' ftet' àIs' eindstatión "Slation '
Dorp". De rit tot Pale§tein duuit 20 minuten eii kost je zés strippen. Bij
Palestein de sprinter uit en als je buiten komt zie je schuin links een Renault-.
garage. Deze weg uiÈIopen en aan het eind rechtsaf.. (IÍnks benzinestation . l
iloUiÍl . Aan het einde iinksaf en rechtdoor lopén, DÉn zie je de veld.en van DSo - '

in het van Tuylsportpark.',Deze tippel is t l5.,.minuteni Terug.dezelfde route ' -.'
.f r.
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nemen en natuurlijk weer zes stripPën voor de sPrinter. VeeI succes.
er toch nog een vader is die leider vil vorden, desnoods per..toeÍbeu
even néar Paul v.d. Steen tel.: 970154. N.b. jongens die reèhtstreek
gaan anders dan per sprinter moeten dit even iloorbellen a,s vriidàg'

ohj
ir, b
s oaà

à", als "
è1 dan
rDSO*

Natuurlijk irebben wij de tiaining et nièt zèmaar afgegooid.'Dé laàtste 2 à 3'
keer was de animo nihil. Ook bij,navraag bleek dat àe "aàfuno niet íeeL groter z
worden. Geen zin of school was de reàen. Toch kunnen bóvenstaande A-junioren
gaan trainen en we1 op de vrijdagavond vanaf 20.00 uur bij de overige senioren
Ook het klubgebouw is op deze avond geopend. Jullie kunnen dan nog gezellig" '
napraten..A11enaa1komen'hoor'0p.27oktoberbegintdít.';,::.i,,

ou

AktÍviteitenrhLrf stvakantià
Natuurlijk rraren er weer heel wat aktiviteiten in de herfstvakantie voor de
meeste. j euiidteams. Het ueer $as gewe-ldig tijdens deze dagen. Het geheel begon op
naandagavond met wedstrijden vbor, LENS C4 en 83. 0p dirisdag een trainingsdag
voor BII Cl, C2 en enkele spelers van'82. 's I'Íorgens tJas René Notten met een 7-..'
tal profs van FC Den Haag op bezoek." Zij gaVen een interessante tràining van '.
zo'n anderhalf uur.:Na de broodmaaltijd verd er nog L'at getraind en a1s laatste ' 

-

stonden er nedstrijden op het prografiÍna. Doordat de spelers aI redelijk vermoeid
waren was de scherpte er bij de rneeste spelers se1 af. De resuLtaten waren
echter niet het belangrijkste vandaag. Het als team een hele dag met elkaar
bezig zijn is op zo'n dag het belangrijkste. Helaas begrijpen steeds dezelfde
spelers dit niet. Ze moeten altijd (negatief) opvallen door hun gedrag..In elke,. i
groep hebben we helaas van deze jongens rondlopen. Wij blijven hiertegen afgeven -
net zolang ju1lie ook in een tèam villen gaan funktioneren. Pas dan zullen de
resultateÀ àptimaal kunnen worden. 's Avonds speelde het eiftal t/n 2l jaar.
Onder andere door.blessures deden er geen spelers van A-reg. mee. De volgende
keer hopelijk vel tr'ant het was een vlotte, leuke wedstrijd die wÍj met'1-0 van .

SW wonnen. Ook de woensdag was geslaagd. Haar liefst 85 D-E en F-klassers zijn . -,

van 10,00 t/m 15'.00 udr Èezíg geveést rnet onderling voetbal en training.
Sommige groepen deden nog spelletjes en penalÈyschieten, Voor iedereen draaide '
d.e video en hadden moeders de broodmaaltijd perÍekt geregeld. Helaas ook hier,in
de D-groep enkele (bekende) jongens die negatíef opvielen éoor hun gedrag.. ' ..

Probeer dit toch te verande-ren én' accepteer iedereen, oök a1 spelen zé missihien-.

LENS C3 hàd 's middags nog een toernooí bij Spoorwijk waar ze een d,erde plaats'.
behaalden. De beker rouleert' nu' ondèr de jongens. Joop Pronk bedankt nog voor
het leiden van dit team. Als laatste speelden D2 en F2 bij Quick Steps op
donderdagavond een wedstrijd. Het spreekt voor zich dat veel mensen zich ingezet
hebben voor deze aktíviteiten. De jeugdkontnissie kan dÍt natuurlijk nooit
alleen. Wi5 bedanken langs deze ueg eenieder dÍe deze veek op vat voor manier
dan ook betrokken is geereest.bij de aktiviteiten. Klasse. , :

l\t '

Bij het uitg,even van de loten hebben wij prècies genoteerd aan wie Ïij de 1oten.'
hebben meegegeven. Zodoende lieqen wij. oók wie nu'nog loten of geld van LENS ín '

zijn bezÍt heeft.'Aanstaande zaterdag 49g!9g alle'jeugdleden het geld (het :,IÍefst) of anders de loten inlevereg- bij de leider. Vergeet het nu eens niet!!!.''

PlaylacJshov
Waar zijn de talenten van enkele jaren geleden. We.herinneren ons ngg Michael
Jacksoq, de Smurien, het lied over het autootje etc, etc. De playbackshor,, gaat
definitief door op 24 november. Er hebben zich aI een kleine 10 personeÉ
opgegeven. De jeugd blijft achter. Broertjes, zusjes etc. mogen ook meedoen.
Geef je zaterdag op.
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Buitenlandse reis
Bij A-reg., 81, qI", C2. en DI zijn strookjes meegegeven voor àet- rnakep van èen
buitenla:rdse reis. De respons valt erg tegèn,. zodat het er naar uitziet dat de
reizen niet doorgaan. oÍ irergissen *ií onÀ. óaar er bínnenkó'it beslissingen
Benomen moeten..worden verzoeken wij a1le betrokkenen om de strookj es 'ja. s.. -
zaterdag in. te leveren.bij, de leiders. .De leiders noeten dan ook aIIe -strookjès
afgeven .aan de jeugdkonmissie.

,i'' ::- '!
0p trainingskamp met de HÈagse ieugd
Dit is,-een _verslag van Hans en Hàchiel. }Íaandag en tlinsdag..waren wÍj in Delft ':.
met het ttaagse jeigàe1fia1 om daar.tL,ee.,dager Ie trainen ó.1.'r.,'4" n""r Krikiie"::'
de bondstràiner. Nou die had- er zin in.want ve waren een beetj.e moe zeg die
maandag, Maar dat geeft niet, daar word je groot van, ja toch, Na de zwar.e
training gingen we eten. Een broodmaaltijd: vat Ïlas er aan de hand met Machiel;'
verleden jaar nog goed voor . 16. boterhammen en nu maar zes.-Na het eten gingen we
een wedslrijd voeÈbaIlen tegen Vitesse Delft B1. ïa afloop gingen,wij teEug naar
de HertenhorsL, ó.aar sliepen ve ook en 's avonds kregen we een.bespreking en
gingen video,kijken. Na dit . alles, gingen wij als Iieve j ongens . s1ap.en. §e1o9-f! .u._
dat? D.insdagochtend om half acht "op, Daarna veer gaan.trainen met Ec,.Den Haag'
spelers. Na der lunch gingen we verder trainen tot 4 uur,.Daarna douche-n en dan
naar huis. Maar woensdagoèhtend moesten \íe om lialf tien weer terug iijn om daar .,.
voor óns doen een heel mooi toernooi te dpelen. Hij speelden onze eerste
r+edstii j d ..te'gen AJAX Gl, Daarna tegen SPARTA,CI en toeo werden vij (a1le.
speleis) felóof ik wakker, wani degen Vitesse speelden we gelijk. Toen moesten
gii tegen P.S.V. Cl; Iees dit goed Edwin Coret en Dennís v.d. Steenl Het Írerd 4- -

öïoor-dè Haagse jeugd,..oh 5a,-íeneer Coret.d.e Laatste vedstrijd w"i tegèr,
Feyenoord die wonrien r.iij net 3-1. Waarom lre niks over AJAX schrijven: omdat het
gewoon {e. .beste_klu!,nas die het.toernooi won. Wij eindigden als.derde net- ...,
achte; 'onF (Edwin en gennis) P.S.V,, Féyenoord en Vitesse. Het vas voor oris tobh-
wel iets rnoois om tegen deze ploegen te hebben gespeeld. I{ij hebben heel wat
geleerd. deze .dagen en we..vonden het ha-rtstikke leuk. Maar als u.het niet.erg.,
vindt gaan"ve ,qeer. even slapen ruant we zíjn nog een beetje moe.

Dag Hans en Machiel LENS CI

Uitslagen ieugd
RI -l sÍ\'r-f 1{

LENS B1.. :
Gona Bl .-
LENS CI ,, -
LENS C2
LENS C3 . ;, j

LENS A-reg.
Wilhelmus- Bl
LENS 83
Vitesse DeI ft
HBS C2

,HBS C4 
-,

ï
DSO DT

vrédenbuich
Nivo El
DSo ql
ODB EI
HOV F2

Dl -8-I
DZ 5-0
E4 2-t. ,

Fr 0-19
E2 0-6
E3r^ 2-0 ..

c1

4-2
3-O
3-t
5-2
3-r
3-I

D4-
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS
LENS

Helaas, afgelópen zaterdag wdrd veld 2 en: bij ons afgekeurd. LENS 41, 82, El,
82, E3, E5, E6 e; E4 warén de dupe van onze zeer slechte velden. LiiNs' C2,.Í,rerd
nog gered dóor 3If[. Gelukkig zit ons hoofdbestuur niet stil, Zo werd afgéIopen
vrijdagrniddag overlegd met diverse instanties over de slechte toestand van de
velden op Escamp en zaterdagmiddag verd er via Locatel ook nog eens..op ingegaan.
We hopen dqt,dit effekt gaat hebben op den duur. Voorlopig verzoekeà vij alle' '
trairirers'om zo min mogelijk,op veld 2 en 3 te trainen. Dit is niet altijd even "..,ideaal omdat de trainingsstrook nog slechter is. Bedenk echter dat op veLd 2 en-.'
3 de la"gere elftaLlen rnóet.n,sp.lei. Zij willen'ook zoveel mogelijk,iiun hotbr 

",',.bedrijvÀn. Dooi veia 2 en i boor de week zo min mogelijk te gebruikén hebben zij "
rneer kans om te spelen op zaterdaB en zondag. De elftallen die we1 speelden
\{ar en :

- 11 -



LENS A-reg.: kwam tyree keer voor maar door persoonlijke fouten lrerd er toèh ,'.- i{eer vérLoren van mede-dègradatíekandidaat Elijswijk. Kop op' :'

LENS 81.: blijft het goed doen. :Een'gédegén elftal staai na zes wedstrijden -''' - ongeslagen Éovenaan met eli punten. Íegen subtopper Wilhelrnus:werd éerï'::
3-0 overwinning behaald. Een goed tesultaat met ;'kireirs5es" aIs Dennis 'll:,
Pool, Esgin Aydogdu, Johnníe v. 0s en Sascha Glaudemans in het teaÍn,

. Zaterö,àg nog een "sub"topper: Vios. Doe je. best,-l' :r ' : ' : ,.- ' r1 1,,'... .

LENS 83: noest naar Gona BI en verloor'met 3-1. Slecht tuistere'n door enkè]e
"§pelers vas de aanieiding tot de nederlaag. He1aas'is leider fiariin
Ebben èven ui,tgeschakeld. Ís er een vader die deze taak eyen over kan i' '
nemen. Bel: ,itotS+. Spoéd!'! | -: . - . :. .

LENS. Cl.:'gpeelde niet echl goed màar ''aèn'wel v-an.Vitesse Delft met 5-2.- Het ,'-*',- ' echte sanënspel missen we bij dit elftal. De wil om het uitersté eiuit ' '

'''' . te halen óntbreekL bÍj sommíge spelers. Zaterdag ial het moeilijker )'
r' worden, tegen Quick. É.r"""s.- ' I ' ,' I '' ':'

LENS C2: speelde met enkele invallers die aich na afloop niet wisten'te . i' ':
'" gedragen, Stom hoor, jullie hoeven volgende keer niet meer mee te doen,

''' ,.De wedsuiijd lrerd met 3-1 gewonnen eí C2 doet goed mee'in deze poqle. ' '

LENS_ 9J: stond lang met 0-I achter op ons hoofdveld. Toen onze keeper uitviel en
. C3'met 10 man verder moest lukte hèt opeens vel'. Teczan, MicheL en Marc-'

scoorden èn Ca won met C3. AIs Raoul zich llat beter gaat gedregen riioet r
.' ---ook dii team goed mee kunnen'draaien. ''-', 't':'" ' '"'

!EN§-Qa: is Teèzan'aan'C2 kwijt maar hdeft Aziz weer tetug. Hij sèoàrde zaterdag 
"

. gelijk veer. Bfjna fon C4 maar Gona maakte vlak Voor tijd 3-3, Een _1

LENS Dl: heeft het moeilijk in Dl nu de herindel-ingen zijn geweest, Ook-tege; '- '' '- DSO kwamen ze er niet aan te pas. Lekker veel oefenwedstii j den spelen- en wie veet toch nog een lagere indeling.
LENS D2: 

-was kansloos tegen Vredenburch en verloor mét 5-0. We1 gek dat jullíe
als ongeslagen koploper je liet verrassen. Zaterdag een hérsdeI.

LENS E4: speelde in de hogere poule een hele spannende vedstrijd. Jullie
verloren wel meÈ 2-1 maar deze wedstrijden zijn toch veel beter als de
17-0 overwinningen van de vorige poule. Waar was Mickael?'

LENS F1: moest vroèg en ver naar DS0. JuIIie gingen niet voor niets,''gdtuile de
19-0 overwinning, Volgend ons de grootste overlÍinning van de laat§te"
jaren, Hopentijk zaterdag meer tegenstand. ''.' : .

LENS F2: ging naar'ODB Fl, Deze had eerst te weinig spelers en dat straften j ;

'' ju1lie gged'aÍ. De verstèrking die laiér no
vonnen verdiend met 6-0.- '

LENS F3: maakte ei een korte veditrijd van. HDV vas

g kwam hie1p. niet.s. JulLie

niet korrpleetl en dacht het
en wij niet leuk, vooral ...
terstand hielden Rein en -

, tea$ aan te vuLlen meÈ E-ki.aqsers. Dit vondI . omdaÈ ze erg hard speeiden. Bij een 2-0 ach
' 'zijn vosjes het voor gezien.'Slim hoor.
. |,'l: 

r

O.D.B. FI - LENS f2 uitslas 0-6
Het was een Leuke wedetríjd om té zien. Er weid door LENS zo goed overgespeeid,
dat de tegenstander nauwelijks àan de ba1 kwarn. LENS.was de ploeg die Éet spel '

maakte. Er werd geseoord 2x door Patrick, 2x door Jos, lx door Rönnie en lx doori
Arno. Keuríg gedaan jongens. We zien dat'jullie steeds'beter gaan overspelen en
dat is bèlangrijk *ant het maàkt niets uit wie uiteindelijk heÈ doelpunt maakt,

'i l:

Wim Blom ' '1":': '

ï
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DE LENSBEVIIE
I{EHCBLAD VAl{ DE,. VOEIBAI, E{IGIIIG LENS". . '. . :r '' .,.. .' ..,r.., . i.; : :, - ,: r?.,
63ste Jaa.rgenlE numer 13, 2 ooverober 1989
****t Ht*r*lt**r**t*tt***t*st*ir*nr**l*lli*tfta**tl(**t******IlÈt*rt*lÈ*****lt***lt**lí*ll**lt*

" ,.; ''1 .1 ,

l{ieuse leilen:_.al.l r :i.i .1,t,

{lz6 A.c. BiJ ersbergen, NS,
LeL. 299820

2'127 M. Essiad, F.Jun, 061081, Steenzicht, 26, 2r\3
2?28 S. Essiad., E.JuE, 0L1179, SteeEzicbt 26,2r\3.
2?30 E. . tle, tJolff;;,, Seze;,.090862,. -Detlensvaarlveg 380,

i.1 !-!,i.1,'.i:' ,1". ','.ï,-i.-' ,,-.i.-;:; ,: .:t,.
Opzeggingen: ,Èn .. ., 1:r'. ,,
ZEST s. oriessen, A. Jun
2lP0 R.:'Alpenaar, D.Jun

:i. N. ,-r-:'rJt- ,, _ i-,'
DoEateur net Lfl{Srevue

OIT'ICIEIEL: "'

J. ,tle Jong, .I.,aan --vèn N.O.
:i .: ,.'.r. .it;.-:

Mutatie letienl-iJ§t ,, .1 -',
2561E.í. Middelburg Seze - NS

iïiu*l ijaoidr,'oËa;,'"r"r"tí"è ria, 2r)+i hli'D; ÈLs;'
DeE Eeag, t el . . 299)§8 ,
Deu Haag, rel. 299568 ' )!Atr

Afl
2

TndLé 2'12127\, ?593 cE Den Eaag

5l+5 AK Oen HaBe, tel. ,669068.
-t t'., .-,.. .",-

i, Íí

r. ' "iJ

t"e .-.';,il

..(!'

\- .,- t r

jitr 1I ! ,-,'r ;'

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

Registratiekosten Le boeking f 20,-z
Registratiekosten 2e boeking f .?0,-:
Administratiekosten atraf , . ! 35r:r

' I .t ",'".'
Betaliug vó6r l-3 novenber a's. d.oor
bankrekening L29921+229 Rebobank Den
va[ ttBoetett. iu.j,;.i ,:-

ir. ,.'1..r;..' .. t t; Il..,tr. r,!
Boete: e .' 'r .1, , :. ' t ' ;,- .r; .. '

!. S3"luI:: lI.J.-Io.Ënnen,.H.,{ra-ntign. ., .- ".
"F.. eL Haild.ioui, D_. Sanders , ,. . ..,,3.tr'. MeÍghart, R,S..Soebarte"";.,,.,,.,,,--,,..1',,,

overnakiug op'glrorekening 336í11'of .. ;-" I

Haèg t.n,y. w.LENS te RiJswiJk .o1ae;,V.e53te]fty
. l' I'È1 ,, .. r.'. .ri ..4

j -.: :: ,:. . r,t ,. .,. '..r 1..

Itag ik u even' voorsteLlen aau.de.heer Arnold. van tler Donck' onze nieuv€ .r. r,...ConmissarÍs ,Zond.ag Klusser I , . ;". ,i . .. .
HiJ volgt Kees Bogisch op èie éen leidende funktie biJ LE{S ? (:zo) b.eeft adnvaaral '
ZiJn vrouv Marian heeft zich a1s barmetleverkster aangemeld. ZLt za]. èJ-ke zontla8ochter
acbter de bar staatr oE u te'voorzieh van een natJe en een tlroogJe.
WiJ eensen ArnoLd èn Marien veel plezier en hopen dat ziJ niet tle laatsten zullen

:11i_9ï-1t"o beschikbaar-.hgbbe.n s:,.steLd,Ig?r-l"t vrlJvi1-userswerk !i;-n9.,1 ïr" , '

veren].g].ng.

De bekende ènher, tle Jeugtlpot,,,is. verthrenen van de bar.. Deervoor -is In cle plaats
gekonen een aangekleile - Eet gleuf op d.e rug voorziene - pop. Deze pop. wertl
tegiblkbaar geàie1tl door de u.éepur- vàn LEq{s-E l+, Vincent àei loert tinàent'rfigse;
Detlalkt I I
Nu Zoeken wer.nog'naar een leuke naa.n voor
DaaJtr voor d.eze fooien-s

" 
rr6eestèliJker! veder, Ren
Eu...de Jeugtl heeft de t

. tleze"pqp.. Derlt u een lrassende, nètte . .

te wetéu, Eelatt dit tlan even biJ hiar ;''

oekomst, àus.:.. .... ..rirtr.n die popt tt
v.a. Steen !

"1
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Dan noE EVED WAt AGENDATIPS:

a.s zeterdag 4 novenber 1989 DSO A.reg.-,,":'LENS A:.iéiEi'; . ' 1l+.30 uur ÍË.' .n.,;
Auar Deep'1 - LENS 1 i' Íi.- I -1\.-30 uur" 'L ,-,;rr,,

- 
" 

§ I Íí Í ,.r 
', 

r .t É . i ..!t.- .,n- .*t*r11. É/r .irsr{1. *\,íí1\., ,tlr

liEI{S 2 -DCv2 11.00 uura.s. zondag 5 riovenber 1989
I,ENS 1 - Di{o L 1\.oo uur .,., :' j.. .r

Het Bestuur , t .. a: :

Uet' ààf'u '(hopeliJk) niet ontgean ziJB dat'er vee] over' de veltlen op ea rona -, i:ir-
esca.np Seschreven en gesproken wordt. In ale Haagsche Courant en Eet Binnenhof
,ur""ËÍjo.o tha&s regel-natig stuges hierover en ook Radio toketel doet ,volpp .nee.,;
Vanvaarineensd'ezeberoering?':.,i,,,''..:
Eet is gelukt aILe betrokken verenigÍngen olo de tafel te kriJ8etr.el .een, 8ez8r'enl-iJk-
e.lctÍeplan te sta.rten on ond er a.Dtlere (le desastreuze sÍtuatie u11 a: 11U"" "ï" ..:.: .,pakken. . _:'-.. a'.':--
Een eerste aa.nzet lÍas een gezb,nenliJÈe brief van LENS, 3tr(T r VCSr SpoorviJkr'vIgS' '

EI,ÍflH en GOIÍA aan ae Dieust Groenvoorzieningen en Mil-ieu-educètle (DGM) over tiit
onderverp net kopieën BBE alle instenties die direkt of intlirekt biJ de'sport-:--r^j 'j.'
betrokken ziJn. I - : ''" t;-'-'l':
veïvoIgeo.s vertl een onpartiJdige instantie om etlvies gevraagè. Dit resu-lteerde in
een befpreking, vaarna biJoà."ite velden ïerden geÍnspecteerd.. EÍerover z8,I eenl. ';
raplorf c.q. ààrifes 'uiteebràóht vortten;''- tl ' " '- '' ' ' "'r" 'rr 

j i 
"'i '.

De DGM heefb aI6 eerste geïeageerd. en hotligde dè veienigingen uit voor eeí gesprek.

Dit heeft inmi flflsls p1aai"g".,'óriden' én- nb 
'weglating van aJ- hetgeen lJaar ïiJ e1s- ':1

LENS geen e.nkele booaschap aa,n hebben, is toeh bereikt det er nog een bedrag biJ
e:r.aal geschraaPt arerd voói ttnooAtrerstelr' ven de velden'' ' -j'à
p&à 

"oia"o 
cj.q-.iziJn in,,i dcle].s geÍnspecteèid door ae 'DGM sameí Eèt tte verenigingel

en Ae noodmaatregelen zu]len op zeer kolrte terniJn beginnen'
veraler is er geen gel-d beschikbaar biJ deze Diengt, zoilat biJvoorbeeld ontlerhoud

vatr het Sportpart fscanp zelf, èus buiten de veldeu r' votLetli8' lis kouen -te verval-:Lqn '
Misschlen kan oyerwogen worden een borct blJ de ingeng te plaatsen voor onze gasten

,r"rop oou" veiiontsciuLaigingeu staeiir voor ae verwaarl-oos de toestaud vs,n dit park. "

Ilet_ IËek on_s Juist tie ledèn ie inforneren over aleze gang vait zak§p 9D .'!!e-r-belove9.,u;

"""' i"ti"r" 
;bh[w*teting op de hoogte te houdèn. "' " 

": 
' ' :I; i' r'-'

-,-:r -,4 ' ' " ' ". ,1 '' i i i)
. ".,j

Geen zeterdaa . tonaai ot zeiàivóetbal naar: ...,-.-...EAI{DBAr,I I l' I ,/ : j i j..

ïn de vorige LENSreYue heeft u a1 kunnen Lez

eaan Éanelatten. pdtelè -d.ames 
hebtrenj zich al

nog 'steed-s' ofugeven. ' ' '!.' :'-. t r'

u"'l"ri.t"*ïïti.naio, xednis ot koll"ega' öi
hanèbs}len is natuurfiJk ook v€l-kon.

en tlat het idee bestaat oE op LENS të
l'ópgegeven maar natuurliJk kuntr .u zich

. :,1 | , -í:. ti,, ', .r'r :. ,l
e ziii heëft on op zond.dg gezef]ig,te '.

'l'"-.i _

]erén. Dus è15 u ziu heeft.-.'
- '- .,--.--, r .1.' -r ,! :. r'

, tràiner/coech te''worden kunn
, r, ,t.l .i r,.,.

Nog riooit ' gèbendbaldÏ Geen probleem, I'ant €i]}tes. is te
on1ËzerrrÉ en sportief te handball-en, geef u. tlàn opl
Degànen àie interesse bebben om bandbaLscheidsrechter
zièh natuurliJk ook opgeven.' 'J' ''^' i

Eeeft u interesse of rrragen d8.n kunt u dit kenbaar neken door te betlen net:
MarJa Reuver OTO-910399 óf n":.(v van der Linclen 0?0-202h0\ of u kunt gebruik maken

van de invulstrook op de volgende Pagina. . . -.



Ja,

NAAM

ik heb interesee 1n hantlbel.len:

.t.:ti t't
ADBES

TEI,ET'OOIINR .ir.,Ir : 'f. ' .'', r, 1l .. .-.f

Í',, * ,.tt. rï.'r,

. i/, ,it. , /Írr I Li. i!.r I :i-

:.I

t!, j:tr:j:'j j-:l'.li,,i-,;:j 
. t:.r i

'tt*t r:'r.li 'r -... I..
PI,AYBACK .II*.*),. PLAIB.ACK ïr**" PrrilYB.l1'9K-' ..t*jf tr 

,-1 JIAJBAIE,I. ltïI;r" j I r. ,

-\Jrr ':- " -:J 'rr.
PIJAÏ3ACK

Zoal-s u inrni (lflsl5 heefb kurnen vernerEeD viDdt d.e LENS PLAïBACK§HoH plaats op
2b novenber e. s.
CarLa Verhey
Mariek8 en Jerry
Es[ee de Boer
Vinceat tle Soer .

Merio de Brito
J. MaqsveLd ..;

U kuDt atan de volgende deelneners eqnschouye4:.;)rl--r- IlDtj;: j,'..':l'31,,ï',
:., LUV -! i, , i'
- Meat: .Ióèf ,

-' Gloría iEst-èfan
- André ve,n Duin
- Michael Jackson
- Bi11y.,0cean .'

ft' ,ltt;ilt i';r '..

l\ u/r:t -1)(l
, ,-r i rÍlr"

';'!,.' ;).:. t:
.í,r.", 0ít,-

..;h'

i: i.'

Í-. -..

r, ,1,.i .,*
i. :ii i! 'J,-,.i

Ilaas Verhey
de Soer

l1 . r ]'- "Toon,,Herue.n'§''''r.ri.i;
- Madoní.a
- Reneé F?oger

u,í I
r,:-i')'.;.'-i

r ,-ri:'-rli
Rinaklo tle tange
Ieura eu Sa.EdrB v.d. Steen - Kintleren voor kintleren

,.,Jr rj. It '/ . i.rit;.'- . -lllj ....I.-?
I{iJ zoeken nog drie t'er$ÍëeteÉtt oE "eenl'1'o1- programà te kiiJgón:j,Meltl,Jè'hiervoorl:;;,:
zo 6neL nogel-iJk aen. De aaDvang va.n deze:,,óvond '1s oD. 19.30 i-rur..'s )r; ' '. ^ ' ,':,rJll "=ii
EierbiJ -"ken viJ r.Ían ..dd'gelegenheitl,,gebniÍk..een :bèroep te .ttoer op ènEèie sÉonsörÈ'cJ
clie bereitl ziJD een kLeinÍgheiaiJe eD/of een beker(s) te wiIlen schenken.

pLAyEAcK r*ni PIJ\ïBACK 
^1.**r,*r'..plAi*b+' ,l:-: , 

pr,ai-raCr -f.-.. ,_plaÈiCn
,\ ,. .j
, tt*I
-t,". i.' lr,.'

?l r ,.Í, i 'l .;.;, i I

Í.IJI{IConN,,.;,
1

t,NICORN I,NICORN IiNICORN

vs.nwege het slechte veer werd er efgeLopen zoudag niet gevöètba1d:r--"ilet 'progrriffia .. "'!
voor [oroende zoudag zÍet.er a]-s volgt uitl '' r r i i'' ;' " ''! "'r'{ i

! " ' ., ". ,. ii .' " i'- '- ri',":
ru{s DWo

I{estlandia - GDA

taakksart i er - B C

KoEBetitiestantl s

vcs
DWO

laekkrart ier
DS0
H.v. Ho].land
I,lestlaaalia

Gezien Aeze bovenstaand.e koEpetitiestand heeft onà
ln banaea. om tle Ie periode-titeL te wlnnen. TenziJ
SAet Zor8en... ...

- H. va.n Eol].dncl'1'. - 1IBS
;i j BEC - ,- i.t

'*:q"i.,:1'r'

DWo aanva.ng t. O0 uu}

L0-8 '.'i':: : '' 'r' '
10-12
..6-10 ,i.-i';,: .-tt': :..1

10:1L l: ' :: i -,.

7-21
5-16 '" I ' il l '.,1' \l J'

, : q-, .1, .:ï , i-ri
e buurmari VCS, de beste t'róeven' '
Dllo biJ.gBs voor een v€rrassing -.11

vcs
DS0
GDS

:- .

it )

r. I-

''t,,.r.

i;it . (, i

?-11-
6-9
7-9
6-B
T-B
7-'l

t-Í
't -7
5-+
T-'

T-3
7-t

1L-5
9-3

23-73
13-B
1t -11
L0-?

tENS
GDA

BTC -

BEC
GDS

HBS

r{
i:

'*t,.:
Maar dat -BeloofÈ U to-ch uiet??

zondag LENSe.§.

IJNICOBI{ f,NICORN I]NICORN IJNICORI'I

-3-

i-,i.É:i- i,.;r.:.i,.-i-'-:l

ri.,.!i'

'{



DDÈDÈDDDDDÈDDÈDÈÈDDDÈ

S SENIORXII ZOIIDAG.'S
SSSSS§SSSSSSSSSSSSSSS

Uits1ege4 zondag ?9 okt'-oÉeï 
- ' '

ii:,i. r : r

ID yerbsntl Det de vele afkeurln8en ïeraen a].lee.n- .qe"qp,eslq:, . . . . . ; ..ii:,, ,{.r.: 1..

fierlles DVS 2 - I,H{S 2
Celerltas -'r'-'-'LEÍS ï -- 3-2'-- --

TBATNING NTET SELEIMIE I

1e1èiDg loa te EEÀen.

. j il,.; "

.'ir,.'t -
.. 11].t.i ir.r. ,1,.j. . r)! ;, ,Ir:

_'r.i

I , rJ';'i r.'l

.l'.ih ' _ r

.ju;'l i' .i.': ,j(,,!'-.,.r l,:
lO29 1:: ,i..r..i' .1'

1095 i.' -I . - '.'{n:\i!:
3030/541 i..-i," -itl

3152/5il+.r., '1 -r; ',.;::;ri '

3092/ 56r ' ' í1',': , :, irr:,l'
3tl)/519 r,. 1,.1:. i .'.
3127 /577 rri-'' :;: r

32881$l I i'í Írii
J ,,tlr;{r r, J, - t..

Ileren; d.enlrt u no8 ael] de- tieiniogsnogeliJ khe!(l'4ie Vöor u id'!ècreëeici' <ip 
* '-

v'riJ d.a[bvóud oB.2O.OO uuï. nèné keus Àtàài voor'u kteef ou uÉ ipierèn ondËr z i.J; i.'-Ï'!

L1
11
L2
10
11

.00

.00

.00

.30

.30

.00

.00

.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

12
L2

2

r. - ..-: tt. _ ." .,- _

ll

tl

Ï,ENS 8

! 1.:l;i:i

.N.N.. ,i .

,: ' .._ ),, ..i,ir _rrl .!
'::'tY'.,..',,1't -Terreinen

OpsteLl-iugen

zo
L,E{S r.
TEf,S 2
US TEKAS DffB
AzzDËL 2
Den HoorD T
i,EilS 6
EENS ï
Wassenaar 5

'èL.s t

novenler .L

DtíO 1 J.C. Slr-r.yter
DCV 2 H.l..BoerEAn. -
LXNS 3 ,," r F. v. EiJk -
LENS ll .J.r Fi Harlana ""
LENS , .:-... |ti rNiN;; i'l
Scbipluitlen 3'.-,N.I. lt, *
Schipluitien .l{ P.-r-v.tt. Vak( ? )

fexas DEB : DuiElaa.n 0T0-686360
Azz4r!;,..-;"- t err . - SVPIT, 'Fi-l-ns-tatl-. Benoord.enbout seweg O?O=21+1lr1l+'r i:u_. 1;l.r: :.'"Í.:
Den Eoorn - woualse$eg 66/68..Uen.:uoorn..015-6149ï3 )i ,.i.Í,!"j .r. r ,Í:. ' ,t:i: l.+..
I{ass_eq4ar, _. -. Kerkehoxt,. WesEenaar,r.ZÍJ straat, RiJksgtraetríeg, 01,751:39?118' :r",".:rr

);r.'l.i ::+o r, .1 ,;;ui rir i r, r"{ .'.' t ':,1- 
Fr,,t.-\,i .. it

-mír,, en 3 vordeË ato'ór
ekehd. atscÉi";LENS L:

LENS'5 3

Í,ENS 6:
I,EÍS ï:
I,ENS 8:

de trainerà beken
ven bÍJ Tolly Vier'biJ Riíi'vï Noort"

bÍJ WlI Eeynen* biJ -luc' VeikiJk
bÍJ lArno Bilderbee

,.:J,i-!:'
! : ?tÍ ir.

t.
o-66d6\z "" . r:,1r. '"ss!

ldeÈ --.

lden' Id.eiri '
tdëÉ''

- 0?0:1.51510'
o7o-I+61088

-0?0-\51+972 -' --
k: 0f9-r15?86 i", ir',, r i- t

Pro EI0EA Z 12 noveoler ,

. 00 uur '- Rooatenbulg 1 LINS 1 (vr
12.00 uur nooalenlurg 2 j LENS 2 (vr)
11.00 uur
13.00 uur
11.00 uur
10.00 uur

r,ENg 3 _ -
I.,EI{S I+

IiENS 5
ADS 3

. .. ï Duintlorp SVr 2
- GONA 3 .t?. 1

- Voorburg l+ .,

- LENS 6

,-t

À.-

,\-aI
l_

i-,; ,t :-.- .', r. ';

- I,ENS 31- r,sNS L"

'. ,,'r -'.,.; , r,i.".l
1i : ,Í*: 1.::t'.,1 ,,r

. ., " . ..r.7-3 ., 18Ír':

. r'.,o.i.ri3_Íi, :$:.'

i,C

' ., , Jè", , i. !,.. .,^

"l.i; ;-l

i;,1 ,. ;'rii
4. t-r : ,Jr' :l

.r,.iil " § 1.. iï. ':i
)'r... ':."i+-.,, jl.rr st

10.00 uur OranJep]eÍn 2- LENS ?
11.00 uur LSIS B.-i - - Voorburg'l,O

\ l-/t i l'.
Schaduvprogra.rna ( alleen bi

..:

J algehele afkeurins )
zie vorige LENSreyue rtlL

:,;!

ZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. :
Z ZAATVOETBAI Z

uit :í. 2 t it2 óIitober. 1
Voge1 I - LENS 1
Rava 2 -.LENS 2

'j I. ,.1 :1.,.

r,:-:Í i .

Rava J
Rava 5

..1_ '

0

l+

7-3



Wedstri.l èprograrma 6 t/m 10 november 1989

Maaudag 6 novenber 1989
21.\0 uur oSC I - LINS 1

- ,::.,. /. ; , rJrL, .'

IíoensèaE =8 noveóber .1989
22.00 uur LENS 2
21.1, uur LENS'.3:
22.00 uur l LENS U!

- EBperonto. 2:l sL1
..'-yov2 . 9rt, -. Kogei shó98 l+' - , . _ 9.61-

.,-, t; ,' j
overbosch ' ;rti ' '

" rij r'.r":ilJ,i .-:! ri.j :'.\
Itoutiult:veld '1 ' .-rr:;,'-
ioutitst véId 3 i)+lllr"'
tturitiugt veid b -"'.rl -t' r:
... r:.t',,',';:";.-lir_i

:r.i..-.,1.:1(r, . , .i;'|! ":( ,n..

Seker

i.r.
...',

, I,

,it

LENS L: seheldsrechter LENS

HeAstri I dproera,me 13 t ln L7 novenber 1989

Dlnstlac 1 l+. novènber.- 1989 ". ( ; , t:l

21.ÓO' uur . LEI'IS, 2. -. Paraat zia,. .' 9t1

Llesiud sportEqllen,... :' , l' .

Overbosch - VlEEkamP 3-5
Houtrust - Houtruetweg 108
Dulnle.e.u - Duinl,aan 200

i. i- ,- g.r

' 't -i
, ^: " t,,,. 

"- 
, -i,

'i", + .j 
.,t;: -:, .f -,

,-rrr:c r ",,",J
zzT,zzzz?,zzzzzzzz7,7'zzzzzz'7'zzz7'7'zzz7,zzzzzz
z IANG§ DE:SPoRIEN vAÏ DE Z.I'i. r'aqosË.2''
zzzzzzzzzzzzzzT.T'zZzZZZZZZZZZZT'ZZZZZT'7.227.

..-1

'J,'^.i'rj':,rr , , ,i

LINS (za) DVC 3-5 .|:.,!\-,

i. i,.i

il' ,.ri r' ,,\.

zà kritisch noet ll.'Zo konplinenteus 'aIs iK over.de.wedstriJd tegen I{TS 2,kon ziJ,!?i
t' ,

ik nu ziJB op het spe] van IiElS. ,., .::.,
De verèe6igiug was sl-echi-eeoiÉeors""ra (Cor v.6. Drifb ebgqpt*en e1 teren.ter vei.. _i' '
Eisversts.nden ln tlie liaie)
Í,ENS }iwa& nog op een l--O voorsprong toen cle keeper van DVQ een hoge- paI. ,Iel§eerd :,.:t -
beoord.eéLde, roeàr daaroa volgdè een reeks persooElijt(i, föuten in onZÈ àc'Ëtelhoed.e. ''t': ?

1-1 (Mtsver;taod. tussen keepËi corstanSe ei neyriona- góeAans ). L-2 ( door een.te '.'.1,

zachte terugàpeeltal vriir'Wel-ter Mahieu). .1-3 -( B!a49.o p1ie-ssen versPeelt, ale bal . 
-.,

en kriJàt gèeu ruetlekking). ..i,
Taktisch sas er van al1es aan te Eerken op LENS, mear nenteal .wa§ Een vrlJ sterk.
LENS kríaE terug tot 3-3 door Saatlers en Fortxoan, terflU1 Een met tien Eau. opereertle;-
orà*t niau.ia §oet'arie-ui.t het veLd res: gesluurà. i À , , i, . "-- ',': '. '';' ,'' ' .r
Met tien ilgn triëe 'god1s lnhal-en' bltJ f.t r een stlrIt. A1s. Je dan s1íu bent laat Je een
EannetJe zakken en beE Je tevreilen Eet een geliJkspel (tien tegen elf)..'
LEN§ viLde echter Eeer en kree8, zoals zo vaski'8een be-loning voor Aeze wqeghalzeriJ.
DVC Liet iE,; de slotfèse.3-lr "en 3;, aaítekenen, ia 4igverstanden in d'e I8NSiverttetli8ii
DVC rras trouweísl eén"eo"d coontéténtte .pLàeg lré1 

"-"n fagr sne11e ;ougens. Hun 
-. 'l :

geniaaelde'wàd hoög: i'k"r.uo'eu 5 tloelpuaten-. BiJ.vier và.d'e viJ f ' gqals' .vqikte . '
IJNS, zoals eea goed gastheer betaarnt, votreaig ,àé,.- Votg"rig tèer teiërt ,,-,- ,.' .'

;I

R.
',n.'N.
,N.

Jobn v. al. Lubbe'..\
'§-'!:.r

Pro8ra.@a zaterdas L qqreqÈef 19!9
rI.go t+r ^qmÀi Peep r
L2.30 uur AnEr DeeP 2
13.00 uur Wassenaar l+

t \. 30 _uur LENS 4

Dhr.
Dhr.

ale[burchveg 0T0-9Ö9520 't;) 'L '(.r
E van RiJksstradtweg') 01?ri-79?l+8 '., :,

- I,ENS 1

- I,ENS

- IENS

v. GiJ zen
Spronk

003/01, ,

oL2/06, t

026/]i72- .

'o3o/t9z " '

D

t2
N.
N.- l,yra.

.i , l ' :

LiAglns terreiÉen
I,luar Deep
Wèssenaa.f

- SporÈpark rrJulianapàrktr vre
-, Kerkehout-, .llassenaar ( ziJwq

t:l
li
.i

Ir



VerzEme1t tlen
I,ENS 1
I,ENS 2

- 13.00
- 1r..00

uur
uur . -._-..

LENS 3
I,ENS U

"I

.,1

- 11.30 uur
- 13.1+5 uur 't:lq;

- .t"i:

, .-'.,. . tíl.liti .-- ':!

,.-.,,..,,-1 I .

: - ' i.,:. ', , i/r

Eet eerste en trÍeed.e el-ftal wor'It door de traiBer -bekenè Senaalr'!: Eventuele

atuelallngen voor het eerstl team, vriJ'Iagavond "991-1?'90 
uur pij H'v'Spronsen ''''í:''*i '

;ï:;;ïiól;. ;""vi,>oz:rst or biJ-u. càtet te:" t 
-6t+6554' 

- 'i'r, - ''"'l ' 1 :l
Voor het tveeO.e_ teao .e""ítd.f.-àm"Idingenl lí3 n.v.à. Nou1and. te1.: 962016: ': -i. i':i

voorlnformatieoverar8e}ÀstiugenkannenzatertialdiufornatieinwlnDeíontler.;:i.,.:l
ter.nr. 295?01 ( antvoorda!Í:araat ) vanaf 8.3Ouur. il. 1 ., , . i :r,..:,r.. :,....: t.

P*3"r"o""""n (l), E.v'xo-otetr, D.BaJett-o,.A'Ernster, I{'Eernani!'-D'Rottev!9}'.-'iil-r.'-i
;:;;i.;:*ïj"gàrà"o, M.Guclu, S.v.à.roet, r,.sinke, B.wezenadr,:'E.de,wol-ff. 1,' ' '.'-

EventueleaÍbeldingenv6órvriJclagavondl-9'00uurbiJl{'v'Mersbergen;'tel'
ïài;-;;-;.;;Ii;ili: ' rr '.. i'r''

213360- ., i ,

i: ' t,i5 "s,.,.{,
. _ lr- ..:;

0pstelliugen:

Uitslese n z&teralas 28 oktober

LINS lr: 
' '"'i

ffi-lritu" (l) , u..ragesar, J.Kouwenhoven, G'Kuiper, H-Kousenhoven '
J.v.è.Stee' L.ManteL, M.Osnan, W. Stuifbergen,' tr';Silliakas ' r

il;;il;i;-;rr;ïti;À;; ró6",r"i3a"gu"ontr 19'00 uur biJ. D:-de Ruiter-, te
ïil;-i;";;ït;;;j:- '':" " " ";' ' 'j" Ír': i

I

).:1

r. t" ". - ; .ii;1tr,t.- '.1_ I

. tipman '.,..1,...,,,..

:l 9l+8\22: - .' ' '
ir I i!,!!r .L -. I,

sam. k, L,en
72.

I,ENS ].
LENS 2"::1 'l)ri1j.;

i,ENS 3
Bl-auw ZÍÍart 5 '

- ovc 3-'
: ttóot,döip (niet j!'eópeeld i.v'm.
- SYPTT IO ].-7
i^i,ENS ')i .:. ' .11 ', j 5:-\; ...-' "s

overliJden speler NootdorP )

rarrri'iàte u' növen'bëi r
.30- uur I{NS 1;'.

' , - 'sempeil lltius. 6 .' '. ' ." I .' '
. - J;FjS.C.S; Karora8n 3;ril1e',1

7 - LENS I+

..,t.r..,.,,:. i:.19 I I$.1.l,j Í:,.,: r;

.' , ï .,'. '1 .'.rli- , .,i.,

:;i .:'., - ^ii J' .,', .r,iÍ j..lr i.
: : , I ]-x ::1j1 ,;'- r' ;

1. ,;'t i t ' ..\:...'att-a.. tt
,t --r;( .. ', :.. , _ .{ :i,
R.H. KerremÈns. . 003/017 . ..
E.D.O. de .ràng ;..'' ot2l\6g.i -'
' N.N. i. .'.-: . o26/t'(5 .. ,.

, N.t{. .. . .,.. ,-o3O/L92,.,:. ..
'i- ..: , " : .-i, .),".1:{J

' r. _!: I l. |-,. .. -r--r ...ï4 l:..1.1

'* -:.. ' - \',i' _:,

12.00
10 .15
1l+,30

LENS-2 -"
I,ENS 3 .,'
NaaldviJ k

uur
uur
uur

Va.n het ,J eugdfront-
Al-geneen konta,ktpersoou I PauI v.d. Steen, ' Chopiustraet l-03,i 2!!1 S!,-Den Hqa-g j '.

Telefoon:- 9?o15ll- "BiJ geen 'Sehoor:, 635lt1q' trlrett Grens ; '.
tJ

lredstrijdiïoele@a A-B-C-ó-E en tr'-.1eugd' - ' '; i' .l'q t '' 'i:.1
Afbell.en voor onderstaanGÏ.astrÏïaeilglleen biJ, PauI v.d.. Steen (9?O-1rl+) ' !! : ':ti

"""iïàe.rift .Ioch uiterliJx v6ór'ririJaEffiïd. 19.00 uur; BiJ seen eehogf ,)711Ïï1"'':
;; ;;:à;é;;ns i635LrB).rin uit,erste-uoóa'nos oi: àateid€€norsen.oP Í'EN§ (66131-4)'-.

na 8.oo l.ru" 
jiij ienena vsr Ae Jeugdkonnissie '' r +': ' ;:-' : r. !' rr t" 'ri ' ' " n; '.

A-reg.
A1
B1

82
B3
c1
c2
c3
cl+

noY .30

6

'' 12.L) ..t'.i
'13..)+5;.'*

' '19.00" i
1[.00 ,:.,' 3-2.00,-l
l-0. 1,

ï.. re..jo;; :.,

r.4. bor. ' '
'.1_2.15; , ;,

t '; ;1t.'!
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elternatief prógrsmà afÍrèiken.' Vóórlopig hébben,.vè:: onalérstas.nd. .progroltma,op. t.il'
hed tunstgraiveltt Íen RVC aèhtër r'de hshd. Dit'geat àltiJtl..dootj:,NeenraltiJd,'i i ,i1
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Grote k1ubaktie
De Jon8ens die het ge1è of de loten nog nlet
zètsr4ag nu echt_qgqq; VopÈaL"öiJ' Tt4l{,S.,++ -kI
Niet" vergeteB tlus. Eer.en leiders wraag erorot

il ' "l-i 'rÍ:;'',..-'-,-' ' : í

Treiningsballetr zoek :i, .-....1

Siaterkleasfeest FL t nF)+

hebben h8eleverè rylg
+.Jqe*t .ïei Ii.!E-l:.3+ec,qpq .!

dÍt a. s.
e-Tll8-, .:.i...',

:..1 1-. : j.: Í:-
. ,.i i; ,'

l)t 'r L
t' ,í

'4 -.í;

:.,-1.,'-r'1'

L,i

Het kont noga]. eens voor àet voor8f tiJdene de trainin6- eei bBI over bet. hek of ,
in àe sloot gaat. Ous etlviee is: ga ttirel(t, er B,chtergan. Doe Je tiit niet dan ben ,
Je hen ueestal kriJt. Zol 'ziJn..we àfgelopen wefèn,tvee ta1lgn ( roo.a-wit-dfe:uv)
kwiJtgereakt. Zontle, zotn bal- ,kost een.klein.e f 60,--.per ,6tut.. We rragén i r .

EederÍerkiB8 va,n aIle JeugtLLealen en 'trainersl 'o-n- hier.attent op te ziJn...., .

AIIe spelers van:Fï, t
feest op voensd.ag 29
he5beD rrregèD niJ oE
Ook al,s Je niet kont.

Itr.

nor4eFb
het a.

hebben za,terqag. een stencil ge-h.F,al oveq:het sinterk1aa-e-
er a.È'. De Jongen8 d.ie. bqtj.strgqkJe _rlqg ".niet. |ngelevertls. zBterdag--te; tloeu biJ de- leide._re. Niet' vergeten hoor.

,:'\à i.i-r, :;,J'-l
,r..-,

Buit enLautls e reis C1 C2 en D1
De.vólgeutle spelers hebben hun strookJe ingeleverd biJ dq lgider:_'

j... 1..:.. ,: -.,:, -it,. ., ,..'. :,,;,.-i, .,.,.--:: nl :-I
Cl:.lil.v.d.Berg, R.Rieaén,:B.Olsthoorn, J.ProEk, E. den HelJer eD.E.Vredenan . r
C2: .R.Ifubben, W.v.'Di"enen; J.v: Dieeen, rJ.Koppenèraaie-r;. Si.-Mererql€, eq. r'.Atounarsa
Dl: R.v.iI. Berg, J.Santlifort, P.v.d. Steen, R.flerreïiJn en R.v.à. HeiJden.

"i .lr r''.,.'.1^j "
hebben 4egatlèf gSréqegef d.
. ' -' . .t'.- : .; Í;t-' .-, 1;.:;',
j.;. ,.'r r r '.: :1,::.

Blnao C-D-E J eugd. verschoven Í., .:,',"a. .. ...-l.-
@r veI op r*""rdóg 2 decerober àar àe relro. (re!öt;
komissie) va.n LENS.'ee!'.birigo'organisereE op..IENS. " .' .. .,.,-..r:,. .'. s"" . ,- ,r..,, r. ..J

ALIe C-D en E-kf.assers Eogen komen. I{e spelen 5 rondes (toplqn f.2,50..to!aa1)-:
en uetuurLiJk eea superronale (kosten f ..2,50'),Inqt gen t; schit!é4gnd.e hoofdpriJ d. ,

VrÍJhouAen èeze avonè. Sponsors kunnen zich EeLtien biJ Carla Verhey te]- .z 251673.

Slechts G.v.Versevelè;.A e1 H8èdioui en .I., ,eI . Eedalioui
Van de rest Diets gehoorè;, Zateidag qe laatste ksqslll

: j'-.'i:l-r;... 1-.Ía-,'.. |.;.': 1,- .:"- ,.i a -;, -!-

Pleybeckshow... " èi; i
De oproep; ven. vorige-,ueek heeft suecgs gehad. _líichael Jaèkeg!..treeè seer op.e! ..1
enkel,e nleurre.kanJers hebben- zích aangemeLd.. flet ggat tlus: echt ,door. op: 2l+, uovember.
Eet belooft eeulècht i Bpektakel .te roralen. 0efenen -1ro9r" 

qe,, dee !.IeEels....1iÍer,r,s.e.nj die,
nog nee wil].en aoen lnrnaen.zlch op IiENS opgeven a,s. ïee-ke.ntl. - I ,r..,. .., ar:.,...

.g.ri rr '.5
Overbotliee vqetlaLepu11en inl-everen op LE§S
Er ziJa beslist jéugaJpéfers_l d. ie Jhuis goede voetbel*leding en/of schoeneD
hebben liggen waar ze .uitgegroeid ziJn. Gooi d.eze spuflqn niet veg maar lever ;.
ze iE biJ tle Jeugdkomissie;". lIiJ weten er nog ue1 ,jóngen_s .voor tliè hier .9rg ,b1!Ï
Eee zub. Zo hebbeD we de afgelopen veken heel vat .voetbalschoenen .aan de Ean.,a,J
gebrecht. De voorfa€.al ,is zq goed al-s op. : i. t,,1,. r r., '-ï:., .)i:t . "f ,

Uitslaeen.leuatl
LE!{S A-reg.. - WsB
DSO.A2-r:. .r.;.::.- LENS A1 .. or., ..r :6-0 .. ,.. LENS;.E2 r... i :_- Westlqndt_p..F1 ...;-ï,-O
Vios 81 - Lm{S 81 2-2 E.v.HoLlaJld 83 - LENS El'.1".; . ..., ..;O-7
Fullspeea 81 - LEIÍS 82 6-1 LENS EI+ - DIJNO E2 Z-5
IiENS 83 - vt,C 81 6-l -. ' .Crorvliet .E3.,..; I : IE[.{§ E' . , .];.f-L
Quiék.Cl.. :'- - LEIIS Cl'' .;. ,,r 1,:"3=0 :rtil: tÈÍS, E6 ,."--i,ri I Vred.enïur'ètr...n> _ if-ORVC.C2':r.t- : LEN§.C2:1,:..;:,., 2-1.,:; -.,, trBS F2. ;, ; .-", -,_.I,ENS F1 .',, r.r. ].-2
LENS: C3r ,:":. , -; Voorburg C2 ,. . J-23 ,, -,. LEN§.F2 r,..!.,r ,,, ;,Vr9{qnprgc! 83,.,.2:0
LENS. Cll' . -'- Die Eeghe. C2-I:.,t 2-5.-' .. LENS F3 . -.. =, 

Vredenburcb F5. 
-'Z-O

LE{S DI - GDA DJ- 3-' I,EIIS !'U - GDA F3 i-r
BTC D3 - I,ENS D2 \-2

. L_0'

-'1, ":. , :

CroErLiet EL - I,ENS E1 I_3

B



l,Iat een drukte 'afgeLopen zaterdag op Lens zeg. De kleedlokalen puiltlen uit ea er
: verclen maÈr liefst 13 wedstriJd.en geapeeJ-d. Zo hoort het ook. Toch zag het er rs morgr
" niet best uit. Deze keer vel een leider voor A1. Sedankt Jan, van ous nag Je er elke
i ïeek ziJn. Helaas geen leider voor 83 en het vind.en van scheiaisrechters bliJkt ook eer
, probleeE).öe. -z!Jn. , [94_ op..t1gnsqn,. f],uit zo nu en d."n eens een J e_ugdwetlstriJ tl. - Zonaler
r, Ëcheitlerecbt-ecs kunnen- $e biet. +aJ]Inelden, vogi' A;BIC; en D-wedstriJd.en biJ J.à,K.';

tel: 6? 36.,73,en JÍrn Spae.:cs qas. Je. be}len,v.gor g" ry:,o. tle F-Jeugd;"tef :.,29 2? 
?1::'. Kon,ojl hoori:. n. i.. \ .!. .f) .. r r ,r.ir: r , - :. -.t,. t , ,,, .i..

:. @ A-r9g: lr.Íon '.2-at,erdag..net, t-0 ,vau. WSB ,en, f"i ,u", aiflr""aj.-"laf ti^ w"t' eeli"iriàei'i
- . , .,- .*Í ' zegt .Of dit jcvem,, door ae',hoofë, rËierve:suirts van 'clashariàer brön'oi
' ..'- ; :, a"ór: de.betogfde íinonade ot.óiadt Julri€i t'böoàt' warel op ae aautluiding
; r ' ..,i{ degradetiekalditlaat ín.le-vorige.Ir.EVS Revue. WiJ.vintleir dit. allenaa1 niet
' ,i.' I zo-belatrgriJk. Qiechts a"'o.r""*io,iii"É t"l!. cq àó door,,.zalerleà DSO..,Suc,'

L,EI,ls Al"r : stdad tot nu toe steeds tonder r".iaàf raa" we1 net' 1r ' sperérË i 'Zéterdag 
.

batltlen ze,vel een leid.er laar,tiJ tle 6tart stond.en er slechts '8 LEIvS-spei,
op-het veItl. !íet afbel,l-ef s "weóoader één erg late (bettankt hoor Davitt) en
twee. spelers ttie latei, arriveéitien waaronder tle keeper ne-akte A1 kanslooÉ.
BiJ een 3-0 achterstand varen Jul1ie pas oet zrn ti.enen., Zatertlag .beter.

I,ENS 81: speeltle een hel-e knappe pot biJ een fysiek sterk'VIoS. Méer d,8.n deze 2-2
: ,:..).-\i. .,.:r zat e{ echt niet _in. Zeterda€ yeer een heel lrly: yeqstriJ $..I1F:.,,tu9"" D,

. . ' 1..rr VeeI succes. :-,,i: r -: . r.,r.L *
LE$S 82: ..; heefb het z$aar in tleze poule. net hoofttzsleliJk BJ-.elfb9,11en tegen _ze.

I Gehevend glngen ze aI nèar. truIL speeat. I.Iat een..beren zeg. "ook Íoet eenr.r . .r kgrnplget 1.er8. hqdd.en 
1 Juitíe " vlrroién. HopeliJk toth een laigere ludëling.

. '' i'.r '. VgorlopÍg È9 noPct svi", ttiJirei houden. zàteràag re1d. L. ' . "1 ' 
I

LENS 33:, . rÍerd as.ngevul-d. "-lpt 81 èn Cl-.speleis. Kl-asËe Jongens. Mede'dankziJ Jullie'
r. J.,.j ,,, , 'werd er uet 6-1 ge!Íonnen,, r"Yanàf -aleze plaats'pen§t E3 Viöcent Ebben. herste:

toe. 0h Ja.,. is er nog een vader die,tiJdel-iJk'leider kan,ziJn? Zentlei,lelt
. . .); "r.. nogen ïiJ.niet. spelen.. , ,: :,., ..Í,. .-: ,:. . ,,.! -" -.

LB{S Cl:..r verloor ietwat geflÀtteertl nrct.3-o van quig.k:. VlJf clgts Eakel de. {ie4st, r

t .: i, in tleze poule. De rest zlJn elgenliJk nakkies: Juist tegea de-vier'sterkè:
,:"!'r.i. 'r : noeten" Jul1ie l-etgn. zie"4. hoe sterk,Ju]1ie ziJn.- Tot op ["a"í t:.t a"t. "oi':,r .': '-. 'niet echt..'Zaterqa8 pen 4qkkie (?3)r dqarnp ',reer. qen !opper,.!egó. DSO:,l{e

LENS C2: ging gehavend. naa.r medekoploper RVC. Toch verqeefd.e C2 -zich knap... Zie vei,
het verslag van de leider

L.E{s C3: stond. 2-o srhter biJ rust.maar ïon toch verd.i.end met 5-2 van Voorburg.
HeLaas k$am Da.nny v.d.. Veen niet op maar Arie ZaLagh vuld.e C3 aan. Een go,

' prestatle. Ga zo d.oor.
@q-QL: aleed het tegenovergesteLde van C3. sil -iiiàt een e-o'voors1,.àn6 t"g"nl' i

'' '.. , '\9p1oPer DÍe Haghe.j.In èe tlíe_eale.he1ft von Die Haghe net twee. n_ieuwe.. ,..i:(cuï?)spe1ers.net5-2.'Tochgoètd'8espee1è...,
lE$S DL:. 'r kwa,ro net 1=0 voor tegen GDA aaar. verloor tóeh..net 5-3. Ilsiet, ko.tr, en JuLli,

echt iets te kort. 'Zatertlag 
BLauv Zvert. Dat Eoet kunnen.

Í.,HIIS D2: is wat ven slag ef en verloor weer. Kom op Jongens, zateraag een hersteli.
Voor <Ie rest geen conneutaer i.v.n. tiJtlgebrek en op verzoek va.r' de invaltyplste. 

i. .,. :

,iI

LENS vVSB
. ,i

Met. alle tactische trainingen,. tloor o.a. Mark Wotte, in oES achterhooftl begonnen,ve zèr
genot,Ívèertl (door,,èe consunplietonnen ) aeÀ de a,edst"iJd tegen WSB. In'ons zoveelste
nleuwé systèen, let kerstbe.lsysteen (feuf ne46). Óoor scÈorsin6ien en blessures'
(Mqrcel, Henk en Petrick) speelden ve in een aangepaste opste3-ling, zonder sissels '
(Bénuie," ïaa.r vas Je?),. Peter v;d.. Lrrbbe stonè,in, d.e spits. We moested ziJí. hoofA
zoeker, oa,er we hebben het nou nog niet gevànd.en. o" sËfu knapen koze4 éiiekt dè aanvr
Wat resulteerale in een pae.r goed.e kansen. We kregen steeds meer vat op de wedstriJd.;
En Ja hoor, ne 23 nin, en 28 sec. Lag Peter Pronk op d.e st1p, gevolgtl d.oor de echte br

-9-
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Me,rice 1ebde 
'hèn.er 

-beheèrst i4,'lf-6. W9 tre!ën'Dog en1èfe.ke'.sen, fuaiar die vefèen ni'
il"ioi tnunë. r.,ubte àn peter). ra'tle.-rust tlrónken ue eea kopJe tliee. Met 'een paar nieus

;i;;-"à;l#.i tèsono.n we eà de dweede Ëetfu. Hobgtepunt in de tseede belft.: n8" een

pià"ntie" actie vàn Brian Linger verd (hoe is het nogeliJkl ) het hoofal ven Peter::v.d.

iubte. dín. eintleliJlr geÍonden. treIaas gilg die bal-op .49 Pt: rn d1l'aetste minuut kreg

""-i"t *e even téneiwa.- BiJ. een corn;r ,kwim- zerfti de keepei van wsB neqi n-ea-r voien.

à"fiè -aft-Lo" onze verdettigíàe utet ían- dè 
^viJ 

s 'brèngeri'. De, nul wertl' gehandhaaf'l' Dit
i"-"éf "* 

'f"-rpliiief-f naqrà ,ràor oope. t'eraàiqing;- Er dus rias de eer'ste overwinning

;-Lffi,;,-i"Ë: een 
'feit.. Vercier dqnk'en"wf_j àfre trouwe supporters i V6oltesr vel even

àSb"tl"o, àt"-.1e niet k;rnt. Afbelléu bij''rins 66 13 1l+; Voidehde rleek hopen $e oP treer

pubriek,.want.a"" ll",url ryl,d:.t"pp"i Te:i..D9.?:._- .,. -., ., , r: ... .-i ; .
I -r
I
t ..'
, ' .,

, RVCCz

.-:.1. r' ., .', : :,-'.. i. at i .louroy, 
,r.ràio.in,"Maurice, r .',,

" r ",': I ,.1 .'\ ,. . ,-";:. I ".'. àé*"fif""ra cloor .DaVé én Marko
t ]. ., - 1 :,,, '"" 1-,.-1 .t-r'.,'; .,., ,, 'i 1 - Í.: .1.1 1

r.B{s c2 " .'2-:1

Ar" tpià;"ilriri óirà" kl-asse'iroesten ve vaadaàg'àantredén te§en 'cle'mede-koploper RVC'

ToeD r,re oE kwart over 10 op LENS EiDgen verzaeelen, zag oDs'tèÀn er. veÏ vat arders uit
à* ..r, ,i"t t"àin'".i !.. .rorp"iit:... 

-Doór 
;1get gebiesseer4en biJ cl. eri wat afqchriJvir

1D belde tes.ms- gingen ve geLirkxig' 8ehoIpèn:dooi <lrie Jongèns van C3 naar RiJswiJk' We

' ;;";;;;-";i";rili.-vbt "!à:-"t. 
vàn-pleats laten rrissel-en ' Patrick"vërd weer laatste roc

tà"rr, *ioe ,rootitotp"" ^spelen en JËioen f. öp h'et nidAenvet'I' De Jongens van C3 ziin
àr"-rr"3"nï;"-"à"it-"irà;a *at ,oÍrid.e; naai ln àe striJd g-ingèn- ze voorop- Na een,geliJl

-';;;à;;r!t"'r"rtt, einà de qust i1. .p! g-g-1 rn net tggil;Íd.n ae twèede hel-ft lraren

6e beste ka.nsen vau r,gfiil=rÀ- ËÀn-".È-a"t RVC tlat èe')rèi6ing nan..Na een paar minut<
- t r.r-UltS 

"eer 
op geliJké hoogie. Een goede tlieptepàs5 van Jeioeu'E: ging Ronnie (3)

,"ir"", 
", àà-x"u-r"i ut, "." 

pia"ítie", "tifbdI. 
en het stonrt t-1.'Daàraa kreeg LENS het

ï"i","""iuà;:t;;;-";;Ë;;;;; hi"1I óris in de raèe. IIet va6 .Iearom ook Jamer dat Rv(
- àó-";;-;;i'tijí"uo uooi àrstanaschót 2_1 ireakte, NatuurLiJk na afloop teleursesteL(

Iiruiu"".' Mear géea teleurgéstéièèr leider-. {ant ae 'lrizèt en"de' verltlust'rlas leu'k om naal

tè.u,iJten. A-I-s we. zo dooriaan kou.en d.e punten vanzelf eE,.staar ne esJx het ei.nd var èe

Uonp"iit,i" 'va&r het'hoort. ri r 'i ';t i:> " ''' !"' ::i. -.':'. l-l
,,! -. ,. .;:!-; l: , ., r ,i:{ .

.., d.i..r'r .. " - t. , ".,., r. ..,i ,..'; peter K.', i,. '.,-', ,. .1 .,i 1.".i..r.r :t!;-.l1rl
. '"l! , ' .-

IiENS E3

-10-

i.,,

Hoek van HoIIaad E3

I,Iat ee, goeale partifl zeg."floek vËn tottdíA veÍd echt'heIèrE'.aI ,Íre**espeeltl. Dave vas

niet. te fasserèn. eo-de gvgrige spelèfÈ scóorclen' er rtustig op,Ios. .0É.het eln6 een

?-0 overiirmingr;rocn'ièts pè1 :"".I1ï.1,-"" 9t: aÏ,'Yru**..}it nos-beter'; .:.1;-

''i v''i
IBS F2 I,EI{S F ].-2

Na een zeer eeEatd(eliJke overwinning van vorige $eek oP DSo ging het vandaag tegen
mS oi.t' ,o éenvbudig. We kria.uen al gaiií ret 1-0 aéhter,; pa,ar ond'dt leAereei"-hartl ::

'i.;fi. 111.eeéE Ë eeiadntal goede karisen ïearuit téíÉlotte Navil :1-L"rdst".té sco5en'

Daarna'was-het een gei-i j È'' tipgàírnde stiiJd oet kanseh Voor beide ploegen; , LENS- von

oiteiiiAèffJt aezé vèastiiSdlobk ve.r óndat vlak vóörrtiJd uittéen verre uittrap-'tan '
Ànole Jefiry 1-2 wist te-dèorenl Prina ge6pee14 JonEénS ' ttitiziJa.d.e $eatstrÍJden
vaer'1èàeieei van stÈ'at te genieten.r " " :'' '- 'r'i" ' .' t ::'tt'

' ia. x.'j , i '') !r:r';r t.p51u" Hop .: :- . 'l :' :: ....:-ií -i.f .r.'' l

t,

t
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ANJA VERHAAR,.T, ;r

JAN LAMERS
CARLA VEBHEY
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iiï#i:HïHftï}r:Uii Fi+DE IENSNEWE
I{ÏH(BI,AD VAX DE VOSTBAIVTAENIGING I,ENS

63ste ; eargang nunmer l-\ , 9 noveuber 1989
llrIÍt**t(í**lllta*r*ll*lr*lr{rlrrrtr*nnllt+*llrlt ll*nf,i tNtItfir*rfi rlt*l+t***lrll*ltxrt Ít*ltrLl ltll

9IEI9IEE!' M ï'f#fÍë)l;)AÉYÀ^.1€i AÍ/,",qJ f; {3
Nieu}Ie leden:
2'129 J .T. v. Leeuven, NS

teI. 290938
(leider) , :!20156, Norgstraat ].o'1 , 2r\, [tí Dea Eaag,

Boete :
Registratiekosten Ie toekillg -
AtlEinistratiekosteo straf
AduinistIètiekosten straf

Beteling v66t 20 novenber l-98 711 of berlk-
rekening 129921+229 Raboba.nk D ontler vernelaling
va,u ttSoeterr .

DEIÍK AAN IJI{ KONgRIBUTIE !I!
rÍÍrrrrÍrÍrrrrrÍrÍÍrrrsrÍrrrrsrrrrfiÍi;sriïhli'riiii§iïs?stíisíi.sïs'ssi.s'sËsï,íssrsssss

-Éïtjl.tr tï.q {}t
fAI' iï iÍ*ïf i(i{ EAI Í'Í'fiï]f,li BAR

Í
t
t

Jf5ÍfJffÍSffffffffffÍffJJfffffÍffÍ5f5Í5tÍ5§fffÍ5ÍÍfftff5f5Í5ÍSfJfJffÍÍ5Íff5fÍfffÍffÍ
f
§
Í

5

5

f

BAR

- No6 eteeès ziJn er nensen nodig roor s,chter de bar. Klagers aa.a de aEdere kent. van
pa,ar uurtJes

5l+3h

BAR tirllt {aa *t $t t{

d,e bar hebben'geea begrip voor d.e situatie en ooeten Eaar eens een
kouen helpeu. Opgeven. kan nog steéis.biJ !ené. vqq alen Stee4 teL. L5-, 'j. I . '.' 'i ii';):--";.i "r '] I l',1 í"ï .. ""$*i{ /j
BAN xrI'l r , Ëatllrrr] .,Í *ii,l,''r.''rf:..í: í r'e*, ri 

-r-..,.fr; 
r

BANBAR Ifit*l{*

I
.l

I- "l' '" -r,'l'i''i"É'i*'i';ïÍJ';ii í \'ri Ii i :. ]) ; .ï_lr,_,. 'l I -, "'/i f i iJ
,;u, :*ti i.,"irt,;iï*;ri t,"*u\\L*'"$u r..ro uurr' 

i

1989 Í.ENS i a i' - .r.r.s -c. s í'KasraaÀlCóvaas 1\.30 uur.

ovoSPTI

zatsa

a,.s. zondeg 12 novenber 1989 H.v. EolL"nd - IENS 1 aaÀvang l-4.00 uur
LENS 2 18 rrrt.l 'J

!f l Hi;[..ïtitJË.íïfi ia
En tlÈn nog even d.it

De laatste 3 LENSrevues vertlen getlT)t door Uw RedaËfie. Ik bel blii dat vanaf
volgeltle week onze veete LEl[Stypiste, Ria BiJ]-sEat$eeÍr beJABi;k-bsa]l i.rsrrs É]ECI
Misschien heefb U interesse on, ind.ien nodig, a1s re§er+e:typlste--ln te-vallen.
laat het EiJ dan even uetenl Ik reken op Ul :

neaaÉf,,ièÀ|"ifi 3 t' f' lrt t,S.

: Ëif{Íld'ft 'l ;'fa'-'
YiJl{H*t/ i!JÍi;l-t ;

-2-



. .IN 
MM.{ORIA}'{ -

,"i j,Íl

FEI(o nieuffs I

l= J anrrari 199q, De

Verder ziJB wiJ va.n
voldoenale belangste

ALs deze' IiEIISrevue'iD tle 'bus vaJl - onze ietlen'va1t', is tle Eaend. novenber' aangebroken.
vaaouals ig dat de zietenns,antl. 

- 
op_.1,.. noveEber was,.dg vieriEg van Al.lgrheiligeItr. op

2 novënier dé heraeiriíg ïau auË'gèstorvènen. '-,, , ,, ,, .,
Dit laatste, de bertlenki nB vs.u onze eigen gestorÍeh ITENSlédén, , kon' nén Jarenlting','
in elke LENSrevue aantrefien op de eèrste regeL vsn het kfubbÏàd. Na'de *oordd'n ".

IN MEMORIAM volgdeu tle na.nen van onze reeds overLed.éu rrientien.- De eëi'ste vdè'"
Bep StarreDburg, tlie op 30 septenber 1923 ziJD leatste wetlstriJ d spje1.èe,._e.n .precies
een Íeek Later overleecl.
;ilffiï"';ïi iii'Ëà"ï.it* later,in verke tud een heei r.oe" iiï LENSers, oud'.en
Jong, de reistnasr ae edriwigheid hebben uoeten Eaken. ve.Ien heb.i"k Soqd.gekendÍ".
t"""itrg", van Ti3n eigen kIs,s, elftalgeroten, medebestuurtlers- ót rorini s si e1e Aen,,
outlers van onze'.speleré:,. toeschouvers .f.yss !9t LENSJ-i.JntJe. fn ,Yelel:rv.tl,.hen hébien
zich va"ek Jareo fang ingespannen on LENS te dienen. .. ., ;. , .,,.,,* .. .

WiJ noge! en wiJ rÍil-len'hen nooit vergeten. Vrien<ischap 
'ïaeit nièt zo naai vegt

Daaron vrgiag.,ik alle l-eden ied.er op eigen nanier even 19, te $gnkeq over hetgeeq ,!
ik hiei neieude te Eoeten neerschriJven - .;: .
h ondat het goed is voor l"evend.en eE tlod.en te bidtten, vil ik besLuiten 'net 

. d.e Hder
;-;;;r-;; iààà ià'r"rÉ"r'. tv"""-e"o*àit, xeert '; " ''.,.:

,.j'j.- 'rr'1. i,' ,; '.':i.

AaàsLuitend'àp liet bovenstaantte neld ik speciaal-'voor ziJn oualleerLiagen var d.e

Weioarst"èatschoof'het overliJden va.n:Broeder Siuplicius, bekend.'aLs'een seLwillentl
}eérueester, dle ztJni'tiiàk"'à1s religieus en als oilVoëtlèr heel serieus nan. :l -' '"

-. Iodien..het ,enigszlns nogelfik was, ging hiJ. op. zaterdag naar LENS.
Tot 1n ziJD laatste schriJven wertl d.e klub genoemd..
HiJ vas 8t Saar en stierf te Maastricht. - ,r _.:,. ;1.f,,- .-

l;j,8.J. i''r'.'r

':i . irit 
.r

,.i

2lr noveurber tte L,ENS pl-aybacksho$. »

lIiJ hebben deèLneners genoeg etr Eans Verhey doet de presentatie. Met voldoenale
.- .....i": , . ;. r,rt, ,i- . ..:..-rl.publiek hopeD IÍ.iJ op een gezelJ-ige avond.

2!.november voor de kleinÈten van LENS het Sinterklaasfeest .
ï .. '1'- r r- "'L

2 decènber 'ie avohds een'ïiingo voor C-D-! Jéugd va.n IENS. 5
Kosten Í 0 50 pèr ronde en Í 2,r0 voor tié SIIPERrontle. Eeb Je niet aaJr de te

rontlen' èn eeii' StlPffironcle.

ronde _
IBCEgetlaaD , clan kon Je ook niet ln aa^oneiking voor de SUPEAiotrde. Dé ho'ofdpriJ s

val1 deàe SIJPERrond.e rÍordt ïaarschiJtrliJk een cönputer-Zeesl pelta8-s
i-J ;'t

Vri,ltleÀ 15 decenber kleverJasavonal. De eerste avontl ve.n de tlrive. Dus 4§l op
gfiJtte822d.ecem}er.vanvee1neasenhoortlenwiJcIatziJd'aaïe8'z:Jn.

, ,r l, | À,!ir. - . ,,ij : -,i. r-

Dinsdas 26 decenler (ilíàbde i<erstdag) èe autorarly.' De vierdèiia$iy vstr "LENS. ''r' ;

Opgeven kBn nu al bij tle FE(o of btJ An en Char1es.

a'i"

; - ,_. .:r*1 .

nieuwj aersreceptie: I Hieröi'er vó1gt nog n.ieuts van het Bestuuri
,-.i!.r .. I.,,:-, , ,r , I ! r:,.: ri,.r, _. i,. :.

pJ-an ofi'nog veel- Eeer te'àrganlseren op:L{{S. Dan noet ër we}
l-lins ziJn.JMensen net'àen idee oogen tlat'àiti;a xentaar ne*en

..1 ;.)

' :-^'' Jan La.nLrs, AaJa Veraaí en Carla Verhey;li{
btJ de FEKo.

3



UNICORN I'NICORN l'ilTCORN u{rcoffi

Door hét (píót'seLiJke i'Lré"i,tJ'ïéài i"r' ;'iË.r"p;" zonààd"wèraen iu aà
alleeE ale voJ.gende vetlgtriJden gespeéId.: ' ." I- - ' "'

c.D.s., , .i _"B.E.C.. 1_1 
, '.'.'.ti:t '.2 '" 1.'

...'. -\ r-,.-.i,r I :ar :;;i- l, .-"1,:i :r., t-. ":,.f .,

Kcirryetjtiesta.nd
vcs
DIÍO 

ní, .r r' ,:,.

Ladkhreit iè r '

ogb '. ", : '''.
H. v. EoIIaDd
I,lestlantlia , ,,.. 1,:7

?-11 th-.5
6-r.0-t1-5..'_';
7-9', 23-13 '', - '

7-g .\'ri3- 8 
''.''.'

7-B" 11-11 ' ''r'

Je KIAs§e
,.-i.'"i, r

'a;1jrf{ .l n(,

t.t )! 1., '-.

-i"t.til;l',,: I i.:
rI..,I ii'i rl l \.

i .i': :-. Íi;.,1
', .:t-' : ,, i:rri

. ,i, ,, 1í, I j.

?-7 "' 10- 8"1
'f-t '" 10-12 i.
9-6 11-'1, '' 5-l+' -r' 6-10 !'
B-l+'\"' 8-22

r 8-e ."5-16::

l' ' : : l,r'

: ír,,r Í í'iÍ ..

-tl

. 
,I,ENS' GDA '-

'' BEi ".. 
BTC

rÍ r' 
GDS

10-? :' HBS
! .-:, t:

uet gerilzisaé iouraiprosióoa'vboi a.ö,'ià;a.g 
12 

ngve.Eber g8! ziet-er a+;;;' ,;volgt uit :
ràef v. HoLl-a.Dd ' -= LENS --"/ DI,Io'': i -'atc- ':';r'-'
cDA - GDs l ' ' ;r' '' íaaÉ;artiér' !-': I vcÀ" ' ''ei :-'
EBS !íestLantlia DSO en BEC.ziJn vr$

,, ilue. a.s. zgq+ag.H.lr. EoIIsDd : IEry9 . , .aqnvaug -11+.00,uurl t.,.

il
IJNICORN . lllIIC0Rl:l r 'r i..' .. -* T]NI CORN u , r -.l, ,'..;. UNICORN

' jr . '. '.'t

l-r .'l -,,'..
.: lic i 1. l' .l-'.

i' !. 
{j't I

SSSSSSSSS§SSSSSSSSSSSSS
S SENIOBE}I.ZOIÍDAG S
sssssssssss§sssssssssss

UitsLegen zo I novernber 1!89
AIIe vedstriJ del afgekeural

2oI]
. | t..,:t..

L2 noveEler L I

2

i {.,

Pro
1 .00 uur Hoek v. fio1lan<l I ' LENS 1
LENS 2 is lrfiJ I ., .j ' . .,' ^,,Í.: 

.\'.-r: ., '... i .lrr P. MeiJei tt.-3c.26lrl+t
v2 ef Y3 F.C.M. PIek 30\7/55tt t

Y2

v3

l-1.00 uur IENS 3
13.00 uur . IJNS l+.,, I .:
11.00 uur - LENS 5
10.00.uur1 .ADS 3 -',.
10.00 uur Oianleplein. 2
L1.00 uur LXX{S I

. N.N.

;..'tN 'N'
N.IT.

PeiJ elslelsen 3OBB/5

)'..,:'t . 3]:26/57t
3181+/631

- Duintlorp S.V.
., .- Gona .3 ... '. ', ,

. , -. Voorburg 4",-
, - I,ENS 6

..",. -'f,U{S,'f 
'... i l.I Voorburg 10

A. Ci1M. .

Terrèip€ip -. -

ADS
OranJeplein...

0pstel-liDgeu

' L ....,i1 . ., i .. ..jq . ,lr;t.l
MaalesteiEweg, LoosduÍnen
Buurtweg, I{gs s.engpr. ., . : .i r.r.: v,

' iiJ rl-. ,í,i : .r "

lENS
I,ENS
LENS
IE{S
IiENS
I,ENF

, 2 en.3 ïorden aloor de trainer.e. bekend. geroaakt.
als bekend,, afscbriJven biJ T. Vierling teJ.. 6606)12'-' 

'
l_
ri

6
'(
o

lleq ,,
, ., . iden,
I iau.'-

lden,,

R. ,v., ,Noort..tel. l+5L510 i . ,;r- i.i.lí. ,HeiJnen. . teL.- l+6L088,. . .; -1,... .r,. vertiijt'ter.' l+5t9?e
A. Bitderbeek teI. 0?9-516786

-41-
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ProgrsrÍra zopdag 19 novenler 1989
1à.00 uur HBS 1
l-0.00 uur Papen&recbt 2 -
11..00 uur IiENS 3
13.00 uur LENS l+

1L.00 uur LE{S 5

12.30. uur RiJswiJk l+ -
IL.OO uur Den Eoorn 6 -
IL.OO uur Archipel 6 -

vuc 5 ít.:
niJswiJk 5 ''ii
LENS 6 :

r,EN; l_ .., . ".,rsg 2 ..'ljl ._

CroEvl,iet 2

..5 tloelpunten ,-,', . ! I ,..,.i, , i'1.s .

\ doefpunten
\ doel-punten . iI . .: 

;_: j.,
'\ doelpunten .' .lt..,,.. , ",rl ,

3 doelpuaten 
" 

, - ,. .rl.- .,; -, i

.li
r r,,., i ,. ri .:t ii :r !

, ,l 

'

I '!i:.il:l-i

I,ENS 7
f,ENS 8 (vrieudech. ) . .,.',:

;r 1r :r-.i-.-1ï

SghaduvprogleÍÍmg- (atLegn bi,'l al*eheLe efkeuring) 
-._-." ... _ ,., :_ , ,.g.. :...-

1l+.oo."u3r, Bleuw, z-wa.It, J. - 1 -"H9,1 . :. DT:. Mgnsveltkadè t[asse,naai'* ï.l:
L2. 00 uur BlaulÍ Zvart 2 . 1 - IEN§ ,,,2. ' . .. ,, .iden :r.,
ià. Oó"""", duick lr i.,il '' - I,ENS,'3 Sg.pT-k.Nieuw Hanenburg sa.r:mànfadn
12.oo".uur,,Lyrr 3_ .it'," '- IEryl I li.i,r*. 'tDe zveth"'ne'l1lei.,1 ,..' ,;,
10.00 uur Quick 6 - - LENS, iden
12.Oo.uur Lyrd !.it, ,:'.it.!,Ít.i: '"- LENS T: , .1"r Sp.pr\., ':D,e. Z'Eet!1l De Lier ,. .. ,:
12.. o0 uur quick Í - IENS I Sp.prk.'Nieuw Ea,nenbr:rg Sa.l.E8.nl-sar

, ,/ ..'l ,' c4 - .Íij :\í . { :,,,,.-' :.,r:i,i" . .1'1 .....-iJ
lla€x het doorgaan van deze vedstriJden,kan nord.en igeïnforneer4, liJ:
Bl-auÍÍ Za'6rt aa 10.00 uur ' te}. : 0U51-1r38,
Llrra Da 10.30 uur teI.: 017L5-136'fi -., ;r (ií-,.' I ,, ':.-i..1; r -,rr' r' .'; . ' rir
Qulck .,.r.+ : .,' ,': í1a.09,;00 uui, ' teI.:'680323 ,. ,.-'r.,? I :rrr. .rlrr-r.: ..., 1;i .'r; J..:'

0': .'r
: .. .. .ï"-J.' ,....;. .i9:- !./r ..{1',,:.,,i,r.:i.,

:r i ;.' ,.f.- ,"; * i. .: , 4:rr-ríO- .Í_, -;,L

L
6
1
o

6

To scoorders seiZoen'.1
D. Sanders,-1.,, ;l-
E. Bertens,, ,,'l: , ;,
B. Garska.Ep
J. Heyink
F. Dissefdory
L. Etle /r.{ .'r:.'
S. èe NeDnie.r r'

I,ENS
I.ENS
I,ENS

I,ENS
tENS

?.at .
zon:
zat.
zot.
zon.

, 'r ;':'i ., J;
'lI, rr

(
(
(
(
(
(

., ? ,tloel-punJeí .Í -ti.í -. ...r ,,i "r'1,.f .,r..i Jr,i
.6 doeLpunten:, ., '! -. ;r ..;,,. .Jr,{r,.;,,: .. 

.r

LE'IS-'8 zön..) ,-t ..;t
LENS '7 zön; )"; .^ ,,,

r ,. .1, .,! ....., .;-,r.9 , ,.i
'De Seko.béeft nog stèeds gèe!. ópgeven ontva.Dgen1yar] LEI{S:-.2.. t /n ,.-'!Í.i:]!., u 4i!rg.s.r
$eekend alsnog d.oorgeven &an de Seko. i {}r. j 1..;"i, ,v -tl ;l t"t: ,

27.7'ZZZT.ZZZT.ZZZZZZV 'r,'.' .- -rr-'i'I; .

Z ZAAMXIBAL .,-Z ":.t ,r,i.i I .i ,'r .Ài! ;.
ZZZZZZZ?,ZZZZZZZZZZ: u;/ :r ,: .,1t,.. 'iL. ,

!E9e!=rltrrgsE=se=l!=!lp=11=sere,E!Erlgg2

MaanalaE 20 novenber 1989
L9.00 uur RKAW 3. - I,XI{S 2

.,-,, ,.t- fl

j,. 1i .tt;!í.

, ';, l. 1

{- 'r- l,' ." :!d' l

I,íoens dag 22 novenler 1989
2L.15 uur
22.00 uur
21.15 'uur
* I,ENS b

IjENS l- - De Stones l-
LffS 3 - Venibo 2

,'i L,E[S 4ï_ : . i- Vènibo À ' .r '

:'r''
LENS scheidsrechter
,.

Liasinc sporthaLlen
- Dirinlaan 200 . ..r, i, r'

9uii ':rDe Fl-uit '

Iloutrust VL
Eoutrust v2
.Eoutrust . V]|.e.., ; i-

l,i-''i

'- ii: fJ I l; :,

r ;'-, Í. !.r ,r

:'':rt.1i)1
/,.)r.F3:r.l' '

923
954
96!-

,i,

C :t.r. i=i.lr'Sjt,1' !,'.r. ": -*n..ji<r.,i\i .J_À..,-jr .-j ,rr..rr. | !Í. tJtri_,Duinlaan- '

De F1uit
' Houtiust i

'j : r-.Ffuit'poldeiplein I,' Leidschenda.n '', ' .i t .: ,-t,:

-. 
'.-- HóutilsÍveg '108 - - , . ';., i '. .

i :rf, r:.; íli;liÖ , ; ,

l r :..i, ..,11 L
1 {.f ., , i t;. . -115! r, t,

)

.,t



zzzzzz7,7,zzzzzz7.7,zz7,zzzz7,zzzzzzzzz7.7'zzzzzz
Z I,ANGS DE S?ORlIil VAX DE Z.M. I,ADDER.' Z

zzzzzzzzzzzzzzzY,zzzT,zzzzzzzzzzzzzzzT,!,!,,!,vz

-': i . .t "-:. '*:.-r.r- r',-..-.'..:....'i.'..ii_ . -., i ':". -,, .l i
11 -'li!!tii..f ,. rl i1r..'J,l

LÍ,.li 1.rl: ,; i
ri(,. {)i: Fèi;;

)' r ji :') -. -;.

i\

Uitglasen zateralÈs I !9ïcablr l9q9
Anar Deep
AItrax Deep 2 -
I{assenear lr -
LEfiS l+

Pro

IiENS
I.ENS 2
I,ENS 3
LyrB 12

l+-L
D-?
,-?

3:1'

ii ei: '
)':l-

'rL- ,i'' i?.r-

..,4' ..) .r':

-ri

..í

| ,.,' -

zèt 11 novenler .,1i'-'

.30 uur LENS 1 c . s. xaróiapn r
Al-tirisi6'' '

C.S. Kuíraen 3

1l .,:-'," ^
ex ttEöge Bdnenr'

L. ír..;. -

R. Karreusns ,r OO3/01í 
.: 

-,r j
E. de Jons '.{:' Oi2lO69"; '?' N.N. , !-,;tO26l-t7ltr ';1'

ff.N. Í .1 
ó30y'192.,::j

?.,(

calgeves tel.. o1ï\o-25b86 ,;-

12.00 uur LENS 2 .- -'§iinper
r0.1i irur fEts 3 ="1 Érj-ri 1i- J.F-§.
1l+.30 uur l{a.ardrl'i jk ï ' - LENS h

Iigging terrein rt'aàavi3 f :' sportc.inpr
...i.,- ..- .) ',' ,''q'l l-l' i^

Yerza.neltiJ tlen: LEIS ] 13.00 uur LENS 3 9.30 uur
.íLENS 2 11100 riur i.l .< a '.LENS \' 13.00 uur i '- '' . ,y ,: 'f '. . ',,.:..ni

{í ..i- lï,t-' : ..r- '.r r. . ..,- :i' l},,:r i ': i :.r}:

BiJ afkeuring trainen oro l-2.00 uurl''i,i t !I! f' ' ! '.''- .". .ír ,'' ii
Ëet eerste en tïeede èIfta1 vordt door de treiner bekend '8ena8.kt. EveEtue1e ,,;i.-,.,
afuefalingen voor het eerste elfbal-, vrlJ tlagavoad v66r 19.00 uur biJ
H.v. Spronsen te1. 93301+0, zÈf,Jl 5O2L55 oÍ biJ [. Gabè] te]. -6)655\,, "t i tt ','r: - - i:.
voor het tveed.e tea.E eveníuel-e "fo"riioguo 

tiJ s.v.a... Noulaaa t"r. 962o::6.":i'i. ''
voor lEfomatie over efgeLastingen r kair mea" zetertlag-informatie inrinnen .- :" -l: rr
oDèer te1. 295ï0L ( antvoordepparaat ) . íanàf 8.30 uurl.',. ' ..' :,:r-..;,,.-i

ri - '"i!i -'r'Opstellingen:
LNS 3: I,I.v. Meiabergen
D, Rotteveel, P. Axe, A.

aJrma zater 18 uovember 1
.30 uur Ecso - LINS J.

1.L.00 uur Ecso 2 - LENS. ? . 
-- J.

10.30 uur Neta Dal]. 3 - LIINS 3
1\. l+5 urir Sev 11 - IiENS \

Í rÍ'.1
Va.a het -l euEtlfront

. *, f

- (;'.' . .;i;r i '.-.,,.-']r'*,

.rrlil: j . ,-, r i. i,, .j.r. r,l

(A), H.vr..Kooten, D. 8aJetto,. A. ErnÈter, W. [ermaEie;
v. wijngaàrateri; M..Guc1u, S.v:d.. TogÈ 

".I. 
Sinkè 

"-,f 
.'.i

B. l,Iezenaar, E. de Wolff .
E\ieatuèl-e, 

"15i;1a 
I n geir v66i','rri5 aagavoDd 19.00 iuur bi'J ,I,I. v..-Mersbergén te].. 213360.

(Dit is verpLicht ). '-"- . '-.ir [. í',r-]r',''".: i1.)''lë ,'. ;":'

],ENS l+: D. de Ruiter (A), N. Jagesar' J. Kouvenhoven, G. Kulper , :.E..' Kouwenh'ov,en ,-'
C. Lipnan, J.v.t!. Stee, M. osroan, Ií. Stuifbergen, l'í' Ïephaela' F. Sil11àktis.l
Errentuele afne].dingen v6ór vriJtlegavond. 1!.00 uur'.ïiJ D. de Ruitet Èëf .. 9[8b22. t,'.
(oit :.s verplicht ). '.,t ' -; '.;i'',rt,iÍ- ji,.,.,i:..,i.., ....-.:vi{t::rll,. .l
l,Íaarldag 13 noveEber 4..s. traint de Zeterdasse1ektie on 20.30 uur- op de ilJzerqerf'
biJ Ae EvB oltler ]-eitiing vó'éen aspirant-tra1uer.'í, : -.-" 'i :i,-. i ,, ;-;
Verza.melen 19.\5 uur op he lJzerwerf.

Bor
Gutb. ,

tr. N.
N.N.

oo3/13
otz/063
026/t?t
030/792

riil

Jt,:l ; r.

A.Lgeneèa kontektpersóó'D í PauJ. 'È'.d Steéh, Chopinstrarat 103, 255a $V Den Eaag :.
tel. 9T015)+ . BiJ geen gehoor :.. 635418 tued Grens

Ilealstrl,l dproerpnrne A-B-C-D-E en tr'-.Í eusal
Afbe]Ien voor tle hierueast vermeld.e veÖstriJden alleen biJ Paui v. à.' st

-,..''l
eeD ..-i -.: Í

(9?O1rl+) zo sneJ. nogel.ijk doch.uiterliJk v66r vriJ degqvoatt 1p.00 ur:r. .t. i''i
BiJ geen gehoor be11eB uaer lled crens (635418)..In uiterste nood. nog op zs,tefdag-
IIprgen op LEIS (66Bil) ns 08.00 uur blJ ienanrl van de J eugalkohrni 6Bi.e.

6

',,. ' 
tl ,



El-ftal datun Banvaug-tègenstantler . uit/ thuis " terrein/veld ,san,k.Lens

A-reg.

í' rr nbrl' 1)+;oo '; B1àuo' zvait' B1''',, uit, .
: ']]1-íov'1h.30 l5;llja"akkwartier B2'r' uit

'; I 13 íoí' 19100-:'t;Breu\r zvart'rB2 '';r uit "'':r'ir11.iióv thrj3o ': Sëhiplulden 82 ; r*thuis ]!
' ' 1-1 ioÍ LL'. OO ' DHC CLl' +'. ';'' uit i

-lrlnov'.12i00 'r oSC CL :i . - .r .' . uit'-

LI nov 12.30 Olynpie A-reg thuis vl 11..30)..i
l-3 nov 19.30 Lyra A1 thuis Y2 L8.30
11 nov 1l+.OO PostaLÍa Al . uit Buurtteg/1'Ilnaa!.,, lr I.,r ,',?i.grÈgpyA1

B1
B2

33
cl_
c2

. lÍasseiaer. ' ;" ,;ji ':,' 
..'

. J. v:Beei'ss.treet,, :.

. WassenaaErl j: *,lv , .
.V2 of V3:,i;i,,i )r

.' Èrasserskatlgf,i:q .r,
. Vilanenburg. ii "',.r, .,

',ï, rl?:.15,:j
. ' :11.39:1.

".r ' .1ï. 3Q r' .
,... .. r-\.oo ,r
-r.,' 9.15,..r

.--10.\5,
13 nov L9.00'

C3 11 ngv 9.30
Cl+ lL uov 12.30
Dl : ' 

.1L. n9v: 10:È5
D2 ,11 nov, ,l.JQ.
E1 , ,' , 11 nov 10.30
E2 , l-l- nov L1.00
E3 ." u nov Í0.00
EI .. lL nolr 9:30'
85. 1l- nov 9.00
86., ,. , 11' no.v,-Lg.30
Fl- 11 Eov.r 9:.30
F2 . ... L1:, nov 10.30
F3 . 11 nov Ll-,30
FI+ u,';o_v*f,lö'.30

'r'' Duind.órp SV Cl- :r.' .uit 1:

SV 3, C2 uit
KiJkd.uin C1 thuis

. DWo_DL thuis
. .Vredènburch . D5 .- thuis
.,Quick E-1,..-'. ,luit .

.'BTC E2 . uit

.'cpa r[ '; r '.''-'uit '
- 
Graverizande El+ 'l'uit , '

euick E6"' ' ** lirit' -

voàtrbu"e E3 l''r'. 'thuis
- ms rr. (v.v. ) thuii '

' 'boa rt ;' ' tuuïs
.J

'."QuicË F3 . . .. thuÍs .'
Íaalkwart i e r Fh 'thuis

. r. Sportlaan/Mezeriplein
Brienen].8an/Ht naar
v2 r : , j,r.i . .. '_ .r 

'1,,:{vJ-

I Vf'r :'" ^i "_ i;r'i;
'SÀvà"nfn tohmanlaen"'' "' uóït'rilt<'' ' I '' :" "'

. 
'Màd'esteiJo 

. 'J! ' 'r'-F '( 
.'- t Gun. SPortParli':i' r' r'í:r

sav. L;hmàdÉian"\ ' "'''
i ,ra t - .r. rÍ ,+à1, . J.'.,

vz

.,.!

Y2

)

'r
t

1B
o

12
10

o
o

1o
io

.:.rB

:6
1g

t9

L0

.Qo.F

.15

.00

. i5 ,!_

.00 'r1

.30',1
:'i5'.
:'oo ]
.30'j'
.Lr-:
:30'.'
. UU"
r00''
..oo',
. oo''.

.

.,, " VZ i.. .Fr., '. !.it,i,ir 1l

., ;-i, " ,). .,"I Í: Í- r'i:i-.

Bil zonaleïheden 
" ,. {.r r: :'. 

'

- aanvezig Juko: A t À-GraventliJk, J. Pron-k en R. Jan§en "
- saarne àuoe.1d net rièryoei ïoà-r: ài, az (oot 13/11) tl-, c
- opstelll]lgen Àl-s bekentl net uitzonAering van:,'.

,LENS Bl-:. zonder S. C:-auaenansi l
Lis'len B.'irrlr".".' Leid.er? ?? 'LENS B3: .pe! {. .Blokhr ,

Lfi{È c2: zoirdér ». zenaótrà"'' !

1 ,i ', .' .í.
Schad.uvprogrs.lma J errg{

.. (, - t:,

''.'; t:, r tt- .t't,-. r,: 'rii

2, C3, 81
",,,u2_i. 

4:, ".rr,. 
"B, 

ei
r,L.,; - ' j'Í,íir. r.
,.i.,F 'r.',,i r'" ., : . J,L.

BU algeheLe afkeuring van het konpetitievoetbal pro-be
keurd. ziJn. Oro t

ren wiJ
e,Hetente voettal-Ien op veltlen tlie weI

voettaL afgekeurd is, of nie hoe
goedge
f J9's lechts te-

toch zoyeeL n§)geIiJk''oi irètl itiè-i::
bèl]éh naar LENS teï1

koiipet
t'66t311* ; ' tí

-8ed.aan vortlt , Zona:,r r'rdgbliJ ïèn 'en danlén aat
Js" e geen gehoor ond.et àë''riJn oÍËrbezet

B. oo uu? en"'niet èèràet) ic íidaar ].enano. 'aàiwézLg

D8.n EriJg Je-te horen }íet -er.èie dag
het afgekeurd .is kan nÀtuur11 k-niet. Kri
is koh.'tlan gelÍo9r1 naat. LENS. Vanaf
met , aI].e, infornatie. SÉee1 ie Ëàs'
hebben lÍe.onders teand alllma
kunst gre§ .Di t gaat el,tiJti door. Neen

Voorlopis schaduwÈróErs.uma

' "'ilt:.aaàe'é 
.tgr.,ëan pqs. na 10i00 uur. Voorlop

ii:abi
I a

pro8.r a].vast gereiBeld..'. BiJ RVC, . ZLJ n: uet' àéhst ob'

,I

J J
(

goJ< gtrlns'choenèn mee .

13.30 uur RVC - LENS 82 Sp.park Pr.Ilene
10.30 uur B1Àuv Zvert- LENS Cf Wassenaar
12.15 :uur' iRVC .r i rr lqr'.- IL,ENS D2r ",§p.p-ark 'Pr.Irene.
10.'l-5. uu:' RYC: :r' ,r i. LENS.'EI . Sp'.park P5.Jrgr1e
11.1-5 uur BVC , .1! .r'-..,:- 'LENS ,E3 §p..park Pr.Ire.ne ,

9.30 uur RVC - Í,ENS E1 ', 'Sp.p4rk Pr.Irqne

sanenlonst LENS
12.30 uur
9.0

' r ,"1-L'1
.9.1

. . +9'1
. ; .6.3

o ,uul. . ..,. .

)'u}flt:;tl .-

?,9ol.r '2rP,)]r,,.. ,,,
o, Bvr ..,"

Voor de overige teahb hopen we op zaterd.agochtend nog va.t te regelen.

Routebescbr'i.lving Postalia voor LEIIS A1
Ve,traf het liol1èntt Spoor bus 5 neDen tot aen het eindpunt. nit ls het T. Bour,ÍBeeste"Paa
Dit pad aflopen richtlDg Buurtveg en halverwege naBr rechts. Daar li8gen de velalen :

-7 -



' van' PöÈtalia. NeeE de -bus op. het. HÖLI'and-Spoot -on t-12.30 u:ql'r,dan "heb J93 tlJd-',1- 'r

genoeS. 'rt.1

^':4..5

1"

Deze terE hebbea we de afgeLopeil vekeD in heel .vat kfentJ es van vëiénigingenïeer
lezetr. [u de evonden ,veer donker wortlen gaan helaes tle dieteii oolr' veer
Zo $etden er vorlgé'wb ek naandag uit het tassenrek ,van ons liJ-ubgebouw tYee

taBseD veggehasltl. 0ndanks veelvultlig vBarschuwen van onze kant blijken er tudens
det treiDiDgen nog heel .vaa.k ktdedl-okalen niet op s1ot te zltten Dit is echt Yrs,gen

onx EoeiliJkhetlen. ,Op §Iot dud voortaan de kLeecll-okalein I I Héren traineïs.let er op.
Ook- op zatertlag rrordt er nogàJ eens ïat géEtolen. vorige veek zateraleg' iierden er

Dè klelae tloelt eí. zi,ln genaakt '

De tloeJ.tJes rraar de E- en F-k1aàsere
Ooói.tiet vele eJoÍren Det deze ',doeIt
niet neer zo stevig stonden. GeIuI<kl
beèr.Verhey, de d.oeltJes repareren '
teÍeni verden er paleÍr ter versteviS
,voor eiikele stevige haken,'zotlat dez
Herer.bealaD.kt D&lhéns ae 'J euÈilkomlse

. -,,1', t ,r',,' :-'., j :

Er.'wàrdt weer flÍnk gestolen

kunreD
oP : Patl.

voorzetten van ziJu uerle-spelers.

i-'' r' : ,. ,)', ..,í., ':-
vanlóns zo;veelvultlig; in scoren ziJn verstevigd.

JeB ïas er.vBt speling lngekoBen ïaerdoor ze ',.
g v'iltte tle heer BiJlsua' -geagsisteerd door de
Niet 'aIIeen wertl' al1es :!Íeer eFr-Igetbaald.naar
lng aangezet. De heer v jè. Berg. -zorgt nu nog ,-
e doeltJes veèr veiLi8 op het velè staan. .:

le en aIle E- en F-kJ.assers . . /,-,Í i,.,:' ii- '. '.i ,.."rr ; ...1

EinAs tario', I+

i..,"r

i,' :tt,. ;'
r*,i

lf.ll'f

1!'',C , r. \'_.1

bij- 83 twee paar echoeneu lreegenonen. ldJ ziJn hÍ niet' veràekèi'd'. 'ons advié 3ervoor
is dah ook: DOE AIiI;E DEUREN Z0VEEI MOGELIJK 0P SLOT. WiJ heb-ben 'sÏeutels uet
houten blokhen voor de leitlers van èe thuiÈspel-ende elftallen. SLuit voortaan de'
deuren ook ven d.e tegenp;;ii-g";à ar eo naai ;ougend ttib er. niet boren -biJ ale

kLeedLokel.en ïeg. 'IJet er el1;Eaa,l op dat voorkort een heléboel narighéid.

I,E[S D2 R.K.S.V.M. Dj j:S
ÍIe begonnen vandaeg ir een aldere opstel-Iing. Det d.it res-ul-taat opre'iieiae, íeÈ'
enel- dul
rrRoneld

deliJk.
Koémanrr

nK§lVM ïertt tandaag 'volleAig veSgespee Ltl í IrENS D2 'íet èén'
(«iràrti sti*) achtelin wist cle zaa.k. goed. dieht tè houalea.

Ik heb vandeag 12 speLers zien voetballen die zich tofle{rg h'ebbeB i n8e tè D dle -

ook eeas een keer geLuisterd hetrbeD.door heel Soed saltren te spé-Ièn. uRèndrioti ildftewef
i'l+x( L,orrie Lorenzo ) scoorale voor de rust lx en na de rus , med.e ook cloor goede

De Leider
I

troosduinen EI b-3I,INS E5
De redstrÍJ d vas 'l-éuk 

. en Èpaqlgnq In de eerst
' helÍt kria.mee

Daarua scoord.e Brlan ge -LAJk L-1. Vllk daerira weral het L-2 voor LooscitÍnèn. 'È'i r JÀ ' f
n.riè"r.Í t:o l actitei.

Eet. bleef spennen d. àet. keneen aen beide kan{en' Toen verd ëi sselal ( rust')gewi
vó eèn ouàer )In tle. tweetle helft na YerEanende voortlen' van tle pIv. rèraei en hulp

weq{,qr goed, gespeeId mei 'af ,en toe téèn tt ee!
(

auze van so]trlrage spe lers van LENS;

Toen àcoortle Rutger . in salllenspe I net Biian 2-2. Daarne veer 3-2 en toenj'weïtl het
\-e aooi' .eËri k].Bs se à 1a vgn aasíèi, 9en 1op oÍei tle keeper heen.goé1
Dan kran er ons, ÈóaIr'"én IÍe EoesteD 1 ' dóeli?'unt doolIèten..ajnuk op

De,.plv..: lettler -:'l --'..,
\{ .r,.r: ' _ ._í.. 

-r!

Verslab F2 " . :,' "'".',
Zaterdag 

- 
rnoèstèn ve tegen Scheveningea. vöetballen. Ei :t!,39 'veel vi"f àaar' het .l'j

wee gé[iÉkig wel dÍoog. He kva.rnen eI síé]. 1-0 acbter. We bleven ons be5t'aoen en
in tle trueede helft scoorde Ron 1-1i'In,"de laatstè ninirut'.kregen lÍe een"corner .-
nee en Maarteh vist te scoren. Haatöenrïè tócb nog gewonnen"' * l'.; Í i.r'

Ronnie en Joke -

!::Í. , ',.', .

o

'''i r
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?: i!Í F,.,r, t,!,t 1 ' È ',1

UltsLacen ,léuetl
J:,,I i r,r . ['..-"Í ;^, ': 't4, rllÍ 't-:; r T .{) .1. ...*..1, .l'r,] ..r.

LENS A-xea. . rl-i . I LEils Ídr Íít',}t '' "' -'t s"riu'ëii'ihgen Er - 5-2
.Ëït;*;iÍïj '.; iJz t' í' :ibNS::E2 ;,t ' 1i...- vio"s El.r-,i -": .i-.0-13-r
;i;:R;:-'r-,u;' 1 i,r: t':,q:iÉ,N-S)Ej:r lr. '_,EOCI.E2)6 Íi1.'+)r..1 'I-t
';Àó'Érl 'nt: r' ;ij-g" " 'seraped ALlius"EL-.,LENS'.Eh'ÍE; -;' o-5
LENS 83 ... 9-2 . f,nnS p: Loosddinen -El- " l+-3

nVË'Ci: ;..;:!' Í:I'il . .Uutndo;p'E\ 
, - [,ENS 86. |.,,r ''.'- j.1.0.:3 i-i.^dil ói 5_i . ,,,' 'I,ENS. ,ru-,, : .,... _ QuièK.Stép-srr.T .? ? -..,r*I*à'à- .;l " ; . ti_à' ,", Sèdevenineèn.F2 '-, ï,ENS FZ Í: Í r. r:. _ .':1-2..:_l

'refà-ól 'r .,' ' I_1 .r. .gygr52 " .ir. ..rr ' 
jrï,ENS F3 i' .'h r''. 1-1

.ffi1ii .ii ," :.' 5-à " '81.Ísu -rl 
..r 

..' 'ï '': IEIJS rr\' !F , ,t i.Í .. r:,\--21.È
nrïËW-m:'i: , t' "!:[ r' i::,::.ir l;: et ir., 't ' ). ' ']t', :" i
..:{-'ïi:: - .-., ;-, -', "t.i.-. .r',,1 J.,pl 1ry: rrrrrt ,.."à,.',- ,_:+. .r'

DSo A-rqS. ..+ .! i
i,ENS Al-; t.,r. r -.--

r,ENS 3l_ -. -.._ :
IENS 82' -'
BTC .8.2 oÈ .,.^:; ,t --r
I,ENS C].
r,ENS C2..,i,,.,; í
Gxoeq l{it -Cl- 

' ,::
Blauii Zvgrt, DI '.:
I,ENS,D2 , ,-:.,:,
l. ve"ijoa"n'ziJ#tí;e'Jerígd schlJnbaai goèà: gëiin'd..'ótidÉink§-dat 'éï afselop,el :- :i'"-
tloncler6ag en vriJalag. to"n-í".i-op" *rger.eirde' veldeii-vëitl getrÀin6 (:v1g:gliJpt er

nu einclelilk'eens in) "" tiàà*i-a" feer'siécnté ïeèis{ooÍËiidl1ing bleef helr tqqh,..:

d.roog en. kwa.uen aL.onz" t""àà"rittrlef in: a1111; NogdaaI3' éeÉ- dr.ingénd- ferzoek
'.Ën.E".J;"edko[.isii"' aai aÏie treiireis ón iË deze' perioöe" veld 2 en 3: versta,'di* i '

te trebruiken voor d,e tr;n;;;: iurei t"t bordje "t'eire:,àèn'argekeurd'r ei,' ilan ziJn

ïLïl'h"i"a"ii^+Ë"rààe"'tefi"9in..=wr. over àaar de'résiiltaten-. D1:,.'i" i'Íiï r -..- r. .
., ,-., 'i.r.i.i--i-..-ni i.' , ,,,:1 , .t:. .,'t.1L,-.ta! ;."t -.:. ,.i.j r í.,,(.

'". "Ëà.'"ioua nàa,'riunmË" iàatàt oso't'oeí;iai dè oveiriinÉing' "van iLENS A-ree.i' ging voI- gÖr

vorige rÍeek ' Vie.Pet-er.y'ö' Lutbe kwan A-rËg"-obÍr oF" l--0'voór' Helaas

- bleek r,"t arar'i['Ëíàí+aià"aiàà"a nièt te río'pË-iA'eu osorrnaakte:"tlr]è {
'r " Ír"'fi.ïd;;":ï;:'t"ë;il'Í,ei-ii-piot"'"dd A:rzrs' rrèt' !e-.ro11eren' 'Achtèili

natuurlilk één teeen één spelen' Veef ihzet 'uaar' heL'ae§ vobr ons
. .,.: ï. ËlJi*+àËí'r*iË*:isö ;a;ià"118,één keer. reinni!1-,.rp1i:,'qée reer jth.lris'. _

,., .-l-.-1.." .:. ..,. ,r;t..I.. .t.r-rr .1.;. ..ír:.lrrl,rl ,1.,r)" §ucces.
IENS A1: deed goed ziJn best maar verloor toch in'aè sióttase lhdt" 2-1 van

- SpoorlriJk. ilit"" nog geen leider voor JulIie ' !.IiJ -hebben 
de rnoed

opgegeYen. Zài""a"g iaàr Postafia' NeeB het geltl of tle loten van de

Grote Klubakt!.e mee. Vrildag treineu on 20'00 uur'
I,B{S 81: werd bet eerste kvartler !'eggespeel"d' DWO maakte 1-0' Daerna was LENS

==:'-=:- 
"i""X." 

.r* o, het Eissen vÀn ,ooie kansen wertl het in.dP,1!T9Fdq helft
Das 1_1 door sascha. Nadat èeze rsNÀ"p"ier eruit uerè gdsiuuia tniaskt"e

- ;ffi Ë;ir]i"U-;àï; t 

"ï".;iiJtlLuÈe' 
ni ;ogr steé.s -tre 

:beste kan'sen' - r
. -.1t11í óli Ël;!=i;;Ë.".ËËii"iï.;id"rJ"l",,"t ,rii;,i"r ac"'.punt in. íNu *eer

rii{Ë!iï,.,, *ràr,,,sH;;. il,i;:'il; ;'-*;:,.".#-Ï',,- Ë,ti.;
spelen. GeeD pïobleenr vervoer gtooug 

"''DÀ 

t ttr'ste *edstriJ d :bràcht'r';l,

een l--0 overrÀnnÍng oi het ,scorebord ' Jemer dat julIie in de tlreed'e'

IENS 83:

LENS Cl:

LENS C2:

hefft te uonchalant . sPeelden.
;;;à;r-i";à;;-r.;i stö. 0ók hier §tam viJ nachteloos' Geldrkig w1ltle

à;-;;;t-i;;""t i eennËÍle 'Lelpen. I'lartLn Ebben, rle eisenliJke leiaer'
i" toorropls uf tEEóE-era. 3o,g"'* \Eesg Je v&der eens en tloe zelf
zaterdags oók vet beter Je best' BliJf er voor hnokken'
;;;;;;ï; ,"iwa"ut net blt ven Rvc. Robert Pronk, terus vqn vakantie '
bracht toch vat exbra kracht in tte ploeg' Helaes bliJft Michel Inzendoo'

t*"ffef"., zodat Jull-ie biJna nog nièt konpleet zÍJn geveest' Zateltls'g

DS0, een hele zware. Probeer toch te winnen'
won net 5-1 ven GDA op een glibberig veld' 2' IIelaas wilde geen enlele

;;I", "; de wetistriJà LENS C3 aanvuf-Ien terriJl JuJ.lie vorige ïeek
*àr a"i" spelers van C3 kregen' 0nsportief en de volgende keer afs

JJfi" t. -weinig 
spelers hebtren vuIlen wiJ natur'rrliJk Jul'I1e ook niet

aan. Scha.ntlaf ig hoor.
tieee eefu1<.k.fg Joey Pronk en Ilans Verhey erbiJ' Klasse Iongens' zo hoor''

het ook. HBS bleef tot à-e soea biJ naar IENS l,on toch met )+-2' Jultie

"tr"o 
,., kop. Zaterdag e"rr-v"oeg"itJe biJ SV'35' ZiJn er ouders toet

vervoer ? ? ?

I,ENS C 3 :



LEIIS Cb: haalale een knèp puÉtJe ueg biJ Groen Wit. Goetl hoor Jongens. Groen Wit
ïes rel Íets sterker Eaar Mlchel llel-bergen plukte een penalty .kLenvest
:en ,de re§tj ïocht- als leeuuen. Ga zo tloor.,

:i ., i. . , .. ",'t
-i^!.

. .l:lr-r,': '

tt t

,l.l 1.-,,,

-'. r j' ,,

IiE{S. D].:

IJENS D2:

IiETS E1:

TENS ,E2:

LB{S E3:

,P'PE
ulqs E5:

I,XN§ E6:

zeg Lesley Die! konen. EiJ .beÈ.ztch ln tle riJd'vergiet. ,Piet v.. RIJn
keepte eeiet ip D2 en ging, vervolgeng naar Bl-auw Zwert.' Goed zo Piet-'

.t. r: b

1 ::ij -.j.,. t. lA^ ;.! i'i
,, il

d

ii!, ,

Het vertl eeu leuke redstrfJtl,, nét een 3-3.uitsLag. Zeterdag vinst op'D1.I0.
Doqn Fqqr.i ,
gooide ae opste1llng ret ,9D qn-èat bteIp., RKSVM réia iret 5-0 verslagen.
Z1è verd.er; het verBlag YaJi tle ',Ieider.

.iu;a;;Ë.
I{oglBaals zu}Ien Íf,iJ de IIYB wagen on heriDdel,
ls eigenliJk ledere lreeh kansLoos tegen Ílrsiek veel

ing. -.Drt Àe
sterkeïe , tegen

efi geeà zin aI

èeed het .beot goed. VorÍge-_keer verd er riog vaa Scheyeuingen verloreD.
Su tllcteerd.e LEIíS het spel en'epeeJ.ale biJ vlagen goèd' voetbal.

noeten somige spelero toch wat feller word.en en beter gSan luistered.

., ... tot-.'àige;dè """[,

speeLtle een berepartiJ tegen,Ep!. De oudere w&ren zo .Sllbp-":ia"!l -d11.,,1: r,-de regeí geuoon vergetenr, 
-c-e.'1?i *9o{:, ,.:-: ',-i.1 ,.-.a,.-,i. . .r]",-,.,,gcoorde d94e keel eT.rÍqer. lgstig op los.. De draai iÈ rle nieuwe poule ls

schiJnlaa.r gevood.rr. Zaterda! eén,iroegertge. ,: - .:', .i"..li: '.. " .l :
aleeal het goetl. Yorige keer kaneioos biJ Looettuinen, IÍu''net ïeËf inZót eei'
!-3overgi"ttng.-Zieverdér,hetyer.s,ra!vóde1eider.,,:
gÍng volledig. en Eet vervoer uaar Duindorp S{.toe, orii.$aar . Íe.er net een 3-0
overïinniug te vertrekken. Jaoie Eàge scooide tneè keer.'

LENS FI: kvam met 2:0 voor rlE er zar O]rick Stercs.toch I9S ]ïI8sf.il \?rs"..plt. rrq, . ,.- 
-., -.nog. 

op deze Leef§1Jd.., " 
- 

_ .._ ..,..,',.,, .r. :'_-.; .-IJ[I9 F2: von en tle. Leid.er laalte. een verslag.-Lees naar.
ffi§F3: giug naar'.RVC eD vocht àaar u.ls teéuweh. RvC deèd aii"ècirtè'r ook en tle

-t 

i-I-ulte-]"g *"s. aé.,JurFtg. ,. . .,; .., .,'." 
';.,, : .:.,, ..: -.:'."' .

_ LEIIS F4: keude tlrÍe efbelleis en det va?en net tle grote Jongebs. Wat èen pech.
ook r,ourínhï d1e het teao a.ani'ilLde kon deïneaerï."Ëttti"t- +àirr"rp*.

, ., Zateitlag beter .boor, .- :.,,.t i, ,:li ,... .:ii. _ ', ,1.,: , ,., :lr{;..,- '-r1 ,i. .. ii r ',. ,t,.i_i . rf .r..- ., r. ,j-. ;r,{,. : .t .r: , . .i , .,_ ...,r tr\ _.1: -,Í r tr-. .., ::!.)i: - :.):,.. rr._.i :;,,.,.j ., ,..::. ...,:

.1 , ..í... ,. ,' ,,,, , :,,rt'-r,....=,i 
;.,'.,: ,,r';, ,..i-"' .t:,,-, ;, .,r,;..,,

E3 iéSeli EOC.'r; , - .r -,ii',,:," ,.,. + f. i..:,! j..,r r r. . ,i ,. -.t.li.----:--:-:- , ,!'.r-.r .:. .,:iL..
De verwachtingen varen hoog gespàDneu biJ het begln vari óe'veèstriJd-.
De. uitolag var verleden.veet,. wees erop det èie lij n-rroort-gezet kon }Ioralen,
BiJ rust een.J.-0 achteratand, f-1 íes ae einas'tara.
I{iJ.ouders ïerdea .giet, teleurgestetd. 

, Wat eea saroenspel rian ouze. (van BastentJes).
Jon6ene, kpep verki"Ga zo dooit. , ''-.',.r.r' ;, .,, ., , :. . , ,.-., -..' -'..,-'.r -: ' -., .: , . -, ..* ,t -,',.-::r, ].,.-,,,-. , 
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I
,..,, ;qen .vqaler.
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)
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+
: íi r' = r. '. i -!L.r
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DE I,ENSBEYUE
I,IXEI(EILAD VAN DE VoETBAI, ENIGIIG Lnrls
6Sst,e J aargeiÉg numèr 15 ; 16 uovember 1!
Ë *rr*t$*rtran*ln*rl*lil*l****ttt*t* $t*r***l

Nieun lith, : ..: .t.r ''' :'J','.,': .
273L E:Teib,' c.Jun.1L0676, §egherstreót, l+

;l ,1".... -

Mutatié.q fetEillÍs!,
019à G.H.Eelleen vord.t llS' '

2L52 R.I.Hittenan lÍorat NS.

Adresrr'1J
' I . i.- '."' .'
zra].ngen.

ö9.,.,_..
Í* tIf fi tHtÍ *Ill**I*Í. ttL*rli*
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?, zSzS.BL Der H?"e.

'-:' *l 'rl

..:.: . . r
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:: lt

t-I
t
r

'': -l 4 .'_l
'ó'..'.[,'*nnrà*rr*t*r+ .i

+; , : '' I,',
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256I M.F.Soerean,D. Jun.Gr.v. Priusterersti
ziza o,.r.toeman, r§, cr.":Prin;ter;r;ii
2270 P.Sinke, C.Ju!. VolenttanJ.aan 9b6, Z5

WiJ zigine telefoonnunrer.
2L\6'N.J. ïa1,9", n.Juri.. ter: g16::0. ..,,

Opzeggingen.
.'r'- {

" 2655 R.L.ra.n,.-.9", , I.J*i. .
zh95 c. ae cier, sezo " .''. .

- 263L E.Swa1ef, E.Jun.

t-.I
t
I

.Ë..L

"I
't
t-
ï'

Bóete .

R'egislratiekosten Le' böèkÍng f . 10,-- : =M.Lgoud, M.v. d.3erg J'
Rèsislraiieko"téi're betiís f. 20,-:a D.BiJlËna, M,de Konine. 

-'l'
,E

RFsistretiekosten 2e boeking f. 2r,--t J.Suitel-aar. '..;i 
I

Betaling-v6ór,t 27-lt=t89, door overmaking op girorekening 336T1L of baEt- " 
t'r ' !

rekening a29g_2\229..RabobanÏ Den Haag, t.n,v. V.V.L,ENS te^Rilswijk onAer ver-, t

Eet Bestuur. ' t' "' t ' 'I
. '!r''': " 

I i'1! '' -i" - r "1'I

Eï i.B goed Dieuvs te meJ.den met betrekking tot ate fomatle van een nieuv bestuÉ. III:t heefL er Lange tiJal naar uitgezien dat rre er niet in zoud.en slagen een ''. '.- ' I
nieuv bestuur te formeren. Het was ook bepaa]è geen genakkeliJke klus ats U bej I
deukt dat:viJf van Aei zeven .bestuurslealen oE 'uitèenlopende rédénèn 

-ziJn :ofgebtapt'.' r ' p

Met tlaarbiJ de wetenschap dat het aol[enteel biJzontler noeiliJk is om katler te vin- l
tlen voor de vele ygkentg f.u.nkties binper de "vereniging leek het rFeer op sterkte . ,r[
öreDgen van het bestuur eeE haast oDmoge]-iJtse opgave. We kontlen,U,a1 4,eld.en dat,. t
Wim Kou$enhoven, Jeap Colpa en Ben osse zich bereial had.tlen verk]aerd toe te I
trealen al-s ook de tree overige bestuursvakatures konden vordeh opgevuld; .' ,'.''. '* '
He ziJn deBT min of meer in geslaagd. Bert Pennings, alie tiJtlens het vorige seizoen !
oI1 hem noverenà.e redenen t'edaukte voor het bestuurslid[aatschap, za1 toch veer i
deel vaJI het,bestuur gaaD uitnaJre[.'Dit geeff een aa,nzien].iJke tedkvèrlichting r É

voor de nieuve penningmeester. Gevoegd. biJ hèt toetred.en ven BerE..{enk9n- viJ da! ., j. -
het nogeliJk noet ziJn om een zodanige ta8.}rverdeling tot staad té breirf,en, tlàt "' '- Í'
ietter beetuursLid een te behappen porbie van het bestuursvèrÈ op zich kan ' ' '" 1'

nenen. WiJ achten alan ook een besis aanlrezig on n:t zes best-uursfdtlen plus cle Í
exberne financ ieeL 'a.l'ni uistrateur aarx de te8.k te beginnen. MoienteeL ziJn viJ ;
be-zig de taken,te verd.elen. I{iJ hopen U volgende veek de d.efinitieve bestuurs- ' I\ -.. i

l-

í

i



voordlaeht te kuruen !.eeaeLe, tesa,en net d.e agen-dà ,toËi a"'lmÀuéire reaàmeigs- :-i 
'l '

tlerins' èie sehoutlen zar.,y3Ts:1o9P#3P8.9{f*}*99is.,r,lrr,*:e...gogà1,,yrapr9,fire"-l;r"i',
aus etvöit -\rriJ 

. 
' ' " - -'. --

Teven. viLlen we BerE nanàus de vereniging ven harte beaanken vöor het feit, dat ..(, .

lriJ door ziJn bereidverklarlng 
. een inpasse in tle.lestuurgfotaatie l""rt o"""ià;i- ," '

ook ziJu trU er log iD geola.agd eéh klacht aaa tË verven die dd fitrànciëé";dri;i:" 't
Etrètle voert.

f,et Sestuur.

\Ët' n"st".t".' '

.,ii .1, r.; -"

r.IVe bruik vxl J (lagavotral. li I

Eet is vanaf ied.en voor elke trainingsgroep verbod.en op vriJdagavoad gebruik. te ,raken van een a.nd.er velal èa.n de trainingssirook. I.Ie slll-en net-ne.rne 
"Ëra àte" 

tà .'

-zoveel..uogqJ.ÍJk 
.spar_en ,voor. de .weclstriJ den ,op zateralag i;,,._.i-. í, ,....:.

I'19 verzoeken alLe trainers net klem hiernee rekeDing te houdeE.
,,-: -l,..rj , I .".Í ,+ Li.,.' ii- r , . ,'i .,i .'r,r -.. .: ..'r' ...1;- í,,1...

:.1 r

BAN illtln BAR llI $l BAR trt t* ':BAR -i 
" **rll 'BAR" ' '*tiflr d

,i

.', 't:. '.{
Gelutkig gaat het veer realeLiJk goeal Eet het o.aDtal oensen echter.de bar. nàt'"ri"'l-._t
u,og niet zeggen clat er genoeg ziJn. vooral de uaandegavond vortltieén protrà"n.t;- '!
Yenaf ongeveer 21.30 uur is er niena.nrl meer d.ie achter <ie bar viI..: .1.,:-) .- .; iiÏíie geeft zich op voor tlie paar uu.rtJes. -í

r*fl*r BAR rtlattË BAN ***i* BAX , ! {flrrlllrBAB rt**i BAR

,.. {,.I
"n

'' í
r,
t
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t
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.:I

..,. Ii
:1'
;t

-,val JutlÍth. ea N-or Jals'eD ( oud. ler erftalsperer) ontvÍngen ï-iJ het vo1gende,.... . . . ^

-op 9 noveubér 1989 zijn'rziJ ae troile ouderÈ gewoiden ,óo een ao"Lt";- '1" ::'

- Kinberley is haar naa.n, of 
,.,rg:I.,.".p", 

gezegd., zeg naar K1m ! 
'-;:':"'i" :'

- ...WiJ wengen Juèuth en Nol veel plezier en geIut. Eet KiInt I

- tluaith, Kiro en Nol Jansseu
Uallincqhof 20,
3311 DE Dordrecht: a:'' .,

018-3137\5. r':' .i. 
"i . ., ., .j.

- i..v.n. oad.Frbezetting bij
tlunne lJmsrevuel. ,:.. .., | .r. j

ale'Beclek-"tie noet U af en. toe:gehoegen nenen net een

oRake]-t.l es :

- pg.6gleirirne g .s. ireekend: '

ri (i:Íi-,

rl:

.i.;rr .,

- Ëiï":;,ï:;ï:::.:ï,i" IE{li"T," t i1,.* eu gàzerlig ie'ilàt.a, raat 
-hei 

niJ 
''

1 ..r . ' lj -,r r: l:- ., :. r,: .. a. + - ..' . -l -:.- , .'.,.,.,
- oefenProAren"ne Ltrx{S 1 (ZO):

21 novenler'l989 : SoA t ''1. -i L,Hvs L. ..',';

_28 
novenbel 1989 r De Zwari! Scuapen:- LXNS 1.', aanvaug 19.S0 uuii 0ckenbirrg..-.

zeterrtag 18 noventer: . lBtl

- I,ENS. ]-

l-l+ .30 uur '. s
'' 

1l+.30 uur - '
..1!.oo uur.
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Nieuvs uit oDze. ziekenboeE....
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Onze trbuiteuclienst EeAeïerkerï Dhr. 'DdiveètelJn Sr.; iÈ .voor .oÈalerzoek'ppgenouqu ":'irin het zlekëiÍltiËl Eoetang Ëet gàat dureu iÈ nog niet bè\enal 
' 

. Eaar:riJ rvensen -hém r
aile eterlcte en eenspoeilig voll'edig hergtef, toe. ','.r",,,',.1 ': :Í ,. ,

I'{ocht U eea Éaeiit j. vill-eir stuÍei: ztekeÉhuiÍi " léyenburS; ti . !.'t';tt ;r - vr r,t,Í+J}iÉ.[.r'.
;Fr :,i,..rr .r,.,it :FÍ ; :,.Í, .15..èe ,q!age.' rlaa3r ,22P1,,r:

" rE{ó Em(o ru(o

I{eer een probleeu net tle klaverJ a"avona. op r5 decLnbà"'n""'.. ar rËt! sdöii"írí: ':
eeerd. DuÉ dat gaat voor. I{iJ heb}ea nu Ae keus. 0f naar zaterdag 16 decen-ber 

^,-,of near vriJ ttag B decenbei. Al-s U vilt kl-èverJasseu vuJ. ttà.u: het 'ströok;ë: in èn''Le: -1

ver dit af achter Ae- bar.-HiJ'bepele! claa nelke avondr'het vortlt. Craag invuLlen ''l,1,'
en inLeveren voor ïegin déóènber. . '. ' - i|'.,

F'

$
I

Ii aloe net cle klaverJesd-rive nee. - I I .;:. : I1,,:l.rl

nàa,rn: ! -. ' - .;.1"i: i "j; :. :-r '-1, fl,r. t| f.. .rL.
liefst op vrlJdag 8-12-'89 f zaterdal 16-l-2-t 89 als eerste avo'íd. .. . '§'

rk ko.: atleen / r"" r";: ' 
-*-;^:*ö -: '-- -' *i1':'""= :'i"i' '',.1" 't "" '':.1.,

I r' :. 1.. r -'-. r'"{.
----------::::------i:::'- -- : iJ'

pi.Avmct( . ... . . ...pLArBAcK.. . . . . . . . .PtArBAcK , ,P-LAYBACK.. ...-.... .PtAYBACK. 1.. .:'- '.'.= _ ,, .._.._.. sj-;-i: i: - :i - ,.i,1 ' . '[ 
,

Pleybackshou gaat door. WiJ villen repeterea net tle Èeelnernersi op vriJdag , - ,È
1l novenber. Gaa.rue onstreeks 20.00.uur aa.n- wezig. , il..' ,.,Jí / .. -.É z{o eea fear gul1e gevers-' vïof orid.er' anderé'de 'pLày-backshow en tte j eugttpot. ' I
Fa.m11le Sorsten en §chippers sponEoreÉ de playbacksbov en Jen Lamers kriJgt ,* ' Í'zf.Ju lbaàs _yooi 

-èlkë dëèInëEeI eén leuke heriuering voor ale 'avona. -: - - - - - -- { '

Si:eeleutoótenhaudel Morgenstontt tleed'èen greep in tle briiflel. en spetrte tle Jeugdpot..),
lPrÀyBAcK. ..PIAYBACK.......1:.|.PI.TACK...".::liPTYcj.........Pr,AÍ3AcK. 
I
I.-+..--..J- *.'--_.- i,. I r.!:.À..i .:,-... ,,.s , {'

BÏNGO voor C. D en E klassers .'t'., . J . -: :' j.'ï . 
iÉ' l' J . : 'è

2. decenber rs-evonds een biago voor bóvenstaa,nale Sroep trenàeis. fu w-oiden 5lrol{e1 5
gèspeeld -net nooie priJzen..1. 0,59 pe" ronde .i-s-Beea geld. Daaina yoo1.d.9.' ::- .'l
Jongens die,EJt die- rontles Eeegede?n hebben. een suÉerioDde.. ' ,: ;,:: ,,. 

'í
je IÉn nooie p4iJs hebben wiJ daar aL-,vooi. ..,r.,. ..; .. -,...r. .., i,. .]: h

t - ,. f..:. -, i
I{ïr er op zatertlagen veI seer-vat afkeuringen te'verïechten ziJtr (].ieter.ntet) 

^ .[
óeten viJ toch ve1 vet bèzigheden voor de, Jeugd kriJgen..Voor de kleinsten" 1^.:i.'.t
tpkeuen, trnippen, pfakt<etr èn tlergeJ-i.Jke "en'vooi de grotereu dertetr, 'tèfe1teplP 

? ": Ë
sijoeJ.en, tafelvoetbal e.d. Iíie heefb er thuis op zoLèei of ergèns aàde1s no[ '^' ;:ff.
apeLaaterieel rlat nooit gebruikt ïortlt. K.Leurpotlodèu, puntengliJpèis, vtltstiften,!
puzzLes en eL tlst soort spul- is lreLkon. Dit kan ingeleverè worclen.biJ,de JIIKO,. - {biJ de Feko of gesoon achter d.e bar. WiJ kunnen Urr kintlereii daar dan nee.beziS....,'':§
bbu.en. A.l_vast beda,tst :--il:t,:......,--,-.:-_--i:.-lr,-*,::r.:r;.-.r_--l
i ,-,.{.;! ' I
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I]NI CORN I'NICORN lTNICORI{ I]NICORN. ijil;l l
'al|

Hoek v,Eollanal - lBlS f . ilji:ii" .;- i: iil
F,en vettstriJd alle zeer terecht geeu rinnaar opleverdè'. ZoekLnA naar -ng8eliJ=kheden

r.I

t,
een bres te slaau; b^iJ -{e tegenstentler: weral het (voetbal) gevecht g{otendeels
o$ het nitidenveltl 'Iete-rLiJk uitgevochten '
BiJ é6n vau ae spagrza.me tloelgerichtte akties van LENS r'rist.Joop Odenkirchen
d.e. goalie vsn-.Eoek v. flo].land met'een schuivertJe te passerdu," 0-1li-,,. -

ri,
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I.t'
,c,

1-

3
i
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Det Hoek yatr EolLanal een tientàl Dinuten later de Ecore geliJk bracbt. was puuT

te v1Jtën aan het rormellge vertlediglngsspel van !ENS. ll.' ",, , ,Í iI1. ,
Een hdoftlroL "in .deze vedetrtJd .vas' 'nisschien ralleèn ïegge1e8t[' voor $e;!v].k - ..:
fluitende .Leitleuan. r Ji1 'i" ',.'..',;'..:i& f ii'-1 , ,Í.
Desalnieteuia - rda8 een doelpuitl-Jios SeliJkspg] neer tot 3,ra peglt. geleest l 1 , .,',

1\

. l.h

,; ,rrirl

l.liJ n tia.Ek Baat uit naar Dhrl À .sóppeiurJrineis'aid ti;aens tleze ïedBtriJd onze

spelers op punten heeft beooraleeld voor het klasseeent ön tte IINICoBN voetbaLler
ven het .l aer trofee.
VoLgentle IÍeek kunt U

: r<{ r
de tussenstanè oxa aleze trofee ]ezen.

Uits derale klasse KNVB !

E.v.EolLetrti'-.LEIIS. . t í" 1-1 '.
GDA - GDS \-2
ms
i

Kpmpetitiestsrtl:
vbs 8-12 t5-6
Dwo 'l-Lz 1l+-5
Leakksertier 8-10 2\-1\
D-So T_9 a2-.1
d.v.Eolland B-9 f2-12
cira B-9, . 14-11+,

:"1. J,, -. . i:. . ." ,,, ..,.)f , ..::;t ..jr ...,-... a j
: ... ..t.,- ; : .': . .-;..-i-liJ: i r .,.:. Í! .íf..:rr
". Laakkwartier -, VCS,.. ]-1 1rr,. 1 :, .: lr.

BTC . -, Dy{g. :2-5- ,, j:.; 1.ï ..}r i

tr';,AT------1ï;-- a'i

.,,,' ,l.:..!.rIi.- i,i

í

ï

Til

Hestlandia 8-8
IENS B-B
BEC --' k* * 8-6
BTC 6-\
GDS 9-L
ffis' ,, ^ '.9:3

11-B
11-9
r.r--15 "'
8-r.,

10-26
6-:'6'-

.-i' .l !. ;,j.Ív L,:l :i r.l:g

?rosreiÀi e.".'óildb.s'L9 Èovenler 1989.'

.tr

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

.. "' ,l .ll-.-,i ar .t:,r .; ::.í1.

'(.-r .1,. irr

- j' ,'1" r . . 
GDS 

. ,,' ,.- 
BTC

BEó !' ;'' - wéstLauaia'
,..-. E;v.Eollanà: Lealklrart ier

HBS

DJío
GDA

- I,H{S
-'vcs.: DSor

Íl", 'Í

UftICORN,i.) . ltsïcoRN " I'NICORN..,.
.t,
r
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H..H. n].el éèIéHie-spefers I I
- EFt zè1 U reeai ËeÏàna ,qn, alat ik op ÈiJdagavoDd'dè tr'aiíing valt-de niet--8ese:

Ieliteerden op aiJ heb genonen.
CÀdaaks het etrthousiasme vau een grote groep Diet- ge6elekteeralen wàÈ de

opkonst enigszias . teleurBtellenall
gèzegd aleze training te "z'u1len àaaí vórgen).' " i(,terwUf ongeveer 2, 'rnnri 6664s4 16e

De opkonst va.n de eerste driewekén nas re6ÈectievèliJk L2' 1Cj .ën '2 nair ljl i I .: -lr'i i.

e'e
db

zièn het feit dat er a} tiJden woralt gevraagtt on treinl
uiet-geEe]-ekt eerden

ngSEoSe liJkhéderi'voor
vintl ik alit zeer .te]-eursteLleÉd.

.'rll

r;-ï rr.'/ .., §6
Dàarom deze oproep: KOM TBÀTNENI I I
41s ale opkomst goed is, bèut U verzekërd vaa èen ontspannen, leuke tririiiing
qok wanneér hèt veld slecht lst . j/r,lt .:]'ri.

',. lr i

fus DEEItr aItija róopscàoenen mee. ,. . . l{ ,J.:r; r. 
^ f l'.-)-l',

7

ttÍ | t"

IA rekeu op U.w konstlll
Ieöere wriJ dagqvónat or 20.00'uurt
KOI'{[ AI.,IM I t EET IS GOED VOOR IEDEREENT I I

,; "I ! l
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RenÉ Keus.
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Prolrama zonalac 19 november L989.
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l-L . oo uur
10.00 uur
11.00 uur

uur
uur
uur
uur
uur

HBS 1
Papenilre cht 2
LENS 3
I,EI{S I+

LET.IS 5
RiJswiJk 4
Den Eoorn 6
Archipel 6

-ITNSI C

. I,E[S 2 A

- Cronvliet 2 V1 J_wc, v1 M

- RiJswiJk 5 213 N

- I,ENS 6 J
- LENS 7 1í

- LENS I (vriendsch. ) N

.1, . Larobregt s 1ö
10
30

0
0

3

?

3
11'
L20

1:
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5
6
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l+8
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.00

.00

.30

.00

.00
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..N. .. .;
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Terreinen:

EBS
Papendrecht
njJBÍr"iJts
Den Eoora
Archipel

OPS[EI,I,INGXI)I . , .-, ; .: ,.',-..,-,.
tloor.tle,!!+iEefs
afBchriJven viJ
afscbriJven biJ
afscbriJven biJ
afschriJven biJ
afschriJveq. !iJ

- Daal en Bergseleen ''l|r
- Iudustrieveg, Pependrecht
- Sportprk rrpr. ïqeDe.'r Schaapveg
- lloud.seueg 66 Deu lloorn :'r

- Buurtveg t'Groenend.aal" !{as senear.

' ' te1:.1686
tel: 0ï8
tel: 9l+O

0

l+

l+51+

-]5
9]'2
-6r
118

tel: OL5
tel: 2Lï

IENS
I,EI{S
LXilTS

I,ENS. I,ENS
Lmrs

1, 2 en
l+ - ars
5-a18
6-als
?-als
I-aLe

3 word.en
bekend
bèkend
bekend
bekentl
bekentl

bekentl genaaJrt.
Toni Vierling teI
R.n.Noort tef
t+.fleijneri: te1
I.VerkiJk teL
A.Bilderbeek tel

6o66\z
45r5ro
d+l-088 '
\5\972 - ' 'i
079-r].6't86

! - LrÈ7

r iií'' .. Í t'i! í
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Proera@a zondac 26 novenber 1989

1li. o0 uur LniS. l-
11.00 uur LEIS 2
11.30 uur Postaluiven 2
12.00 uur EDv 2
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- GDA ,l- ,...*,. r
-DEC2
- IENS 3

. i;-:, 'LE-I{S-.I+, . rr

l-\.00
l_l_. 00
l-2.00
r-0 .90
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I,ENS ? .
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0
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U.oo
L? .00
12 .00
r.0.00
u.00
L2.00

uur
uur
uur
uur
uut
uur
UTLP

B1auw Zvart L
3Is.ufl Zvart 2

Quick ll
Lyra 3
Quick 6
Lyra lr

Quick 7
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I,ENq
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I,ENS

L

J
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Dr. Ms,nsve l-t kàale wassenàar

.10 doelpunteE

iclen .. i 6,.
Sp,prk.Nieuw flanenburg Sa.L.inahfaàn-'
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iden i-: i ' -' I

Sp.pr}. ltDe Zvetblt De 'lier
Sp.piX.ttiéuv Haneiburg Se.L.laanr. i, '. '

l-'r 'ï
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r ,, \,ri,l

Ndar het doorgaan va.B aleze redstriJden kan wortlep gein{or'meerd biJ:
Bleuv Zrrart na l-0.00 uur teL: O1T5l--l-5385,'
Iiy'ra na L0.30 uur tel: O17I+5-L36??

Quick na 09.00 uur tel: 680323{
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J Jv. tt. Stee
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IIGGING TMRXININ:
npr. -irénet' 

sqhaàpvee RiJswÍJk.'" 'tel: 9430?3 ' r':
sp. prk ; terreiir Malathbu ;' I'Iaólsdorpèrwe g l{as éenaar' 2b260
. "d.e HeuveL Eeiitelveg leid.schedàdB tel. 278972, i n,

t ,\ '.!' ,l Ít

Í,
Icsol ;,s.aJ
Nete De}I -;.-
Sev 7i..,

,J.\'i

Yerza.:oeltlJden:

- Sp.prk
- 0osteg
- Sp.prk

B. ,':, . /i

r.?

L,ENS L 13.00 uur ''rJ

,-I49i?,., -9'30 uurr 
,.

,-à''t" Postalla.
LENS 2. 'L2.00 uur

; : {r,t-, i j t,'i._fta:ïi..

IENS 1 ,-L['.30 uur

t ,.::]

OPSTELLT'NGEII .

:.
I,ENS
I,E[Í§

3
ll

l,

:i.,

9.L'
13.30

uur . *-' I
uur, * ,

ttl
i" , r-..

.. "i'ic... '

:

Bi afkeurin s

,''J- ' trainèh on 12.00 uur' ' n*' : 'BiJ èlgjlhe1e afke.urinS :;a;;-l . ,.,1 ,,

u"t 
""Jà'iË'"n 

tveede elftel vbrat dooi;l'de ' treiner bekentt geroeakt I EVentuele j
afineldin-cLn roor het eerste team vriJ da.àavond voor 19. od''uur bÏJ H.v.Spronsen
teI:933ó[o;zaak5O2a55of-biJH.Gabe].tb1:6\655ll',.I'.
vo[" íII t"é"de tes$ """lrtirlr"-at elcllngen biJ B.v. d.'Nou:-aDtl tel: 96zo]-:6.' :'i
Vobr inioroatie over afgeLestÍngei kan Eeu zaterdÉgs iàforna,tÍe inwinneu onder
tei. a95ïor, ( antvoortlap'peraài ) varar 8'.3b uur.

')

4 {i .Ir!1,. '.r

LENS 3!, .j-. i ,rr.. . r','. ,.i ,ll:
. ! . i: -

w.b.laeróueieen (l), E.v.Ko.oten, D.Bà1et-tb r'A.xrnïter, lI. Ee]flaniè ' D.notteveel'
- r.it*,n.,y,tiJog.rtàéo, u.criïru,-s.v.a.ros[' r,:s1-uke, B.Wei§near,"E;u. TI:f;; -

EveutuèIe : afitreIttlugen voor vriJ dagavond .Lg.oo uur biJ W.v.Mersbeige" !ëti atSSgo
(ait rd 'vërplicht ) . :.' : . "j . .,-.,,! ,.- 
ldrs rl'j "',, '. .i(',i ,:,r .t ,. .., ,i-,
D.pe Buiter (A), §.Jagesar, J':Kounenloven, G.Kufper, H. Kouvenhoven ' C.Lipmsn'
J.lv.è.Steé, M.Osnan, W.StuÍfbërgen. L.Ma,ntel, M.Raphaela? + N-N"..,: , .'l r

EJentuele eÍheIèiugen voor vriJd.agavonA 19.00 uur biJ D.aIe Ruiter tel: 9!81+22,
(ait is verplicht). 
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rÉ. so
rd.oo
10.15
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uur LEI{S
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VAN EXtr JEI'GDFROI{T

AÏEeneen kontektpereoon: Patrl v.tl.Steen, cbopiustraat JO3,'2552'SV', 'p"o Eaa§.: '' ;
t- tel: 9?015U. BiJ geer'8èhoor:r 6351+L8. Frëè Greng. '': ' .'--
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uur.
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iíetlstri.l dProgrennP A-B-C-D-E en F .l eusd.

Ai$ellen'íioor ondeistaautle , wedstriJ èen . gllgenlbiJ Paul Y

zo snel EogeIUk docb uiterliJk rroor vriJ degavoTtl- 19.00.
l .JLlen ndar: tr'reè Grens- (635Lf.8).,Iu. uiterste. nooaI nog ,op
I,ETI§ (6681\) ua 8,00ruur^.biJ ienand..va.nr tle J eugdlotrgi s§
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SCHADUWPROGBAMMA JEI'GD. i
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tievoetbaL ?roberen wiJ toch aLtiJd Het te
op goett bespeelbare velaen of ergens ondel-
oi óp 

""n 
verherd terrein' I

BU g}lgEE afkeuring ven het koEpeti
voetÉIleD . Of op kunstgrasveLalen, of
I1ng iD het Zuitterpark, op bet' strand

t

o

stander uit thuls terr 16 :,.:,;".1-. san.k.E[fbaf deturo

.. :r18,nqv-.:l
'r 

: líilhe'Lirus 
tiA

:ICF. , thuis. - ... V-1 ' .,

uit :. .,' Eèuve
30
Èóiy,r

. :\*.! , :i 13.
zre
11.b5
18. h

A.
A1
B1

B2
83
cl-

c2
c3
CL
DL
v2

Et

E2

E3

El+

E5

E6

HI
T2
F3
rI

re8 llt' so ..

1lt .l+5
L2.\'
L9.\r.
lL.30,
1l+.30
1r..00
19..30
13.00
l-!. 30
12,30
l0..lr5

9. 30
18.30
L2.00
Ll+.00
L0.00
1!.00
10.15
1[ .00
1L.30

.Ll+._00
l_0.00
Ll+. Oo

l_1:30
l-l+.00

9-30
10.30
'9.30
10, 30

, ! ,,r;,'-!
18 nov. ,.

LB nov.
20 nov.
18 nov.
18 nov.
18 nov.
20 nov.
l-8 nov.
18 nov.
18 nov.
L8.nov. -
.18 nov.
20 noY.
18 nov..

,i 19 nov. '
1,8 nov.
19 nov,
18 nov.
19 nov.
18 nov.

. L9 .nov..'t
18 nov..,

.. - L9 nov.' " rB riov.
19 nov. '

l-8 nov.
LB nov.

SEV 42

quick C3
'Quick Cl+

T,aakkw

lweg
ADO B]. thuis
DSO B.reg.. thui s v2
!íestlantlia 'v3

yl "
1\' d

5
o' "]

Quick Bl+ uit 'Sav. Lohn: Iaan zie koBy

West].andie Cl ' thuis vI ]Q-1'.
. /iuezeu:àreiu 18.3o ' -,

33 thuis

uÍt

v3
thuls v2

Sport1

EoutviJ
- Ae Lier

Nootalorp

|,é,';^'.,!

; .:'; t,i L2.30
1l+

-t,
Duinatorp SV CL uit

: ..i

Velo C2 *r,.r r. t'. thuis

i

it

'J

1

IJ

. ., onèer

Dl , ".,. thui t3 v3
thuis YJ

Sa+i : tàan' ' ' 11. :iöLolm
l-0.00; f.00'- 
18.oó

00

l+j

Quick S.leps p3 ,
'tfruts \z',

WP.D].

BfC E1

BTC E5

k'

rlr

r':.,i.t.\,:,

': I $li
11.00 \uit

1itrg
EL

vog,lbal op
, " -uit

LENS "

9Ít .13 l+j

9.t5.13 .\i ::{''

11.00 r
13.45

5-:
0ó- 1

.,!i,

13',. u

Llrra
onde]|ling voetbel ' op I,ENS

Ol1veo. E2 (vr.) uit
onderl-Gg voèttaf op LB{S
SV DEB E1 thui s v2
on!.eJ-Ii.ng I,E,ISv-oetbaÏ op

,. ;,. .uit
voetbal op

HoutviJk
,i,:_, .r ,it 9.0ö

''. .l '' .Ji -,13 . b,onderllDg
t Ràva E3
onderliDg
ADO F].
llik xt-

LENS
':r:' '..thuis.-
voetbal op LEflS

thuis
tbuis

v2'

\2
v2

,, r ., ''',, -,^11 .00-; t,
.:i r',i r'13r

LB nov. r

LB nov.
Kijkduin F]. "" ..thuis -:i ',\2 <":. -:- rr'*iI '.. . -9'0Q.' .;:
mÉ F, ' :i . ": r thuís . r -i.-V2'r 'il. 't *!;'.*'- t,.t.' 10t0Q. 1.

9.00.
L0.00 ,J.'

',r..-r1t, Í.
. -,. .r1 i .. -lÍ,'' ' ttt -t,

'l i'iri.r'.
- aanvezig Juko: G.v.ReÍJsen, L.v.d.Berg, F. Schuurman '
- g&arne óutters net vertroer voor: LENS EL' E2' E3 e,tr E5' i- :lil ,1 ..i:lMi.: .'rr-{'. '

- ii" topy buitenleralse reis; schaduwprogranM en traiuin-g Eët.:rttfs" 1., ,,.' .,
- opstellingen a1s teB,eDtl Bet uitzonderS,ng varl: , v r ,- -,- i ,i ,_;r1_ *. ! (. ..

treDs BL: zoncler S. Gleualee8!.s . .' r: : - " .. .i .. .r :.
Iens 83: zoDtler I.Blokhuis en Ï.Ebben LeiAer??? . ' : -. . 'i'

Lens,C2: zontler L.auouïàrAl=s.la"i.""iu-""-i.w"uten ' Eet H.iaib "eri o.zanaÉtid;'
Lens DL3 zonAer B.v.d.IïeiJdeu (zie D2) en met R' SteP'

BUZONDERHEDEN:

D2: zoDder B.Stap (zie DL) en net n.v.d.HeiJtlen'
Elr.: zontler R. den NiJ e eD Y. SiEons .

E5:- nét F.eI- Mesoudl -.' t ,, r-., : .. . '

E6: zouder M.Aarts er F.eI Maso]ldi (zie E5)

Leog
L,eEg
Lena
LenB
L,eBg

'rt!.,.- I i.1 .:." lI:i

Fh: ' zoutter-B.v.0s

-';.-r.- ;i. -t,.,.i f t,--"....

LB{S Aa en let :

Jullie Yerz8.relen alilekt
( 6613L1+) óf bet +óetballen d.oorgeat
SEV de tegeBsta.D

" op 'het vekl
'Í l, [-

viií de tegeíst8.Bder. Bel" se] eerst naar I,ENS,I I

' 
'" ,.; ['

stopt., .der vaJl' 'AL,

er voor tle deur eD doet er vana
speelt in LeialËchenda,n aan. de- Eeuvelwpg. ,Traq' 6

f :ae MeppeLveÈ' zoln l+5 nin. over. i:
quick de tegeDsta,naler va.n 83, speelt aan ale SavorninlohEaDlaaJx hoek SI)ortl-ean.

Met de fiets nakkeliJk te bereiken Bus I+ en 23 komen er ook ln de buurb.
lle vernachten ledereen dertig nlnuten voor a€.nvarrg va.n de ïedstriJd in het
ïlubgebouw van tle tegenstaatler.

t

?

t
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fiï
I

He bebbea.veer eeu zea.l: ..[ ;l i r-1.r.r;,. 1.r;;.:. ;..! .Í..r,-: r, ,- q.r,!:.:i:.. ;.t ..:,Í.:,;1
noor Èeiiddeiiii ,ri*, n"io [eider -.(beikD]rt) 

- hrnnen ne- op'woensaagnitldag gu,op Eei:*r "l . ;
-ni.r,' -zaterdamorÍea 'veer - rn oe- La-a] 

- vàà dé Ma^rtèrrgde' terecht-'::'': ' : ''::', ' . : 'r ".i '"1í ^:' lsrl
;i;-;ilíbi;" Èaï.t?t:.tte tliJ eëé öEdetlhet'gdp3.oeter,tn.de roddqr 94,tle.Iegen.'l--,' :.i
niËt-rl u""tre'kkeLuk is-.- ne'iràel"ie 'ecbterhet-r'l Batste aLternatief tlBt re gqPrÏik9r'.-i
ig Uet noot -v._e-er Egari het_ veld onbeapeelbaar dan zoekeu. ve eerst eeu altematief ;:'.r: - "ijr i
i"iïà". ii] ÍÈer 'sfeairt'vier gÈau vipas de zeel in net tle E- eu F-Jeugd elsnetle fle

;:Ë;;;";""; aà. iióeaedaggrddÀg. Nlet rpex'belleni aaar LEls.-of ale" trai:rins 'doori r ';. .r .
gu*t ,r"r 'iÉ"iooo 'tsor"n. De tiaining gaet altiJè tloor. Niet telIen wear..er.8e-., -i,r -r,-^l
ïraiua voiàt I.àDt i[Bt be8llssen de trainere'.1 Verza,mel altiJd op LENS eD op !iJd.r.r ',{. r:
;:;;: ;i;i.A"i,rí mtnuten voor aanwlns vaa tte. tralulns. lleem aItiJaI voetbal;-.r:rr, ,'[ ,..
;;il;";, grÈcuóÉnen (schoae) en een trainiugspak nee. Eet.i8 rebsoluut ""I13-1!l^::i :
on net sloíchoene! iu de zeéI tekoraeE wear Je ook bulten nee J,ooPt. De Slrmschoenen .'à '

""ra." ft in.ae'Zàaf aange6aan. Traiuers.lqt hiër op a.ndere EiJn ïe de _zea+ 
zg,r., I l.

""", trilt:,,Véiaei bliStt.tedereen Ín de iaal tiJdens.-tle -tralnipg"op de-.bank, ..,., ..f , , .

zitteu aier à'e iiet bezig zun en ae buitendeur 'b1iJft tlicbtt '. ' - '.!: - i.q
n"i""i rUÉ;;" hebbèn'Èóh eéuea. Hèt kllDtt streus Eaar -tlit keef È'uetr-ve.ide ?E.81.í.,-,"
laDger houtleu. Herk een beetJe nee allenea]-' I .. ,-[ .,-. -.j.r.i.-11r:.-i -Í: , _-^ :_l;i;:._ ,,-.. h,É
pe ziekenloegj . jrJ,.:;-!) ,, j.-,it--'-...,.. :.0 : r í,,t^.,.. Í j-,.i rl .,,:-;r rr-, ;.. ; ,i..rr .r r ,; ,C: .[r^i
Deze ia c.à.à 'sdliu].a i.*.b. ite J eugtleftleriag. BuÍte!.het.'kaarlJe . dat 'tte- 9p-e1er6, ,.' ' ,l:i,':
"i"-a"- I Ë""aË,;r;rigèiet triJedn èn net telefoontJe rat.-wó'29. nu e.n ,alan.Plegetr. ",,, . '{:'rt
veroel-dón rriJ aezè 'rsttiËtrË"elt 'zö af en:rtoe ' ook in ae LEISregre'.'r 'ti.'.i.'lr i.a : '-. ['
u"o-rr"t,"tu Ëtujoa ,uo zaËen. líet opvalt is aat de tea.Egenoten velnig aartlPgh,t;il' .:. t: I
t""t"àà"- ""it 

ia.nhadriE Sebleeseerdeu en..dat Ae persoueu ze1-f1:zich rteiaÍg ol-'-ij:ii:.- [.r,i,
f,nfé i"i"à-t tfen ÍiJ, i:un-ef ftàI.Í SotrE is:.dit overDecht i Dasr- ].ang Ej:9t. qltu.g.'." :,. [,,]:
fo, "p "do 

tèiaë'kaiitèii'ïat. ffr interésàé tou'eD.:a1s ,hgt:reqal.rr:nlr ,eve-n7 eeD lkofte. 'J.f . -

opsoming: ":l'!i!'- 
1j' 'iitr' ; ri' -: "r -:' "":'/ 3'l' ;r' ." -'rv i 'r"' :,1 :.;

t

Hffi; seÍzoeu gebleseeerd biJ A-reg. De geneziug "ó;r*ót zeéi traag; r-"'.i:' - [l=;
u"*ii.tt ztóh vè:tocu-'AaJdi begin volgenct Jeer ale.traialng. hervetten .e4,.La.B .:,'. .: ..t .tu-

Uj 
--a"i 

l_;;gl..noe herpeD tij: àe striJ6 tegen .ate ciuderste p1aatsetr. AdJgi do.9 J_q,, 
[- 

j..
teit. We hebbËí:"Je eclt nóAig.lttl ?r:' rr',i'x . .. ..r..,1( :.. "r' -"\.r .:i?';r-, r.a. ,'+s-- $'.,.
Marcel Ae .Wbï?.:.l., ri" -1. ;:.. ï.-j.i ëri iits/[ r,-(rr' :r.- 'Í:fij;-,. !r-.,;]:.._. .), -.:,-. : . -.- 

$
vóí&_ffiffitè= eéiloen op LflS ea s'Éitb v6n:A.Leg. Een ryugDlegsure !p99+t hen,..rÍ!.
J-."t"r. iiét"í1pertëii; EiJ.volgtl het .èIftal- altlJdrEa4r ÍÈqo-p.! binBenkjrtrwe.e,T, :.';,f '" r

te gaa!. gileien.' Hofen viJ óok;'r'rr 9:,r'- -{" ' :r; ') :ií,o'. 'r' --i3 ,.-": ' ,'' rre i,:1J' 1r'í {, * "fraus Blokbuié: ' t',' ;' v'tÍ''' Itr:r1- '!;'r r'' l':JÈÍJ ,i !.'í'' rr j'- :-.:r. .'r r:r:.':'trr.,
Ë-de-I*t"te 3aiéí-iiee1 Èrbbleiieu rnet z.rn gezontiheid. .FrPg +14.I99t.-, r -....x I
oEderzoeken in het westèia{ë ízièkenhuis. :stuur hem eens eetr tsaBrtJe ' HrJ ,., -;;., ,.n [,;.1Ilgt op ale achtste etege. .i l",l .:'

Ï#ffiP.rà" van eeu blintlendarnoperatle. Dit, kpn nog weI elÍeE, durer- 
---Àór ,-,r.,',1. [,.;; e;-'l;;r,9iop- zat het hoperiJk ,re.pn.}rrlten'" 9f,Ï3:I .'".9*'1.!1,; 

-. 
ï, ;,;-- =r-r1 ,.,, [ 

";

ffi"l;,.ruË'is,,.""h;;.hiJi'i;"d,,',uJop."i,'*et,"ï-"91,:];.":.-,1:'',:.,i,..
Eetr la,ngduri8 proces raariloor hiJ dit seizoen Uah.r6chÍ jn1lJk uit .de roulalae,lJ -" F" 

,

Ls ale leider. Hie volgt hen oP?? rl

t4arti.tn Janseu: ,.{... .ir;jtlt. -i':L:..-"= "gair).- -;,i -.i
ffiËÉffi L'í:'Èie" eri clé-irtin.'ni1.-roeer,'uiet ves.Gelukki6 heeÍt hiJ,eel '", .;.,1.1 , ,
Ëo"à" (ii"t vadr Jar) 'ffÉiotheie$eut;i zo-q't EiJ'suel'veer ''aat Bpeleo' 1 ' ' '' , -', $..;,
ercet 

'v. 
tt..lraaf :'l lt.;'r:.t . Ír!- ti : r:: -.. -)ï .-i .r,.. JÈj,.- :r"; :-: . -,, '.. ..1; ,t-..".,. j11 ..

E-g"op.reem;e.n ztn benen. flet gaet Du alveer een stuk beter en I'larceL hqop!. ', È; l
voJ.gend J a,ar ïeer preaent te ziJn. I
@g!-@f,: i'rr,r!'rl i.r'i'r r'i [:1 :..1

h"rBt"ld 
"og 

steetls.gan .eetr auto-ongeluÈ.gn.,h;t ziet er naar uit ABt' dit'.-noqr..1ygi, 
.-'

saat ttureo. ltiqschlert *;!=ir"'ià91tq9i";.,1'i";;y99!fiué"' ,' :.-.:r,.r; ,,.;i:;.''l]-f',;,.
f.rEtelt ook va.n een onseluk nii€r heí hopen ve bèslq. J9",:""f1.,"::I..:9 "il,,:":'1, 'i' '::

DetuurliJk biJ Sinterklaas. -'"' '^ [ '*

j

I
- - L0.



heeft probleroeg-get z,?g luchtvegén. en noe!,rvo-o;|9gis- g1e
Jaumer hoor, na,ar we zien Je terug op LEI{S.
Mlcbael Asrt6 r

tie ]eqtqt g;+.,.geze - IgJ1se..r_1 J,., Pas, gp,i#NPipa?I pgsgl. 19.s
geoaakt -en; q9 

rga- t 9.1-?s 
.So-e.t:,-eq1§eliJ !he-!è_ brenggui 

., i. I , , , ,' 
-

ËopeLiJk nag Je enel veer sporten.

Bicardo v.0s:

Allenaal van harte beterschap. :,,',r u De r,JëugdkoimiesÍë: ".'
:l:''i:r S+ 91.tr.

. íJ:,,,{,.,ti. f, .ri, rrr,e.Í:líI
:il'Í ,r.Ír';

:,r' t,.rí , .,1 ' i :i.;f,.t:.,,_.D '-,' -r ;'it :r$iirJ ;tt t;1.»i i,:. .,.,)...-t ).)t -t-.
. "í-r,..^ i:l ,-. , i .r rrÍi:l i rir. l.rr .. ., tr,,^.Iofl,i :t:

'.,' r,! liL- íp._r_r::

u ,i:í 'Ír-rèÍ _:i6f rr

Jongens ook.dit ïas ïegr _een partiJtJe goett voetbal, aI hatl ik Diet anderB :.1i rÍÍ:r;
vervacËt.' zeïaf:'ar§'it! kijk'i!;ar; tlè uit-ra6en,,van iIè, afgelopen :vbken . ".li,r ell .,t1.:ï''ïÀ*
A11een,' pràiit "niiiiaei i.L"dÈt'vela, e; speèL:ilër"bal rineeí àver: ..1 ',..n , r'rt..-.r ,'r;,i, i;.i.i .irr'.r

GDA El+ - I,ENS

llacht
Schbp

l

geen ba1 af en speel d.e baI goed over, kiJk naar nie Je schlet.
niet'lió Ë'ét':vi'1dèirveB.'1Ds.n gaat hèt' stulken beter;; :.i ., r'rí\ I I :

....4 t,l. -.r ;r '1.'i.-, .. r.]tt. r.,,. .i,r :j., ii.:.:i :T§,.i

i ;íi uií, "ï. ; _r'..íf .,r1ii:.,rr Í1". .

rtri..l i olii{ rí,1L
: tot zeteralaS. Eeu vader. : iE- JÍ:í}.1,
: J: .- lrrll .r.!i. -'- :/",.' -: ,.i.-,.: ..,.. t.r'... i ,l.u r;.:: .r.I:íö:.*,

Uitll,agéid'J euÉar t*tt 'i .r:' ,l;1't;i c !,.it '. ";r .1L i 'i' ,'" '-Í ].. ,'r.- ri . . -"Ír.l,r:í(.s
I ., ]t - j .;- :t, a - r.: Í.c. ', .. ,: ,:.jj' '.__,r _.r.1ir. f1...c1-_ i..:i- ,;,..,:.rtn;, 3l:.,Lens A.reg. ..'..- Olynp-ie, , 1:1 i.1..,. -r,.i LeDs, P2 : Vle.+en!uiÍ4 P5,..,5-4,n .,^,.....

Postalia 41 - lens A1 \-2 quick E]. j tend S1-- 1:L' 1""'..."'.
B1.Zïarb B1.r ':,rc; I,gqe ,81.: .tl: 3:l+.,, ., ,, , af-C..fa - Lens E.e:^ .'.*-..., 2:l ..:?=*i:'i.
Laakknartier 82 - tens.dà" ...;. .àJg' ,. ., 'cr"l,gl 

r--; Lens'Eï"';,'r;..:."r-a.'."-'--:-''
DEc cl- - r,ens c1 'o-3 

ciaveàzende'- reql E[ :;1"1.1":.;.o.ri;-.:...i;, -
OSC, Cl, - lens C2 3-2 Quick E6 - Lens E5 5-2 .''. - 

- -,:'i
Svr35 c2 - r.Ísï -. Lens.c3. r 9=1 , ., ,,..,.-{golburg _El ,.,Ti?:16,c,,, ,,r ffri;l;-;5
Lens.-,!1 ,u; .."; h.,-,jDlIO 11 ,r"*,.'.; .0.-2..;;r ll.,i ,,,,,§e._s,!."af8*erd l91a?s..,; ..i., ,,1. .n,,i i ?J:rs!í -

Slebuts de elftallen van d.e Jeugal tlie op veld 2 en 3 noesten voetbalLen (B3,Ch, .J::í'i
F1,l F2, F3 en FI+) hadtien pech. flBtuurliJk wa.reu d.eze velalen veer eens afgekéuràr::'r.g1;
Ee1ass loocËten'we'bóL niet op de 'íÍëfdèri'vcin'BiÍTiépel-en. .BinnénËort hopen ve flèt:Y :J:':a
dezè vereniging'öó ae tdfel':te "zitten*on goéde àf§prdkéh te.naken.:De F;-k1aÈ§ers '::' '1t
kregeD te horen ilet -ze ond.erliDg op het straDd gingeD voetballen. Wst een ent-;l'I ..'rl.rl
houbiasner2èlgt ! Sléchts ii'egèn àpetértJès-van de àë6eudeitig,veinaakten. zièh opper-:r- r

best. I{at zveÈoudèrs het'ri;s toc}i'heerliJk Íeèr;:,Dé. el.ftal-len, atie' $el sleelde} ,,:"1:
varen:

I€nB A.reg:
Pà{iÏËil;r}deea het best goetl tegen ntltmer 2 OLylopia,. Lens kIJa.E op een l--0 voolsprong.

vatreàËilrii vilaè'edi 'béI óil z'n'tfie siölpen:" oi.t:inislukter.( !rep; e Èatíick) . "HëIaas.,:r{
eea. eÍ8en aloel?unt van Lens beteketrale een l--1 rust- en einttstaod; 'lít l.:r",í"'., i., " i' lu',''
Zoals Ju[te zien'ïeren Jullid eè'ht,'niet kanslöoé dus ook z'eterdag I tegen: :llilhelmus' r'7
niet. nli;r geconcentreertl, verdedigen (ook op het nid.denvel-d) en een 1ooÍ iazet.
Suc'ces.
LenL A1:
ver;Loor heI8,er Íeer nu met \-2 biJ PostaLia. De lagere indeling heeft nog niet het
geïenste resul-teat opgeLeverd. Misschien a.s.zateralag IiJ SSV. EopeliJk ziJn Jul,Iie
tlani ve1 konpleet als er ïst triDder afgebeld vordt.
Lens 81:
ging naar B1aun Znart toe roet eeD sterk gehavend tea.u om dear één keer Eeer te
scoren ilan de tegensta,Dtler. Dit lu.kte pas na rust rÍant toen liep 31 uit naer een
l+-3; overwlnuing net o.a. doelpunteE ven tle C-klassers Hans en Robert.
LenÈ B2:
steet nog ongesLagen in zrn rieuwe lou1e na d.e 9-2 ovenrinning op lea.kkwu.rtier.
Iilu twee keer achterel-ka8,r tegen !íesttanalEe teaes (WestLandta eD Gravenzande).
Jongens bl-iJf al1eEea1 goeè trainen etr proteer altiJd zo goed Je best te bliJveE . ,

tloea aIs a,fgelopen zaterdag ook al, is de tegensta,nder lIat sterker.
Lens. C1r
spCelaE echt een goetle vedstriJd. Koploper DEC (8-1r) werd id eigen huis net 3-0
verslagea. [a rust vie]-en d.e doelpuaten. Keurig boys, ga zo d.oor.
lens , C2:
speelde tegen OSC Eaar vooral tegen ale scheid,srechter. Niet leut Esar alat kan

:
t
I

1L



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

geÈer.renJL6vafiJter ià'aao'neer Ëet 'gedrËg von ,een ti:rietai spelerà ua àfloóp. '',f
Irr;r"oJultie..iezie?2,,., .' 'l''' - :' " ' "" '':(
Lens C3: '.-": - .. t
ffit ".r ère rro"g'*ue. cehkrig rasi Cl+ 

'oii vrlJtlage'ioad at àrgereuia. Aangevultt uÈt
iatrice, tlichaet "í, loi, giugen ju]-Ile' rireï: fO epelere veg'bndat funcay ëià 1otrr 'nog].l
lagen tè slaPen. '.: ' J I{. !' " "'-;;
Schaa.rn Je Jougensr Je ploeggenoteq ,ï9unetr YeI Eet 3-0. , ...1.:-' : l-" .., .,rl ir., r '.^'".. I

Lens DL:

"i;* i'

,'r:.,,1

ffitA-ft keer zru ueerdere erkenneu tegen DYo. De 5-0 netlerLaag wa,B vef ïEt te
hoog naer triet te voorkonen. Zat,erdBg Laalkwertier. IíÍe weet. .1-- ï31'-1.-:.-.-.:-tliL1'

' j _r- ,ir - :l -','r "-'l ,L,

' .1. ' ,,1 .:- " ..'
.i"'-t: : ,t , .:,,

^' l
; ,:., 1

r .i ' r,ii., , ,;
:l "j' j- I '.,' r',': !í! : rn

,, ".r.' , ".,:.;,.i ..,I-, ,_r,'7'ljri. - r .- -.

-12-

":[ ,
...t.. ,

:,tt.. .

Lens E2:

IJens E3 3

x

oet 1-0 voor eD er '$erè heel wat

IÉns D2: '.-".":' .'. .i.í'.:'r, r'"'}* ,;"""'i',r''
íoï:il.er. De ro6e shirLe.brengen zeker.ge1uk. Tot 3-2 kou_ Vrgdenburch Jul1le. uog
weL biJbeuea. Dealna mastteq iuLlie Uet.goed af. Zater6qg- en.ieanAa6 veer tnirii..
LeE6 E1: .:.í . - ; 'i ..' i .J: -,J.,.:. , .' ",.-l ;| :. ',
ffiïóïtee veek eèrst net 9-2 van g}ooníiJk. en troest nu rlaaÍ -euiSF.. Pqgr, t9r{.; 

.

tloor belàe teaoe hartl gewerkt eu tle punten berliJk geèeeld L-1.

Ïreeg een patatJe biJ een overwiauing. BiJ rust
afgepraat 1u de rust of het een patatJ e nayonaiset speciBal of oorlog

iloortlat te veel -
pLndasaus,

zou ryordeu. Eet verd aieta va,D det slles rlaat Bf€ von net 2-1
apelers toób wat afwèzig waiea. (de peta! =of nisechien te laat Daei bed)?

,J

'i:

EL6te DaYe OtdE.E??? Afb'etletr iB eeD kleÍne rnoeite hoor i
tea.n geen proble eE vaot'GDA veíd Eet 6-2 vereJ.agen. Doorgaa^u
-Zeterdeg vrielai6chappe1iJk.
Lens El+ s

ging
lIeral
best.
Lens

' tegenpartÍJ duwden heel erg,hard vqlge46 d.e 6pelers r. Zeterda6 bete.I tqgeE
Lene E5:'

Ioch ïas hèt voor het ;^:r.
^ 'I rÍn.l iT,

I

. t.§

I t,

zo.'"

I.

r iÍ-t" -: :-i

;i
'I

reer voor tle dubbele ciJ ferè 'DAer GreveuzaaAe toe. Dit }lite seer vaot het',. "
11-0. Wie ten Jullie ' elgeuliJk' afstöppen. Misscbleu SVDEB'UI Zaterdag. Doe Je

: .'t '.,

fl-. i

tt .f

t, .J: la

ging Yolledi8 naar Quick. eu ging. ffsleh ten oÍrder et ,-2. DeJou8enB vs.n de"
!rc,85.

verd elBeDIU.k efgekelEd op LENS.. Snel o-ver.Leg ttret.Voorburg en rYe koBden alÉaÍ
Í1

1,.!
. ! '.., ,, ,, , lÍ.

- -: Í.':. .- ,

t'

Épe].en en hoel,t! Eet Yerd. een tto9lPqDtrijEe,vecletriJtl die leas net, .6=5 roE.
Kl-aese hoor.

Voorhet. ot[lleèe! bebben .riJ
-tle 

- teschil<tíng .over,het. 2e gebouv bU I,ENS.

AgtmTIE:

--; 

,.:.. l.[ ,-.". , -,i,Í,, ..r',,.,r... .t..,, ..
Zoatlag'1! noveDÈer geefb WiE Blo4,yqa- 1I.p0 tot"15.39 uur een onderlluge
voor tle èIfbol1en El t/n 86. ' i .. ..:i

train,ïtg

_ía ;rr

l'. -: .

a, ."- lr. rt t t'
ir-.'l

,^. t,
't.e)

$

iÍ
- .'.i ', .'., ;' . ,: .:,:' ', r
' r;-ri . ;;" ..i Ítr,r J;lir.r ..

. : -. j i r'r ,.,". ' ..1', .1' , i
-iI í l,:



WEEIGII,AD, VAÍI .DX 'VORTtsAIVMErII GTNG: I,ENS ';.ö: , . I ,: 1)Í ,i JJ ,.,
63ste J aargaug - nuooer 76 ,23 novenber 1989-,.
tlllltllllil trÍlrrlttltttrl{fittí Ll rflf,i**rtHt***ltITt rÍrlrxr+rat*titta*ttatHl r*tat fiar*r*lltt*. iÈ.Íi,i:. -r,: ÍrJf .,1,.,trrj I.iri ÍÍ! tÍ.i(.'.al, 3i:Ole;.,; r:, r,j "-;";-,,:.",.,...;.:-,_. _;ï.:i
BestuurJ.*'ei 'l:r-,'.1,. _.,.. : 

l.i;r:,'r rr{ !i,l ;".:r:a. ,r .::.:t., !:{gir' . r,,.r rjt.L<i,,i ,,,o., \ -r ,;..J _:.,

u bad Diet d;JLA LidËJ"lpi"tt.oàË ró.i ,'i'à1" É,r;UÍËlÍi;Jioeïèn'te zi1ï"óto . '.r1',,

te ontdekkeu -d&t . iedere sauqnhggg. i'r. o1ze. neded.eling vaq ,Igllge_ wtet^ àv§-'àe' i '. 
:. .

besduursformaïie I'ontUrek.' Dooí àËn 'onj"iirrrxisd e i.n;rooït "iío"orÈt,aifriàriaae" 
., ll'

raren enkele zinnen op een verkeerd.e plaats iu het ertikéI té'iëcbttjetóie;. r' i"j-rÍ;.i

DE IEI{SREWE '

Va,tr enige Logice in 'het verhaal' nas= dan ook -geeD. .sprake. Itreèr ;-"-:-,---.,
Het heeft.i§eeïi',.ziu het gehelé. -Ètuk, ,in ziJn oorspronkeliJkè rvo]m opnieus te ,{. .i,.1 :/.., t;
pubLicerenï- Wet" wiJ' vilden zeggen= is det .de vereterhing raar -het.bestuur -"
naer op zoek wae, gevoDden 1s in tle persooD va,n Bert Pennings, tlie yeer tot het
bestuur zaL toetrealeE eD een financieel adminÍstrateur alie de taak vBn qe,l,trii;_l'- t7a
penniBgrFester.. voor een. beLaqgriJ\.deel zatr JerLichteE... . .^, "Deze uitbreldi.trg.geeft.vbldoehile basis'.om'tié karditiaatbéstirursleden. dÍe
volLedie blzet beettur'a:,§r13,oíw{yqe,'È:r. l"i }:"tï,.qj,' ,l1d.qgl 6;àie}{1
de streep te krilgen.' '
r"t-à..i-.'!,a"i"8oii'g*.9"gen -o.+veo1.dti-+ïéa"1E.,r,1tigX"=qui-li,*_1",1,.
volgende tesituui' te kunn'èn "vooistelLëu': '-

-:i' .rà !, i
een:'i 4'-

,- ir) t,-',,é r.j
a', i':.;i,,:; . --'§

-1.à.,,.":
r,.|\.,,n:,",t.

- Voorzitter: Ad Coret, tevens bel"ast net tle zorg voor dè akkonoilatie en kon-
t-alsbpe_rsgon v-ooli - 

qe- A-sel-ekt_ie zond"s,g. 
-_

Sekretarls : Jaap icgl-pa, tevels kontqktper8oon ,voor de 
"qedaktie. ,.- Ii,T,L í:i'2e- Sekre,tari-s:. Ina, v. d.Egte-,'

- Penalngp.eester: I{io Kouwenhoven, ook kontaktpersoon voor d.e tarko@Íssie ,I -1li:! ' - .,.d.e. töÈ /lotto-komir.i ssie en." t1é,,zatefd.rigseniorena.iU -: ! .r.,..r,rirhp 
..i , .'* :- :l.i.,;

- 'Cotnlssaris: Ben 0sse eet bet Jeugdvoetlal- en,. d.e,;B-selektíe I aond.ag,:- ...-,1,r1{ r,.;5.5.,;1;,;
- Cormissarls:, Bért .Pennings; i'verantvobialel-iJk yoor rhet.,nateríaal teni.kontaJ(tper- r., Jl-

'.,, )' ' ,.Íiobn.voor,.dè' overige' zond.agseni<iren,. het--lzaejlvoetbal r entde .trekói;r.i,,.; ;;

v-.

-.1. 9. ..í,,. ,.-.i:Íe I ii::.ï.I
Af.cemene ..Ledeuvergadering

L.
2.
3.
l+.

Dè À'lenda vóór de'À1!èuene ledènvergatléiinE, tè1'houdenr'óÉ Íraandagr.h deceÈbei" L989 :IÍ,:;
oE 2ï.'00 uur.'

0peuin6/l,Iedeaelingeu.
Ingekonen 

"t"tten.VaststeLLin6. trotuJ-en'Jaarvergàderlng. d.A.' L9' dec. - 1!88.::, rrtl
Behe[ttelJng van het gevoerde ]eleitl en Jaaruerslagen over het

,,, Jaer L)88ltB).
. BehanAeling fÍnancieel- overzicht 88/,89.
. Verslag van ale kaskomissie.
. Seepreking van het te voereu be1eitl.

Vaststelling i'begrotiag 1989/t90. '^,1':!i.' i ,,::' 1.'. . -, r::rtl:. !; .:
Verklezinc Bestuur.
vt;ki";iË'"a"-à" r""ro*iíJiË. !'I - .,\:'1- "r"']rr- r .t'' ' \'':
Metledèlinb voÍr: pleatsgehad helbende bénoextringen in komissies.
Rondrrraag.
Sluiting,í l. 41Ir:i'.,. ' ï,;r"i,_ ie ,,-,n, l,:.í

: ". ,
De op ale punten 3,415, en I betrekklng bebbentle st'u*t"! :;i;o .,rrr,"f konend. weekend
beschiktraar en te verkriJgen biJ een van de bestuursletien in het.klubgebouv.

.,.! ..l.^ ,t:,:"j,.:i

i , ". ' rr .-.,,.-
verenígJ.ngs-.,"o,, r lr' 5

5
6
7I
9

10
1L
L2
r.3

' ,., ' :)l 'riloY ':; l1',1'191.j: ,]:

Att.g. Vooi- r'd'é öestuursvoordracht ,{-zie bet artÍkel hierboyen.-'r

-. t,r .i,.,;,,; r:it:... . .:
,. ,.1. -.. r, Ll .t , i::

+.-,:.: J.i.l
llr i,{}

* . ' Eet Bestuur.
r'Íi'?i.,--i.d'!

" 
.i.- 'i

' :'ii -'Í; j':'';: rl
' . il ' ,r ..Í$'{,!, Ja:

:.r. ;,-j ' .:;eiiÍ.,.! .,
.,r I0Ciir .:t' ..,i '.,,

.r'qr) -.$r.
i-,i .-Í+.'Í1,
I " '.i: íi,: ,Í-
.l'1ïi:r-:,:itJ

-r'; È..r .r t.r

1



PIAY BACK -, .. PLAY BAii( ' ,PtA:t. BACKI{:]i{r'ii: r";..PLAY ,BACK . ';sp-,-
,,,.:, 'À: -l

De generale repetitie is vlekkeloos verlolen en wiJ kumen va.n
{1 l í, t il l*.' . t * ir * í i: i{ r i,} l+,.. }* l' ltI i r: { * 1í fi * l,.i j

stait gaaD
1t l*r 3. 1'*'+ Íi!:,i qiF*:i.! lx" i

WiJ Íillen SrBag' oE 20.30 uur beginnen en onàet hèt hlutterllJk Íg tlat er telke-nq

menseu in en uit.IoPen ve!zoeken wiJ ,,1"99'.
eea tlie rnee tloet en w1I kiJkeE. Op

tiJA op LENS te ?ÍJn
ALs de sholÍ
Zarètustre z

J u.iÉË ItrUZaeE ÉrBe].en.

J!.rÍÍ.ii. íj.i ,,. i,i r

r ii9{,1 ïr' ltrï lí

g,fgelgpeu
orst-"lfÉqly

Ëunnen v1 c een Daar
.r- ,r-- l-, ,r: .uturtJ

,Ír: i \','1
1s no ea geze
oor ,: rl.$,i;l arl',I

:1,i.

" 
,. I ' .'"{; .r;:,í

PI,AY BACK J, .lIII:i:-: ; PIÀY BACKT;,r,i.iT,I ::., Y 1I ;: IPLAY .'BACK.:I:.3 +";1 . -P!AY.,3ACI( .. .: .'^;11

,qu i

Dit liep niet zöaLs IriJ . hatlden ' Ët.-, 'ael

i:1..liZ'r'-.í {'I.
't 1.^q iÍ.-.iti..'ll r i.,'; . ,.ir "I .:r

10t voot de tr.uÉ uoo€ 19 aààèis naa oi'ï

+..; +,,: ' '',

GROSE CLIJSAKTIE

gefellciteerd.

,i ó--:'r . :j. "' .l,;i .i,
,J

rtfi:) l- it . '
, Íq :1 t i"Íi

i ít rr-' .i.-i = 
.r.--

iirr, i -i6

,.J Í1

Í, 1j: l'
: r. ii

verlJac NoB 'Diét heLfl ve.n het,';öï a1', iotei;.r F' :.Í

i i: t

i-i;l;il ',ri

1s verkocb Gelut}lg ttpt.Ae $inst op een

er geld ÉÍJ genoeteu: -EE zun oP de LENSlbten
Éen gelttprlJ s vaq .f . r.000,-- -9!.5 van f.100,-

If. An 11J §ri s van " hartedëre p nnegr

'6 ó}iJ;èí àevallen:

Ién ver tle f . L00 1oàen is voo r LEI{S
;: , !, I

Jli 'Jr ii-i1 r'V

BAR TITTlt nnn ' '' '' iir*i" dAr["' iii*t ' 'ritAri *i*r ! '- i rt 'u iji!i;;yBAR

ii:,',j L 1 . : :-,.1 :l.t ':!,C: .1.,a':., r lJijj:".r,r *-"i i,rir'-.-",' q : : ll!Í:r, I

vorige .week schreef ik alèt',het retteuJk'goetl Sing Íoet tle. larbezettinS;. 'Afgelopen
zaterdsg bleek d,Et r ik "niJ 'Íergist had"' ' -'t"ï -r:'"; i ':-'rÍ '::'J ::'' rl;'" ' ' r; :-'ll"'
Yee] zeureíaé. Eensen voor der bér en \,reei' rlezélfde mensen' achtgr.;de .bar ' . I l'" 'tÍ'
Met zeuren berëik,Je alleeri- naar ,dat. ook r tleze EeDsen=-er geen' zl.n l[eer.-lD helben'
lleer hetzeLfile telefootnr. b55L3l+.

BAN IIÍÍIi , .BAR ; r *Ír*r.-,_:;j,"BAR. 1.r!rlt*r.:r. r, BAR' -, .1.*Ir|t BAR i,,l ,Jr!ri-ii)

..1.: j: ,*- ' ,: i:,'r . .3v -r '4ri 'rl'. i-.ii, ..- :
- i-^l -

,i .J,. U tr.r"t.r..,<lv-

..r i.l J ': .r

KTAVERJASSET.

De klèverJa,savoDti is nu veÈtgeÈteLd. oÉ B tlecenler.' .N-oteer.r d ie datuE.vast -ln UV.:''

.J

.È

agenda.

DE AGEIDAIIPS voor ale konenale ïeek:

VrtJ èag

Zaterdag

I,ENS PLAÏ BACKSHOW

'-:.t', . f 
" 'i,',,l

, ;,-r , rr!"jj rj . aqnvang 20 .39r u}a2\ novenber

2) novenler

Zondag 26 uovenber

RiJnsburgse Boys - - LB{S A.Ieg. ,,. d, 
"à"ir .1\,..'33,i"I,

I'

, i- I:RAVA , i,- íi . e1'LENS.

I,EI,IS 1 GDA ].

't ,., \., eanvang,1!.30 .uur;
, ,' ' . -.É

eauveng Il+'.00 'uur
as.nv+!.9 L1.00 uur.

..:.-,Í'!'
i,. r".:.i -)r,! i _-iilrgl.),-i i-'ï

UNICORN UNICOAN;'! r. íi r--lii 1'r : UNfCORN' .-..! j; :. ,r!:; r.;-, IJNICORN ,

EBS ËENS l_-3

Afgelopen zoDdag flist èe Redekiie de roodhari8e, lenggeblesseerde zontlagselektie-
apeler, Eans KooyeE88, te gtritken ziJn visle oP bovenstaautle vetlstriJd voor ons

op papier te zetten, aLsEede de 6pelers op punten te beoord.eLeD voor het
vÈn het .laar TROFEEï

-f
-2

klassemeót om de t'UNIcoBNvoetbèL1er



EeD-seLiJk-opgqepti,spglve,I!e.+,4e!.x91-liglansen vo.or 
|ei.,a3 lartiJ;p.rv.-a.1,h:lr.ffii-.

gezlcbt gedurende het eer-stg. k!r.arti". :. '. .
Dat IBS na. 23 nia. het Det echter Robèrto v. Es vist.te vinden was..tè..ylJ!e.D-:: ., '
es.n de slecbte tttiningtt van Martin Leyendekker vearAoor de bal biJ ae EBS bpits '

terecht }cwa.n die'zotloende d-e bq+ SePakkeIiJ-\,Ji lte.t lEI{§9,9..e1. 
"ï.i.,s*t 

,t"" dï.p,,o,,-*o;.,,. ," 
=.iueren (o-1t ) .--' ' li.;--; ,..;i:,-,;... , ,'..-\:. --, :..1,

LENS leek hierna iD de verdrulkiiti të eeiaken- aoch berBteltle zich góeil ne'arEEte 'r'
het'eluaie-ven de. eerste, helft .in zicht..klre,n.= -29 .!o-4 Qqcaa 11.4..-!qLr , na eeu pa§s

ven Brlaa ,Br.rrniugs, tle score ig-.ev,e_pwi cht brengen naar,,izag,geeu nogeliJkheitl
{ ei-10.r ,1j

tleze. kans'te verzilveren.
Met nog zoru 10 niu. te spelen alvorens tie [verplichterl rustpauze in te gaan nist
!ÍaJ'co Enatlich !B een door nonaLal Sogisch Brina Seno&en hoekschop de bal achter
de trBS goalie'te'iie$[eniiilit) ]. "* *'.{àíJi,rt.."}'.}+r.IrÈ{n .-r'. .,:!i.r$ír.ír t-
GeliJk ne het besin van tle 29 !911! qins [Bs,de."dr+.op. IEN! 9Pt9"lil ,ïl,.ar"su"
wiJ Martiu Leyendekker de b81 biJna ía ziJn (ons) eigen aloeJ. Koppen.''''
Gelulkig vas 8ené v. Seme1 nog net op, tiJal dp.f e. b+ g-pi.,+e doqlliJn veg te
ïerken. ,?rl*a . j..,.fr...r.,r a. !,.i,ii.rr
Na <rlt incitient zocht rdÍË'óËtiË"iÈ-Ëàà+Ëfó!';"ÉétË'ééd:rèÉirrteèitlë;ín:énkeIe
èaratlge doelriJpe kansen zoal,s de kopbel va.n Jan BulteLaar net over tle iIBS-
tloelLat I Door de vele aanval-Ien van LENS en tle daaruit gekonen.kelsen -o.p.n9$.-.-,,--. r,-
eess te scoren leek het of de LENsveralettising biJ vlagen nog 'SevearliJtel vgó1. ,on?9
elgen doelman, Boberto v.Es, ï&s dar de HBS spitsen. : . 

":':.1,',:', 
'rsl'u 

('iu r'

c"ï"kÈ;;-Ï"t-rÈZr-r,r"r"o Enèlich rlie na 80 nin. spelen de bel::iïei'hei'i,ï*rtjj:t: '
verr ziJn schoen, netJes in het netJe $erktel (1-2t )- -r. .- : ,r, Í.,,.\
voor L,El{s restte toen e13-een nog maer ale ved.striJat beheerst en gekontroi'Èe;àlé'li-Í-'i!:
uit te speleu.- De onzqkerheÍtt biJ het LH{SsupportersLesloen of .EB§ alsnog
IsngsziJ. zou koneu, -v:eid een pag,r. Einuten voor het einde va'n d"*,.IèA"tIil_È" 

r., ,,.orgezet..in uinstl.!rl ," ; - . ..rri

De aan _de llnkerziJtle,, hertlwerkeàde Srien Bruniigs rrist sederbn Mar-co XntLticlr 
"net een schitterend.e pess te bediènèn die op ziJn beurt geen rooèite heti ale HBS'

goa].l-e voor Ae 3e keel te paseerenl(L-3t).

,[r,-Í

9-9 . L\-6
g-9 ? L3-15
g-7 .í, r2-t6
7-6 Lo-15

Lo-u 10-28
.lo-3.; 1:?g

-. ;)i,.i,'j1 ' ,..\ i.!Àfii, ,:'. i

':';l':.''l ''"

l-È1 '- ,;.-:i :

, i., .

:. _1,

Ëe.nd Kooyenga,;

H8.Ds; Ïeda$kt voor^Je nettèwérking en ik,' en net EiJ Te1en, h
riuterstop weer op 'tle' 

tËaónat 'te kunnen eanschouïen I l'.
,..!r''/,.1.!,

l,: ' 'a v-r .; , , "; , '."..r
KOMPBTITIESTAND

vcs' l' ". ;Í"
DWO','r',' "

l,aatti.iàrt ier
DSO

I,ENS
uestlanalia .

.Íri. ,'11É !" i ,' .,, !

9-11+
8.,.r.2

9-t2
8-11
9-10
9 ,-.9 ,

17-6
th-?
2'l-75
I>-ö
rll-r.0
L2-9

.i,
GDA ::Í
E.v..HoL1anti
BXC
BTC
GDS

E3S ,,. .

', a.
. I I t.v rLr r, , , .,; r,lr.,"

IBOGNAMMA A.S. ZONDAG 26 NOVEIEER 1989

vcs - flBs
BTc - n.'v'.'tto:.'rrinh
Laakksertier - D!Io. i! : '3ír

Lrr-. t]. !: . , l:t

Ihrs a. s. Zóndiag: "'r ],ENS GDA

:'l' -

- GDA
_BEC 1i ti:

- .GDS-, , .' :. . .,.,..'

a.anva.nig Ih .00r uur.',: ' "

I,ENS
DSO

l,lestIauèÍa

De tussensts.trtl oE ale "[INICOBNvoetbaIler v.h..laar TtoEEErr ziet er aLs 'voigt u:.t i' 1

1. Roberto vau Es .'.r1-r i

2 I'lertiu leyendekker. ',
Marc o Endli ch r)'r , ., r' - .!

3. percy Bieknen li,Í:J
\ . Ron de Jong ", 

, {.. ;'- '. r:j

e .ie *i:,.,,,' '
6.6;7' u '.'." 

". 
'

6.6'r' ...;.'
6.63 ,'': .';..q.ir l,'.:::,'-

. Tón .s 
I GrqvendiJk

. Edtarat Entllich

. i-oskar 
"'.à.Íài'ii. .loofi óAe1.r4irchen

. Leo Meeuwidse
I ,-.{ .1,. ._.i

L

i

t.

q

6
7
I
o

6t:)o
.,6
,r6

.50

. l+o
:22

'.25

l0 .Q

!E_t ,ï

1/-

tl,
't:t:
ri '

Ír

3



'-.,1' É-- r - r, i,r.10. Brian'siuntnes ' ' 6
lL. J6r Buitenleer ,, ...6
12. Ronel,djo.ret*hr..; ..,6

,"'.r3.,nitna.a v'.d.Eoek '. 5.83 pnt:. i.. .'.-i ..,.i.

j.l+. Patrick v,lh.Zdan 5.50 -'.!t .,'i. i r: r i-:t isl'-r
."1 , i'," r,.,,1 11.'11).] il.r; , r i .ir;.. l t- .r., ?.-ltl .':. I

.oo'p;i. " '!r

oo ,t'
oo'n' .-i,!

- r r.;,r '.:,rti..,,.,,.-,ï/.., .'i. :..!l 1,.:r .,.i.:,.i1.:!r :, I.,n ,í . .rh r:r.
' r', rÀ ' : 1' ':

Deze gegevèns'irrJn eiÈaééertt op het: rieíniadeÍaè ïan' vier"óf riiéei tsdnpetÍt
striltlen-. U Eerlrt het. aal'.""' -'""" slo''n""6u ToP ,!lt t

r, .r: r, 1 '§ :;, r.. .^_..,,-. ttr. ,.,-_. i !i.,,.,i \I,., .1 ,.i "r)i;rrr

ieïed:' ' I ":r,!
r.i, - i tr§' :i

,rL Í;'.:l
i,"',;.-rl,'.,-

UNICOn§r,.,t,,,r;;' 
rÉrln1,1í.. 

UNÍCORN 
.

UNïCOH{: !' -rr 1.1 .,': IJNICORN . :.j:l i _Eir

! t" !-i it; jr '1, i..i lr.JU,a, ' -r-':,i i " ii. i:. I ..r --j;,r .^.r'r i . .t

i.] i ;l{
i.l!'t t i::.. i.,:'

n,Í lr,;rt .,, ., .,, 11:i:'.i !.;
.. 'j .r j;i "1 .-i r -.;.,,.r

.: r,.,S ..i È J ,rll

1,,

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

s ''ËE[uoREN zoI[DAG 
- 

s

Ér: i

iif

ln

1" I "',l '

,r- 1-
,. t t.it: ,

,i;.!
, iisui ;

i r ':t t-g,,
'1.' ' lr: -

r;I'

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

I.TII§LAGTN. ZO}ÍDAG 19 NOVEJÍBEB 1989'.

EBs 1 ;,''.'.iil:issq r . "
Papeuèrecht 2 -'Ï,ENS 2
LENS 3... - . - Cronvliet 2
IENS \ '. 

, ". ). -l.wc 5 ' '

'' 1-3
'ó-o ':'r
1-0
o-2 '-

EROGRTI,IMA ZONDAG 26 NovElÍBER 1989.

Lb.00
11.00
r.1.30
12.00
1!.oo
1t-.00
r.2.00
10.00

uur'
uLr
uur
ulrf
uur
uur
urrr
uur

LENS'3..;'';','l
I,ENS 2
Postduiven 2
HDV 2
Tonegido f
TENS 6
I,ENS ?
YDS 5

GDA 1. -- : ,,'
DflC 2,-.r:i',
I,ENS 3
I!}IS l+

LEX{S 5
PostduiveD 3
DEC J,.I
I;ENS 8,.

.P_Ioeg-.-, - ,:.,i

. t.Lentrechts . "

,1028/
Lo9\l' 
30281
3o\91

''')'3o9ö156r.,..-..
3tt9/r70'- 

-'j, , l:Izslllt i
,. ..3296/$L- 

,1

vL
v1

\2
v3.

. L.W.E. Offers

.I,l.Anrade

. Bamant ar

D
c
T
q
G

N
N

N

532
6Lo
5ul
,5\

.N.

.N.

.N.

VTXIA:

LIGGING TERREII{E{ I

Postduiven
mv
Tonegid.o
VDS

OPSTTÍ,LINGEN.

979018 -
88?l+?3.
860896

.?\7290

WÍ1 Jerry van viaaen, i.v.n. het'iiet opkonen de efgelopen ïekeD,'kontakt ''
opnemer net de SEKo luc verkiJk tel-: o?o-l+5119?2.

':r'\ * 
" :' 

-

Madesteinneg15 ).'Loosduinen ;;-.
Zuialerpark 2e gedeelte ":' .r,r..3r
Rodelaan Voorburg
gheona,n" Bousheesterpad r- .)

tel:
te1:
te]-:
tel:

LENS
I,ENS
IJiNS
I.ENS
I,ENS
TENS

1,2,etr 3 vorrlen cloor ad tràiÍieis Éekend' gèuaakt. -
l+''els bekend afschii;ven biJ ToDy Vier]-ing tel:
! aLs beÉénd afechri;ven É1J R.v.Noort ,. 'teI:
6 als DeÈend. df3cliiiJven biJ W.EeiJDen . tel:
? elB beÈeuè afsic\iiJveri biJ "t.VerkiJk ,' tel-:
I els bekènd afdchriiien biJ A.Bild.erbeek tel:

6066\2 , ,. ' ': 'Í)íl",1
\rrrto "". i 'i rÍ.( I /1.{

6br-o88 'i. : ;.' iii. . ,:'r. 'r
l.>lrgtZ " ,::. ' ti ' ,-i '

0T9-516786',':r 'r: ' ,:

t



PROGTAMMA ZOITDAG DECEIIBIR 19893
i1

1\.OO uur IENS 1 - BEC 1 12
11.00 uur LENS à] I ' '-.de liíusschel 2 11
1o.oo uurviö!' 3 '' "t'":oi*a , 't i
1L.00 uu:i Archipel 3 - LENS l+ 12

.00 uur l,Iilhelmus I

.00 uur LEIS 6'"

.00 uur LEIIS ï

.00 uur Tealo 5

- rEtF ,5.".
- Quick ,'?,r,
- Dr[ 5' '.LtrS8

SCEÀDI'I.IPROGRAMMA BIJ AIGEIEIE AI']CEIJRING:

1)+.00
12 .00
12.00
L2.00
L0.00
r.2 .00
12 .00
L0.00

Bleury Zrrart
Lyra
Quick

na l-0.00 uur
na 10.30 uur
na 09.00 uux

TOPSCOONDffiS SEI zoEr{ 1989 /L99o
J.v. d. Stee
F.DisselAorp
Ii. Bertens
D. SaEder§
D. Eanlque
L.EbLé
F.v.KniJff

IH{S PI..AYBACK SH0I,I.

.'. '.t .1 .., .t'.r, i,,l:riit
D. r.Mansvel-tkeg9 liaSe_eneïr . ._i r.,
1oem
ip. pfrl IÍr""i,; Èro"oluj.:e su. l,.r*ràuo',r''i
Sp.pr!.'rDé" Zveth] De Lier
Sp.prk.Nieuw Ea^nenbuig Se.1.Danl-aan ",
sp-prk.rrDe zvethrt De L,ier :

sp.prk.Nieuw UuogTP*e :§?..L.p"T1.*.1,:;,r]'deln . ! .'.\ | .1:

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Blaulr Zwaït 1
B1auw Zvart 2
Quick I+

Lyra 3
Qulck 6
Iryra lr

Quick J
Qulck 5

- IEN§ 1
- IJNS 2
- LENS 3
- I,ENS I+

- rÉrts"5
- Im{s ï
- LENS 8
- I,EITS 6

; i)c-r'

. iè[i, ' .,ir r;i.t i ]

-,r1r,ii:i: 
I, \. tt'"L t ':- T I ;

iÍaar het doorgaen va.n ileze vedstriJden ta-D,roiàËÀ geiatörrneera li3;'-:'; '

tel: 0l-751-1538, ..,. .r, ,r . .tel: 01Tl+r-136,1'l - -:.,' -IY..-:
tel: 680323

'i- .
'1.

J.

lens zeterdag 4
Lens zondag 6
L,ens zontlag ' 6
IJens:.'zaterdeg il
Lens 'zond.ag .;; !
Lens,zond.ag 6
LeDS, zonalBg 'l

- J.0 doelpuoten
L0

o

6
6
6

tl
It

tl
tl
tl
tl

'l'!',rr..l''l{:1

f"..l
i:1i

, !i

1ltr*rrt*trt;rrro*t**lrtf *art+IsllrI**Ifl Xrta tI*r*ltTrrtírrtr
Iíorgen, lrriJ dag at+ íovembei aeuvang 20,30 uur

itI*fi rtiItttItí*rltitattt*tttllrlr***$tr*rlrtr llrrifl I*Ill*Xllxx- il r.{. -1 ':

!"1i ÍÍi.l't i èig

, ,rJ 1,,tt i i-:.

-'. , i,rd *'t ,'. it i

' ) t . a L'i!

. Duinlaa.n-, l.-.Ja.r,,,,..ii-
,, ""..::,ï i i. !,., .

Ockenburgh l

.; rj.'<,'i. ,1. .

-..n ,,,:i:,n.i.r

T,ZZZZZT,ZZZZZZZZZZ
Z ZAAIVOETBAI Z
7,7,Z7,ZZZZ7,ZZZZZZZZ .'.j.'j',id,a1.- I ,. 1ii1, ",r r1 '1

UIÍTSLAGEN 13 t/n 1? NoVnÍBm.

Leus 2 - Paraat 2
ïl- ..tí-.)r, - , Ll -'. Iri 3-9 ii

TWetletri tàproàautrë -.27 
' uovi t/n l deceiiber L989. ',,t: t

r,lf ?.
Dinsd.as 28 novenber L989.

20.20 uur SVE 1
'i_nl, i . 'ilr,_l

Len 1

ÍroeBsèaE 29 novenÈer Lg8g

21.00 uur SVt35/2 - LeDs 2

v-ri.l Aac 1. Aeceuber..1,989 " . l.

L:' rl'.

s 923

9ll1

0

.)

!iJl: I I ,

.í::'-.1. -.

i?j
*

'I .

q

21.1, uur'Cronirliet 2 - LeDs:
22.00 uur Crouvllèt 3 : -'lens

951
96:-

no,aï;Ët,..í,;ia 1
Eoutrrist veltt 2



l,ledstrl.l tlprogrF'ÍÍ'na 11 t/n B december 1989.

Vri.l dae I decenber 1989
' ,.r. -:6.1 ''" ; Leus.3

- E§d9'.ï

ult]_Q_ L 
-.r.t' 

rr*,. _i1 . -.iiji'3lli-- I !i 14'ji u I i
2L.00 uur B1Èuv Z{ert 2
L9.oo uur *Len! I'5, ' 1r"ii

3lr ' !,.. I 'ri,,.t
ne Blinterd ,. . ,

. 'houtrust yelA r i,,"

.);.';.
'.t . -' ..

oq'l

96:-
..;

r 9rlt

x lens l+ : reàsj!cheitlsrechter.

LIGGÏilG SPORTITAI,LEN.

z7,zzzzzzz7,zzzzzz7,zzz7,zz,zzzzzzz7,z7.zzz7,zzz
Z I,ANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.T,ADDEA 'Z
7,7,ZZ7,ZZZZ7,ZZZ7,ZZZZZZ7.ZZZZZZZ7.7.ZZZZ7,ZZ7,ZZ

. '.'ir r .'5. '

,. .r\".'i2'!i \;"

il'1l "or 4iir-.1:'i:,-'.H.li.{- -: -',"
5 ]-;i'.'.,'i ...

Duitrlaan
0ckeaburEh
Eoutruét " r
De Bl-iDkerA

Dulnlaan 20O" -'
líiJndaelerctuÍa 27. l

nóutrusïïeli, rÓ8 t- '-1

Seinpoststraat' 150;,-,.,:':-....

. | ,- . I

' :,í: :

SeheveningFn.

;

'r:i1,1 L'r
rr ií,',Lti

t - .-

;l',r"\

-1Í.1. . .

(rfr. . :
,.1..,s,

Ír)'.,.1 '

"rj r.j
,,1!,:

't'J;J.
'Y; i-

1i Íi

,r.':: '' l'g? -riii

r.; i;{!I'
' ,,;,.

r ri.iill ,

;-t i": ii. r

."tï,.i::':1.Íi

. .t'.L.i

:i.\ín .,):]; !:,;r r,,':-1.:r.,r i

"-1- Uil.,rr 3;1 Í

Ec-go
Ec-so
Neta DèII 3
Sev. 13

UITSLAGN ZAÍTN.DAG ].8 I{OYtr.IBTR 1989

h-r
0-l+
2-2
2-t

- Reva
- I s-Grav.SV
-PZr3
-vcs5

- I,ens
- Lens 2

- lens 3
- Lens l+

,, t'. -.

tíq ' ''l J
i,,Ír I

,ii;;; '"'

PROGBAMMA ZAIMDAG 25 NOVN,ÍBB ].989.

Ll+.30 uur tenq
12.00 uur Leus 2
L0.15 uur Leas 3
13.00 uur Lens h

VerzaoeltiJ den:

-. .í i,-:!, .'Jr: . :"1

A.Stol-ze Ji! oo3y'Otr6
W.tie lange' 5;'I' - Ot2'1O67
À.Spa A , ,0261J.7,,
N.N. . r'I.030/191

)
)
)
)

1
I
3
5

(
(
(
( .\,r.' ar... '' 

.,

:; ?l:5,, ;; ti' :1::::&ir'*Ë:.:.'+:ilÍ,: i*;.H jf,1§.i.:,'1::Ïta.:i:riiit a{,'

leus 1
Lens 2

13.00 uur
10.L5 uur

lens _ J
Lens' li'

9.30 uur
12.15 uurI t, . t !-.! :\

6

, 1.,,' Ï',; n' .

BiJ efkeuring schaduwprogra.ma tegen Postalià' J - - - --'

Lens L 1l+.30 uur
..i: Írt.:;t+!.r,i l," _, .. : illt i.' r' l'+i'rfl nrii?I lír r".

Lens 2 12.00 uur

BiJ al-geheJ-e efkeuring traiaen oE 12.00 uur.

Vrienals ke vealstri d Woens 2 uovenber

Lens 3/[ koxobiaati.e - croeo I{it r5B 20.00 uu}.

OPSTELLING LENS 3.' 'i;r.,.. .l l

.t',':!:r
;. r-. Yt

t.' .

.i:.1 r.:.,.1:rt ,fi -11" ïtÍ5 )il

Eet eerste en tweetle elftel wordt rloor d.e treinelr'bekena gàrÀri; Etrentuele '' 'É 
+'i 

,,

afneldingeu voor het eerste tea.E vriJ dagevond v.a!1, ]9.Op.,,uur biJ E.v..Sproplll ,;r r- ,;:
tel: 933ó!0, zw.k 502f55 of biJ E.Gebel tel: 6l+6>>4. ''
Voor het tseede tea.E eventuele aÍheLd.ingen biJ 3.v. al.Nou1aDtt te]:- g6?Of6 tt t:r l:L+iÍl'
Voor lnforratie over-iafgëIi"tioe"o kaa rnen zateralags
te]-. 2951oL ( eatvoorrlapparea.t ) vanaf 8.30 uur.

. L .'. .,r..
informatie invinnen onder

{r rf

'j -:.' i ,,

I{.v.MersDergen (A), H.v.Kooten, D.BeJetto, A.EEster, H. Eerl[anié j:p.Rotteveql.; 't.-i:,":" iiP.Aï, A.v.HiJngear{eu, M.Gug19, -S.v.d..Togt,-L.Sink:? _ 

B-._Ueegaaal, r.a9. W9!f.{. ,: , ..,. _!.

t::!1"1: -:Feltliugeu.v-oor 
yriJdags.vond 19.00 uur biJ 

, 
ï.-v.Mersbergen,telL.,1 -...." ,t,..-

2L3360. ( ait :.s íerpucËt ) .'

,-, .' lj



PROGNAIíMA ZATMDAG 2 DXCts,lBER 1989.

11r.30 uu" leas
12.00 uur LeDs 2
10.15 uur leDs 3
12.30 uur Leus \

i

- 0rnÈ6
-' Mdnster 6
-. Monster 11

- svPsr 11 " '

H.de rIÍJd'" '
J.v. Velden
N.N.

" oo3/01ï
072/069
026li75
,o30/19Í .rl

' l'r

,,1'.' .l

.1'L.r

VAN-E!-JESSDEE9U!

ALge![een kontsJíbBersooE PauI v.d..Steen, chopinstraat 103: 2552:'s''t i DeD Haa8.
te1: 9?0151+. BiJ Been gehoor: 6:5-118 i!,ga creus.,_.. !{.!

============= ==========================

WedstriJ dpro8rasna A-B-C-D:E en E.Jeugal. :

AfbelLen voor onalerstaaade vettstrÍJden alleen biJ Paul 1I.d..Steen'(9?0L51+):" .'l: "",'.','-1 
..

zo anef EogeliJk d.och uiterLiJk voor vriJ dagavond L!.00 uur. B1J geen gehoor
tellen naer Fred Grens 63rh8). In uiterste nood no§:.o! zàterda6àbrgen;'9P:.: J';-

I r' ,:

"1.\., :

:::!r,.\).'i

r"iJ is r.

I

..:I.-,r rlrr

i,ENs (66131\) na B.oo uur biJ iemauè vau tle J eugdkomissie. I r ,;. al (,il
1,r1

Elftal A8tun aenvSIÀ teceà st a$iler uit/thuis terrein/veltt :s8rlk,.:réh§ '1 l, i n
-1

A.r
AL
B1
B2
B3
cr-

eB. eí oor..'' rlr. So 
' Rijsb. Boy§

1; ..
zie routebeschr

, ,.. t .., a ;.t,. ,".,'. 3.2.45 u3r , -,u.r,
z].e.Kopy
g.30 (quick)..,
9 .30 udr ' * -='-r

i Lh .00, uur ilri r::. il

uit
2, nov. Llr.30
25 nov. 10.30
2, nov. 10. U5

25 Bov. 1&,30
,. 25 

" 
nov. ,11.15

2?'dov.'19.00

Duindorp SV A2

Quick 81
Gravenzantle Bl
Quick §teps 33

vcs cl-
Juventas C3

Quick Steps Cl+

A.DO D].

Laairkr.rart i e r D2
DuinAorÉ Sv Xi ''

MaaBdiJk XL
EoÍiBelersdiJk E3
Westland.ia El+

Trionph X2
DyDEno '6T E2
I(ranenburg Fl-
SinterkLaasfeest
Posttluiven Fl-
Siíterklaasféest-
ES Texas DEB tr'l
Sinte!k].d,asfeest,
vcsI'3 ' ri
SinterklÈasfeest op

^, !,':,J'. t i{.-

v2
Sev . LohtnF qlaa,n
GeE. Sportpark
V3 ,'» r: 'r

tbuÍs
ult
uit
t'hui s

c2
c3
cb
Dr.
D. conb.

D2
Bt
E2
E3.
E4
E5
E6
F1

25 nov. 11.00
25 nov. 10.00
25 nov. 12.30
25 nov. l-0.00
?ï "9". ,1,8;,10 .

e:'io',.'. 10.àd.
z5'Ào+. 10.30 '

2, nov. 9.30
25 nov. : 9.30 _

25 aoti. . 1.0 .0Q
25 nov. 10.'30 .

25 nov. 9.30,
2, nov. 10. OO.'
29
25
29
2'
29
25
29

uov.
nov.
nolI,'
DOV.
uov.
D.OV.

uov.

16.00.'
r.0 .00
i6. oor';
r-0:00
16.00
9.00

16. OO'

Quick Steps C1 uit NiJkerL[aàn ' tr10i00ríud]'':*] :'1'
, B1àriri Zrrart C1 uit -'1 ', Wailsenaar,, (J irL 1? .30 ^uuriií, .,):

uit Deèensvaartrseg IO.i5"tur. "'r'i.
uit ' '.i Vrédenbr.rrcËwèg : ' 9,lOO uul', irilnr
thuis V2 12.00 uur
uit Zulalerpark ..J,, "..9.00-ugT _.,r:--thuis opstelling ontler 1ö.00 uur ''-'' ' ' bilzbnderheden '' í- ."'-' ; r ^"
uit '. J.vlreei§È1i.' -ï.'ri 9.30'uur.i r.r

thuis ! V2,. ,. ..ji, ":,'.,.'l J.0.00-uui c;, r.
thuis .V2 .1. ..:r 9.00r uuI.'r..,, q.{

thuis Y2 9.00 uur
uit NaaldÍ.iJk 9.00 uur
thuis V2 ' ' 10.00 uur 0a'{r-
uit JuLialaa;itJ e/RÈÈ ' ,8.30 uur'i:'{,
uit M.VriJedroeklasn 9i00 ,q1' l'f,-.;i
op LIX{S ( zie kópy) 6r!rr! {rrr r ' r n :'

ult MatlesteiJn 9 .'00 'uur '. I ' Ci
op f,ntlS ( zié:iËopy ) '^" ' " tr': t.'r"i :,r'.' i{}.;i
uit ; Dtiiàt aan 9.00 .uur ,"t . j i,
'op 

LENS i( iie ropy ) ï''r. 'l;: :fi r-,"' 'ií] .-iI
uit Dealensvaart8eg 8. t5 uur

"1.

Y2

F3

r\ I
t'
I

LB{S (zie kbpy ) . :rli,i :,ir i.,it Q
:'{. , ,. " " . :::_r ,. :- .ii '" J i

BIJZOMEREEDEN:

BAIIVEZ ig Julp: ! d. teen, J.Pronk; 'A. BiJJèrsbergens
i'

,., ,it
I t'!l .

'' j,r.l

-.r

" i:il-

SAarnelrouders.met llervoer voor:, Lena A.re8.' B2t cl ( 2'T LI)

e. e.VriJttag 24 noveEter Playback show op Lens. Aanvang 20.30 uur.

T.,eeB onclerstaaÀde goed door.

,c1; q?; Eh' en E6

ir
.lr,i'v ,,: ,-r. Jít r4.r Il

ri- rr;,: {_.tjt,i." .^1,

'l;?il-'r

LI r i .'1 -j i,'r -

't
i. :' .i

i*
I. -

(

t -"



..
- Opsteliingen als bekend'4et .gitzouderiug iYan: ', I .,.
LeDS ct: zonaler T.J.!evenèïàue'(1 .l1:1i'i;:"' "' '1 " ' l

. rl
Lene C2: Eet S.MereÉci8, F.Tsib en a.I{ubbeE', zonder L'Atounersa'

Lens C3: net B.MEaad zonder Í.Dikensiz

lens E6: zonèer K.Azgaguen

Lene F3: zonaler l,l.v,. d..Voort.-

I i-. ll'11''., . il

op6tel1inE D:koíb i voor 11

Y.BaBèogar, B.v.tl.Berg' F. eI
P.v. d.Steen, G.v ' Vereevel,tl ' A.
leialex: R.v.Vgi6eveld.

'. .I;,i \

- .:. -i..'

.";.1 .i ii ," :, -. ,. 1.r:.';.:r.,: Í: ,_.. ..r.",

. ;.',_,.,i., Í; ., ,c ?,:1.!\ ,-:^r :,11.,:-..í.'.a.

Routebeschrilving RiJnsburgse Boys.

(1, ,J; ,;i,.r ;'.
I

Niet zo EoeiliJk <leze keer.' I rj iÍ'.i' ' "" ^': -.' li "' "!J'1 ,''l li"r'' i'1 i.ili'':
Yolg de veg Hessenaar Snoterdam. let op tte 50 lon, Srens op ate RiJksstlaBtwe8.
,q,rsiae RiJnsb.Eg nenen. .BiJ, ,sptritsing, in ..RiJnsburg biJ de -stoPliql 91, 1i9nJ'iin8 ...r.^ ..r
Noord;i1k' eóhöuateË.' Buiten het alorp 1Ígt een benzlnestation. Ilier ]inksàf en ' -"':'''-';
aaar liÉeeí de veihea. " '')r'-' - t ' .i:l ""'l .;r';r i'' ,i!-'"-

Lens A1:' '
.,:"€

A.s.zaterdsg vgor de wettetriJal een bespreking.. , ,-.r,-.
lle verrÈchten JuJ.Ile on 13.30 uur op LENS. ,. ,,i.
I(on dus elLelaa1 op tiJd. Vergeet vertler.hèt geld f-."101;.varl de croté ËIub aktie -

alet of. de Lotea. ... "'.. ' .,,ir, 
:

Geen geld gf..loten t1J.Je: nie!.spelen.
. i'r.::r !:

SCEADUWPR OGRAMMA JEUGD.1.

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

' 't'
n $iJ toch ektief bliJve
uur naar l,ens.toe tel:66131\ .t hé. Tot nu' toe' hebben

,-.t;.Jr.t-, I'
:.. .t{ r' -. .'ytirt j:'

'' ' ss,m.konst- Iiens, .' ''

3iJ g]g9@§, afkeurilg varo

Eet de Jeugd..Bel bÍJ twÍj
en Je kru gt te horen rat

,,. .t: t
het koEpetitievoetlal lril-Ie

reldcÈtig weer even na 8.00
Je deze dag Seat doei. Sinpe

ve ond.erstag.ntl progra.rma geregeld.:

13.30 uur 'RVC'... - tens 82
10 .30 uur,Blauï Zwart CL Lens C].

10.00 uur RVC, r; Lens Dl-

12.15 uur RVC Lens D2

;r
12.30 uur
9.t5 uur

.00 uirr '
,11-.15 uuq

s.3o irur

a,t ., -

::i;

9

10.15 uur RVC Lens EL , 9.15 uur
11.00 uur Letrs E2 ouderLiDg voetbal op str€.nd'.,of in .tle',zaiÈ L0.30 uur
].1.L5 uur "RIIC ,Lens E3 10 .15 uur
11,00 urir Lens Elr,85,86 onAerl- iug voetbal op. strantl of r-0.30 uur

in de zaal-')'-i
9.30 uur RvC I1e.ns rF] ;,;.; ,

- in d'e zaal
-'r . .t1' ,. ',:,i

BiJ nVC vordt gespeelè op kunstgras. Het is "daar verlodeu on rye! 9felb{oefbare
noDDen te sDelen. uet' rs-naar-ali t" n"t ï"èt.'Voor de överigé élftall-èn ' '''j -

pröeràn \Íe zateidagrlorgen nog wat te rege].en. Bell-en dus naer niet te vroeg hooT.-

L0.00 uur Lens F2,FJ,FI+ onderling voetbal op st'r€'nè of 9. 30 uriLr '

,.,r,;,li_ : . 
..

frainer L,ens D-seleHie : sle vil?
BovenstasJode gloep boft niet tot nu toe. Door onstandigbeden ste"d" 

i,iéséiè"a.-'
trainers. Dit is niet ideaal. In voetbal l{est hebben ïe nu een oproep gezet voor
eea enthousieste traí,ner. ilJie veet?? AJ-s er een speler in de A-selektie v8.n tle
senioren zit alie hier vat voor voelt Eag ètJ zich natuurfuk ook nelèeD'
Getreind vorèt op dinstlag en tlontlertlag van 1?-00 - 18.00 uur.

8



I

i

lr,
l

Leidere 'Al- en nl. .,,-.I
_--"...i
Vorige rieek hébbèn' dé àtiders vaii -b_oi'enàtaarde speleis een' 'brief gèkregen ,n"'ui1ri * r',1'-

uit <le tlöeken fteiti §etlaàri 
-dàt ef .dog ateede'geen leider wes voor deàe ef f\tÉlÍen'':r ":'

Mocbt ttit zo bllJven dir.n zou terugtrekken van het él'fbat .sterË'-ove#o§éri poete!
ïorden ontlet ae KNï:B vóorschriJfb alat Íealer Jeugttelftal een 1ei6er rooet hffi ]
friest tlat zo tn brief èruit noest gaan in zo i n grote verenigingi ,,GeIEEi"à, fiééet ---' .-i
het vooÍ Í,P3- g_e..4 positiàf ,effeqt ,gelpd.,. Staqley iiauet een eóC vea tvee ,qpelerg;,11-. , ,

hadlinteresse.HiJ.heeftbiJ,{ey9euB!Ca}erveringopgetlaan.,..,.
BiJ AL bestaat. het plo-bleeE.inpg .s_tgeds,.;ils,.ernu.verkeliJF. geen -yaàer, of qe4.,.,_ ,.:i..i
eenior of ieuaud binnen de vereniglng (een vader ven.een - Jolger litl) .dietttr.le :a".;:.
uur in tle reek qanl.itit l'tr fbal wiI/ka{, be_steden? Wil. ÈtaaB íq,ieder gerlq,i .nachteLoos. ,

en ziJn buJ aet, Bert feglinSs. even wil{iheLpen. 'ln_fergsse?! 3er sneL:. 9í-0111+,,,,i,^r : r.i::

::::l :':":::" ' . 1_ j.i,.i , r_..
i..t .i \ ,-1. l: ! j. '. .. " .:

NetuurliJ\ vordt het _?. s .vrlJ tlag onwiJ s _.tlruB
OB 20.30'uur,,tegiDDen we Eet tie Jong6ten. I{e
tle beurt.. De entree.is gratis.. NatuurliJk no
Laet d.e, artiesten niet a]-leen op het poèiun-,. ' , ).'I

SlnterklÉasfeest !'1 t/È Fh op 29 noYenber l-9

0p roensdag 29 'növenb veffachten Ít

, .i, r, ,l+ .-+.,.." .,tL. ,, ,, ., .:*
biJ. de playback.,sBoï op LE{§., .,i ,.,Lri-
d.e pauze konen tle grotere .aq,u. ,;, . . . ;. +;

gen,,ook tte oualels. Eonen-.. kiJltqq; ..,,: i^,..é
staen. Dus . al].enaeL tot, vr!-J,{ag. o.p ,LE- NS.. :

'r.,1'- .- ., : , ,;1:4161 i1í 1. ...1 ;

89. '" 'r'-"r''ti '':

op LHIS. Eeyst €ae:I9i ond.er
a3.30 tlE 1I;39 uur gaat. .;deze keer niet . door.

Íj -al1e tr'-l..r assers .en leitlers op t6. OO uur.ir
line.Ue! voetballen _op -LENS. De training vaa,

: rl : "' r ill.jltn

| '. t, i ii-
. 30 uur, i, r, r: I . .,: lr

i"i L,l r 'l

\ r Íl JiiJ:,ii

Na het Toetbal-len eten ve vat brood en rervol-gena.

Binao Cl- t/n E6

versachten vIJ .oo oDge-ve,er ,t .Í!,,;tisf.

is het .feest,. àfgglolgg lelangst el1end.e n kunnen achter-in het kLu-bgelouw he!.i,1 -" .r,_5i
feest natuurl-ÍJt ;nee.naken. We1 verzoeken rriJ-iedqreen on s,tilte te bewargn,,.

L8.OO uur Siuterklaas, ilet enkele- zffarbe Pieten in ons kJ.utgebouw.
Wat zullea ?iJ bIeCSe+ làeze keer? We ziJD benieuwd; 0n ongeveer 18

a1s de Sint het ïoord d.oet.
I

op 2 ttecénber,
I

Wat een festiviteiten zeg. lens is liet aïLeen voetballen. 0p zateralag , -., j_^ .r,:,
2 alecenber begint on L9.00 uur een geÍÍeldige bingo-evond op l,ElIS vooi- alle ' . '"'.
speJ.eis, vaí Cl,C2;C3,Cl]; DL,D2,El-,n2 ;É3,8h',E' !èn E6. Als'iedereen koàt'ls de n l
zaal te k1ein. ons irobl en'hoor. We speleIl 5 rondes en ietler kaartJ e"'iioe{ ir .!e
f.0,r0. A1s'laatirte -eeu, eixtrÀ superrorldé net een schitterendb hciofttpriJà; t 

'Ir d.eié rónde .kdàt' een" keartJ e f. 2,50."Drii vooi f . j,-- weet-"je' at]-es ' A.ezé
evond . ceen.gé] d.. .toöh. i 'el,lenadl- "éëí pea nee r' 'De avond -is otri àngevëèr-''

of anderae | 't..
I{eem

22.00 uur aflelófen. We bdnatlrul<keii iu aLvegt"dat er"geen ouhers
speJ.eu. flet r-s ech{'aLLeeu voor Ae speLers vaa ct t/m E6 .

l-eden neel Èirnnen
' .,i

..")

iu ,ifr r.
Yq4rqle lJ.ebsiiÍe 1eetl j

Vorige week een hele opsomiug ia d.e LEÍSrevue . Veel positieYe reaktieB op
gef,regeD. De liJst i6 trouïeus Eog vat groter geworalen.
Devid v.Zettea vaa AL en 3as Í.anfér" ,ro S3 zijn oot even uitgeschskeltl door
tlessures. Niet echt eiastig Ea.èr toch rrel lastig. BeterscbapÍ I
ZeLfs het Binnenhof schonk aandacht aan het gebeel. Dit }leei biJ sömiiie .;- . :i1. - . .'-::
Lensers niet onopgener}!.,ry wercl . zeJ-fs; geprobee4a orn ook in dezà kolor opge- 1.., l
noueu te worden. Zo atrook .Ètachiel. v. d. B9rg (Q1).vorige lreek _doi'd.erdag net zt4;fiets.y
op tle notgiliap ..van eei a,ito.- Eenlheie liihte hersenschudaling was d.€ scha.de. ,- + r,.-i,r: r i
Niet zo el+ Ma9hi91.
veak geuoeg,.in tie., b:ra

Íïéinins A1

Zoè1s JuL1ie 1{eten i9
op Lens. Rerlé Keus is de trainer Ea.Èr tle anino velt tot nu toe bi

. Geyo-on .heeI goect.bJ-iJven "keepei qaÍl .kont .Jé naa.n.1at9r ,gog;t ,,i
nt-te staan. : :rl:... :,1...,.r

1 ,91. .' ' ' r ''r' ..ia:É;f.','
I

I

:, er .,o!:vriJ tlega.lond va.n -20.00 t/n 21.30 uur treinlu6 voor Jul1ie

9

Jzonder tegen.



BlJ slecht veer ku&en Jull
getrainrl als de erlÍrno tenui
er roeè d.oorgaat. Het lÍoortt
gezel]-ig Én he.t Elubgebour....._1"

. ,.la: :.. ,r . , "jVoetbalschoenen. gèzocht. .\ l'

Íe uitwiJken naBr Kviek Sport. Er vortlt duë.,íitiJ tt':.:'r;-l': --
nste bejtgr nordt. .,René Èeg].iEt eilat_ B-oJenb_er,of hiJ:,.:;,-rir,
is.qfq Ju1.1+e. .EeUs! Lekker tleiner en tleerua nog;; h ,r,..nafiïi"".,'",", ,. ,i-*,,... , ,., , .',r,,'.r"n- t:.i 

t:r, ..a l.; :"--'.
r .; ;il l.,ir..,|.; :-r.',. ;r!, ji l',i.-,-:.t-.,.:i;: ,rli-'ii ..,, .l:i,,) ...r1-j.'r

I ;. -r.i , (,J i.i 4I'1. ;.É " 1,'.,r " '':,i.1'j '1,,.: ..'!t lilri'.ia
AfgeLopèri'2idttrdag verdÍeíëí de:ïóètbaf§óÈöeíen.Ían'Mdit$:v.a.ó'ónóri ë6ht' iniédn ,i '
L,enstai. Thuis aargekoEèn'blèek héi niet de tàÉ vór Màit i" 't. 'ziJn::r! ''r*'J')''f i'; ' 'i
EÉn spelèr vaa E2 ieeft echt de voétbeL§choèuei'èri,,lissóhièri oot-ee:r giÍJzë_.:i. ".r.

tri-mechoëu'van Mgrtin in -zrn tas. . ' ,.. .,). :r:.,; :+ 'rv . '. '.1i'.i ',1. ..-.. '1í. r';:- ':

Dit d:-led.'in'eèri rióhtbi"" eir"ti" driÉ; wu.ai uàrrqrcé íiïaéi'aë;e dburrLfi iÍ ':-'
zatertlag ue-eneneu"rÈar ook eveÉ Martin vrd.Doí,cr teueu.td]i 976132..:;:- j;.;i,ï,1:,,.i j
Leas 82 thuis tegen Hestlanàie.

,:..}.\i., .ij:: r: i'l,::]iit -i.:.:i!{}.,.r1

'.- iI :. :rF,' l
1,,i . 'l'.'j ,,".''l

Zoals U aI he€fb generB:t, heb iI dit seiz.oel' nog geen peí'ia hàntlën Èehaà oE een' '''
stutJe te schii;ven bver B2:l-Als ik dat vel-'haalgÀaaan; *aren het veèki} nëletlevei'i
dingen gewéèet lDe .uitttÀging 

on_82 te leiden had iE ' genornen' orir heï"niveau'van, de *'ll

"p"Iers. Dit niveeu bleëf de eeiste vèdàtiiJden ver"óndei'piJl. De Eéntaiiteil t' '. I
ves aiet foditièf . Door stra.kkei optredèn.'èE. eén fageie Indellng kuirnén né- nu d.e '1i ' .

putrteD biDtreD hBl-eD Eet redeliJk voetbal. Ook d.e eentaliteit is a1 beter en ve
sillen verkeB, tlet is positief . .:rx..r , ., .., :, !,r.i .i.. r,'i ..., . .j:. +. , .r..r i. ,.: ,

82 is eea e1fta1 dat regelnatig Ès.nyulling nod.ig heeft vdÀ 83 of 81, dÈt breiigt "
IiJ tte slleleis eu de oualers. toch een'hoöp verrarring èn"oirirettè. ' ;' li"1 j')' '\!
On dat eèn beetJe vef te sèiten vraag i[ aan'd.e oudÀrs dië gelir]kig 'regelmetli I' j? :

ea^nwezlg ziJn om positief [ea1eïerking te verledeí. Ik hoop vóoi 82 dat aie eerste"i'
- aauzet gegèven "Ís: '3 riedstriJtlen ön§És-fagerii '' 't'r' r' 'r r"."-'l " rrÍ ''i

Als B2 èeu hecht teau'roidt én iéaeIeeí'Iog' hartlèr'zai §àón'irerkeà àóais'ielga t''"il
WestlaDtlla tle 2e helft; dan zie ik"voor tlit àeízóen nog.veél^ Ièirké'd,ilgen en l:''i "

- dsar gaat, het'töch ook on. Voetbal is'een'hobby; aLb ietterèèn iich daéroee kaut"
vintlen gaan i$e een leuk seizöen tegèEoet. Cesöàí'èven rennen diin elkaar.'.'e;.: j "''-

. 'i, .i, ,:1: i, .J , .È" : i; ?1, .:" C

d' l:-ig:':.:r,-. 
-r" J.. -:. :,^-"'.-.-. l: .- i r- I

Quick - Lens 83: .r..'t,.: 'j..{'- 'l')s, '"-"1 '.'' " ." ! ''. "'r'i."' l' : ':'ii;''
'í1 , ';!.1ï \r í"':.' ' it'' . ,-.' ':i '.: " ,'. ':'1- !

fieb ik goeè gehoortl, det lÉns 83 op excursie. gaet Daar PsriJsS On tiJ.de qldaeL t.i.
treke[tle parfunerie JrMoutoa BIeu" hun NonchalÀnóe-te kooen.keur.en?. .]. . ..;i.]J :..,j._.
I{eI, t[ED hebben,ze fletr een stel , figurq4 Senlo4pn,.tlie ik ook,qitgeko?en zou r' .:.1.i,.i
hebben, v"n nat ze daar op het-.veIè van Quic_k.gepresteerd. Ïeè-be_n grepst verkeliJE .,7
aag het oDgelofeliJ,ke I Kansen te gvgT. in,de eerste helft. -A]1enaa1 ge.Eigt...-l ,i.,rr,.,-
Ds,t r0ag toch ',1et?. Jullie keeper. hed.geliJk..Doe Diet zo noncbelSnt! t ..'.r L..r ,,,,,Ll
Na tle thee ging de.notor biJ Lens pas,goeè Araaien toen 4eg gen vgetbal van, de , . r

boven8te pIank. Met alrie tleffeis ial-open, tlat vas 8eveldig, ïs.t aa.ngeefL d.at er

i"ï:::'hi",ï:l ;: í::'J;ï:ï i5,"ff,sà;:,:1tam' 
on'Lat het 'oel "er ï",:1 -r".]i;:r:'

t{1, .r.-..!;r;,;....Í 'r .-.. .:'.Í .'-",rilt'l i ., . 'i ", í ,i-,-, rr.. is,-',rr'r
. '., i:!:ii! , 1 !- .: ,,.r ' '' Í i Íi.:rï, "l

i v :,'j-; r. ' ; ..' , .E'Flunans' I' ,-: -; bil' {r- r--i, ' -

lla het vèilie§:teÉeí OSC' vas Leís veerr góed iri'ivoro'. 'In de eèr'ste 5"11'1 I ; ' ir

ras l{eitijn na eeí Ls.Íige bLessure.i,reer teiug'in tle'epits.iWe sBeeJ-den'goéd' :'

sao.en en na'goëde aaàvaLlën' kre[en vè veel kónsbn.'Zo vas het net rust'l+-O. '
Ia d.e tweëttë helfb hebben ve' de opstelling wat'teiantlerd maar're b1éven veel
kansen krÍJgen. Tenslotte verd hei 8-2 en dreaien ve nrig steedÈ-Ëan.de kop ne
Zatertlag d.e zvare vedstriJtl tegen VCS CL.

.r tfr /

s; Íir'- '

I . :1.,

' ,ieróaii én Ste?an Eoe'fnagéIi

10

Leus. C? - Vglo C2.

,,1_. i



He begonnen deze wedetriJd net'precieJ 11'spelers' dqs geen visdels. " ''-:'
nit ,Lr.t. vooï leus Oelufets' oït. In ttri éeiste helftl maekte 'LorénLo èen taooie :' 'i'rr:''i '

;;;t iak (3-o)'; d.it gebeurtlei'door goedè voorzetten van ziJn netteipè]ers. 'i ';';'i:
ii;-à;-;"i;rà u"t [-ol tloor Fousi uit, een counter vaniaaivoerder l'licnaet. r'r i's''.]'

Lens D2 - WP D1.

IÍlerna vlst YVP no een naal tegeD te

Leus El+ - -SvDm EL., "-

scoren, lr-1.
I -rl ---', ' - - -- '-') ,: ',: :'-j rl -l: i"':r ',; ; r.

' ' t! ' i; J\: '' È' ':' ;' ;:l3J
; ,.§9 .]eitter. .l:i,._:.1.I. ^... ,i. - _.. aa

.. "rj.. | , , . .. \1 :1,.t:.1 r 1.- 1..;,';-r g{il
, ,. ., . ,,.r:,1| .i ,_ ,: ;l , -,. r,-. I i...

IJ t*i t.,l

I Sl,.'Í .':l 2J

l!.

het weer -nis
?i

" ^i-,,. ,i r. r: ;.j1 :;.
ir. ,, ,"trr -4f ;j r:

fschriJverii hadden :,:'

Í ,f§r.,1 '\i r,,1?. , )-.

r..:t .: ,

-1.

riÍ:,I - .i
tre er

,t,ilt,, ' I ÍL
.r:.;;Lïrirp' -

Dat is wel even ffennen,l zotn stqlkere pou].e.-':Eqn naan{ 19!8 hoefden.rÍe ++1.99q
ttraar ean te vaLLen en nu uoeten l'J,e vaak in de veitlecliging. twee keer hebben ve
net zo AÍk geÍ{onlt erl . al8 Ín d.e oud.e pouIe. MaÈr ïe helben ook aI drie keer veílorerrl
TerwÍJ ï'+é in alle drie'ae'vèaiidi iJdèn biJ:.ale iist .íos voo! stond.en.' zateiaaÉ -elfg 1J''

nu tege,ueen DEB tlat ècht niet stëbkeí fàó.1t1*,- 'wiJ.
dlet doordat "de tegensta.nater'soós uet rËe}'heéÍ eis:grote, -IIoe koEt' "d'dt nou? Neë

E-H.a'ssef s veïsciiJít. ook- triet ' dooi'dàï re nu weJ- eig veèI
En ook niet doordat onze keeler ziJn bril niet op hed. Jul-Lie staan nog te vaak, stif.

Ériin:voÍaén in dè zon-:

a

Voetbel]en betekeut: vëei -in" bevegÍng zi;n. .A]s ieroand vatr Jul-Iie èë o- al Èeeft
en iu d.e aanval gaat, bllJven de and.eren staan kiJken. Ze '.lènken: hÍJ;sgekltr:"1"
$eI een èoelpun.t. Maar aLs hiJ tegen de tr)a4i. op de. keeper schiet, staat e! nienÀnd. .

Lerxer klafóénr,i lekkér noppereï op étlaar, lekkéï

om dÍe ,bè1. al-sÈó
op etiiàai-.' Ee{ véId 1s 'gr6öt geuoe§, naàÍ er gétruit: ïan.
Komen Julli e 'otix eèri3 niit'Ïcrti.í traiàen? ELké rióànsd.a

s "in''het 'àoel:te schöppen' ocli: àtian iuui !o-g vèel- te di'chde

§ zÍjnrér aiaai lr 5 ongenè vanl ELi
.r. ri.I .tr',,

D

, ;r:f ,-- r.11 
-,f,

(steeds dezelfde). Wel rii veÍnig. Eén uurtJe !ër deek:extrà ià toèh uiete
t'eveeL gevraagd?

GröetJeri van d.er leidér:
. j'.Í ' '.' ..J 

".:.:

j'

iI :.1

J

FU rrtle vro]-i.íke fl,uite s" teaen IIBS Ir.
Zaterdago chtentl 1,0.30 uur zou de ;weà-3tri;e Èé§ inaèn tus'§en ï,ens Fl+ eí Bs F5 ;

De scheidsrectiter'' iröot voor de ' aft rap i Door verschilLénde'Jongéns:vàn f'\ kvaíi:
de Ëal't13' 5!C óoé1:van d.e tegen!art iJ i' biua'en 2 ninuten ' stondé IriJ v<joil 'r:i I i

HBS liet zich uiet op bun kop zitten en begon roeteen èan te velleu, 3 ninuteu'
tater 

'Ëèóoi'aè 
ms geïiJk.

nairy scuóof'dà' be-L.' naar Vincént.e! vilceDt raaËte de ba1 kwiJt Kees' Èeroïèit de

bal en tle ba] klÍs.u biJ rcary terecÈt,'oaiy gt'óonàe door ale achtèrÈoedé vaa EBS,

hiJ pa6Seerae tle Laat ste man en schoot in de hoek ve.n het èoeL.
De 2e heLft, - tns vlet' aan ''èn er wèrè vèeilatgèsLàgen dàor rKees,;'Petrick kreeg
ale bal var Kees de- ta1' kwam biJ Barry, àrn beneu varen iets te' kort ïant hl
trapte over a1ebal heen, Gary kreeg de bal en àchoot heE Yoor het tloel " rdaar

Barrxr Btoutt en Sarrïr schoot hen er net naast. in Pear aanvallen l-ater met
sSmenuerklng vaÀ d.e te rirngeUOten liep Garï uet de bal richtiag tioel tóeó begon
tle valg we er te ' Lopen , inpleat§ I van: te sèb ieten rÍèp hiJ tie bdlí ih hët döéI. rrv a'.: tr!; r i

vartlaag heel goeà gevoetbald ret 3j2 gewonue!. ; ''Jongens, JuJ.}ie hebbeu

UITSLAGEN JEUGD--:-:-----:--'-:i 
" 

--,)5-! '

.1 tle leider. '..r,. , ,,

en

Leus A:rgg'.-r; r ":-,
SEV A2 , .,1 .l --
lenB 81
Lens 82' -:,...ry . ' .!
Quick È.
Leus C1
Lens C2

WiLhel-uus .. . 0-2 -
leDsr A.1 , lp-h .

ADo Br. 3-2
.lJestI.B3 " 1i0.
Lens 83 6-3
WeBtI. CI 2-O'
VeLo C2 ''jl-z'

I

I

i

BJTC E1
Lyra.,E\,
oliYeo E2
Lens EL.
BTC E5
Lens E6
Lens' Fl '"'

Lens .EL ; .

Lens E2
Lens E3'
svDm. EL
lens 3!. r

Reve E3
Ad.ö '.tr'I: ' l

'1

:! 't:'Íti l

t1

ë. t l":rl

illl-,r



' 
i.i.L.,j

treus C3. -,Quigk.C-\ ,.2-3., .,,.. ,,.Ifos-F?.i...;, WikI'1 .., ,,";..iï2.'',.,,: ,;, ,.
Quick CI+ i r..: .r; ,- .L.ene. C]+.. r .1-0 .,,_ . ..-.Iene Fj ; - KiJkcluin ff ,i,' . O-S ,' ,.;. '.:,

lens Dl ,.. - LaEHftr.- Dl, 9-? " 
.r,." ,. 

^LeFs .§lr .. -_ PS..F5 .,r.,, t .,3:2._, ,,_ ,..,".
lens D2 ,1,,: VJP Dl .,?;.. \-1 . ;..r::...., ,,,; .r,..'"_,.. .: ,'.,. J-' ;.,;i i'.i",. L.,. ,-,. ":.--. -{r.r,,.j .,i,.j ÍÍ..r-.r- l:., . ,.1" - i,,. .,tt'- i -..; -, .fA}Íeer Ae tieude koupetitierontle gespeeld. Dat gBat Boetl. Wet we1 èpielt is {och "'
iealere veekTÍeer eeIl groot aantel afbellers. ceLukkig veinlg Eiet opkomerE tlie
hebbeD lre zo langzanerhanè véI-.afgèvoèrd. Nu geao ve proberen oB het aautaL af-
beLlers wat terug te brengeD. Met veel kunt.en vlÍegrerk krugen we neestel
de eIftBIIen rrel konpleet naar dit is niet ale tredoeLing. Die- ene keér tó=èt il r-:

ballen in de veek alBt noet toch kunaen a1s Je nlet ziek of gèblesseerd bent.
'Je bent tuimels Eet eei teausporb beàig..De iésultóten: : "- 

'r' ''.vL

verloor met L-o.var Quick door eeE foutJ e achterin. Dearna naar het goIfsl&gbad
en eten biJ Joop Pront. let liaí een pieneltlige deg.

_,i J,,i
). 1., r.1 1'|-r:'.i -,. ": r'7 rtÀr,l r ,,. i-' .', ,. ,, ,lt ií ...n ).x J. r. j {... .:r }:.r,.,,,..t. . ,r -,--. ,:, .:.,Iens À.reg: ,.,r., i. t,. j :. .;.:r , . 9., ,,.) .l . ,..,_r.:r.... li:. ^- r.r,

nas eigen1iJk.'best geliJk$aa:rdig ean tle numer- ééu líiIàel-mus. Toen- Lens tle k-ans op, .....--
L-0 f,reeg Eaa,r miste profiteerde_ de kgploper s1el- eq-kwan- in.de tègeuoaalÀ] ë09r._een 

-
peDalty gp.l-o., Ee,E, Fo-me++g doelpunt betekentie 2-0. De overige uitslageri .varen ,. ,, ,niet Eqnstig.. Dq Íre8 is..echter.nog lang en de teaDs -steeB nog redell{k,.!iJ. eftadi.".,
ueer teveel afbellers; weer .L..0 .ópe1erÀ., Gelukkig wèl een Leider 'in'aè peís.ooi'va; ._,"',
Bert Penaingó"(éénnalie); Heïaas-viel tlidSiodr"-"oel geblesseèrd g+.-"q'+g{., i,;;l:;l-
l:q:D-:ee19r9 is.het è,cht oneerliJk..i-. ., - " .:- ,r.. . .;;l-. ,r, r. :,+ ,,r ,,.
JJens ËJ-: ^ ..
=.:.:--- ,. :- ,: ': . ) l'a , ,. ' il È ...1 'B-.:vil vat spanning in tle wedstriJd,en brengen. ZÈteralag l-uXte- dit 6est..BiJ rust edn ...
2-0 achterstanal. Na rust een.versnelling hoger en.al diel op 2-2. Robertó kegdlde. '; -

tie 3-2 erin en.voor het zelfde ge1d. Íras het iog hl2 gerorden öf niet ioms ,1i4fo D??'
_ Zstertlag Quick; -Zeker geen ókkiè al ,terd.het thuts-3-,,d voor'Lens-' ,i,i1,-i.,,.' . _,. ..:Lens 32:

Ís nog ongeslagen in hur lIeu$e poule. Drie gespeeld. zes punteu. " :'r' ir-)? ' -'-'r i

- ZaterAag Daar.het opperEs,cbtlge GreJenzanale.. Doe Je best en probeer een hechter
tea.n te ïorden. Outlers, spelers en'leiddi neem en gun elkaa.r de tiJtl on naar elkaar
toe te groeien. Geef elkaer nel de kaEs. Zte verslag vaa cle leider
Lens 83: ,.i' . :::li-:i',. i-.':-i: .. ,.,.4L":,:J: -,C.'. i{Ïilra ) neet een lqideq in de persoon yaD stanley Nia1t§, .Í,.. .,- .i .,.i. ..

Gelutrkig f,aar dat is eetr zorg ninder. Ilg Caari bouren aài'' 
' 
een .tea.n' wat net e1s in Èetí

begin leuk $raaide. Succes. Stenlgy Bet Lens 83., Spe1ers. tuister..-goed naat' ;e, Leider.
lens CL:. .j . !-.,. , '- . - .. , ! .- i. ,. :.
apeeLtle eetr toch rel te harale wedstriJd tegen Westlandia. Leus spéelde 1éng.4et : , 

"'
10 trED mear wist toch te rlnnen door ee.n goeale inzet. Volhoutlen dit.'.Na-de rgdgtr.ijd
vaaierd.eu er ïeer héel net spelers r]rit riaar antlere teans.' Klasset I ': ' " 'i " r'!' ; '\

i;; èr;_ 
__ .__:;____ '_ _____,.._- __.- :__: _..-_-i_ ;-_--- .,-:-i--:.r ,...." Í.:, ,;. 11s' ;.'t

'ffiÏà-uoo"al voor rust erg ' goed._ ..o"il.r. De konbinatier'r"rà"rr'nèèr ,r"" doór-'t I ,f
geyoerè. Veto Ëràn.er nièt à"n ie 1es. [e- rust loglicher viJà niraael. Ëó9g ,', .;,;.
T"* ::n goe-ttg 7-! overrrinnil'g. Zaterdeg VCS CL. Een stuatJe??..,..,";'1_,,,, *..;,;. r,,.1à.r ILens C3: ' i . :. ' :': .. -'1: i.r'i, _. [ ..:- ' .:Í,i.í

Quick-reiÀ ,,".t.:-S ,,ei":.àsgo. zateiraagl uii rlar'.ruveirtàà.i r,rerren'J"liÍà jr:?i"tËÏ: '!;
mee of rrraag of Je-ygder w1It riJ rlen.
Lens C4: 

.- - =,. ; ..1.., .\rr.-, .i'.,:t" -.ti. -:t,,-!

Lens D1:
vas katrsloos tegen kopl-oper Laalknartier. Toch vas de 7-0 neilerlaag ai
veeL EpeLers cip het Eiddèdteld én iD dè voorhoetle Aoen veel-'te wèinlg.
vertletligende' rek niet a].].een aa.u tie achterhoecle over. [eIp ze een beet
Lens D2: ,:' : ... .,ir. ,, ,. .-_f ... .-

aeed. het weer erg goeal. Voó! meer biJzoriderheden verwiJzen ïiJ naar het
van een tevreden ].ei(ier. i. " . /'- : 

: j .-
:" .\r..

Eelaas ?egens tiJdgebrek geen konmentaren over nL t/n Fb. - ..j -.,,, -VolgeDèe veek seer.

;t'"Ltii}.' s":1,-
laat'het ; ,..

Je. ',',.
: .l ..fi.i .

verslé[

72



DE IB{SNEWE
WMIBUI VA.lr DE VOXIBAI,VMtrIGIÏG I,ENS

63ste J aar'gang ilrryei }7':;. 30 uovernbeir . 
r i^89." "' . ; ' r"É ''+ ' l -'

rrr**r**crn*r'irËr'Ír'rr*ri:*:i"yl.i-'.-,-i*1,ï*t.l'iï,*:i:.,:iï:.1i*ï-::::::t:

O'FÍCIEEL;,I 
,"-,is ,.,i ".i r. . -r' ,q . e:t',\ L-.' .: ,. -. ;".iit . I

,.-;, ri, ):. ïi';i
*tírr*:rr-,.1i ;Í

. ll. t ; '' .:a' i:i r

ALGEMENE I,DEXWMGIDENIXG.

'''lièt" BdËtuur.

A.". ,.;ÀÏdas lilià-1989 ,róràt ae iulrjieië Èdenvérsaderíig géboueenl'Aàívans.'ri. rr " .

21-00 Uur. -:,:r i r.:'-..- t;..-.,. ..r -,. ïr,.re.: _ ,_-. .,-' rl,: Í...i.r. -,;...t - .-,:!

;;-;ie+-í-";;fr,+ijïàibr'l',ii,'l.1,.,,, 'ï,1:l:', . ,i,. ., .'".';". ., t,-,j,,, ;l
2. fugekouen stukken .,i i': I!;':.':.1..- .t i':i:'. r , ::,1, , -- ...:.,.' :. ,... :.;J-
3. Vaststelling notule-n.:Jaarvergeclering;d.d. .L9.alece.Eèer. 1988.. ".. i ,. . ,'
\. Behanael-ing van het gevoercle,.beleitl en Jaagverqlage!! ovel. het YereníSilg8J,as! ..:Jl

1988/89.
5. Behandelthg':firia,ncieel overzicht rL!88/'!8!.. ...j. .r;r . .l.rÉry .,i...,.,...rÍ,r...
6. Verslag.tÉu,'tle';kaEko@i6sie.: r rt;ir 1 .-,r: ,,-.., ií. .,r.'.. , .. -, . -i,J ;qr '.,- ' ,iÍ
l. Beàprekiígf vaul'het te vqerea beleid. ,"i,' .,r ,.'1,: , 1. .. i r.. ., , .: , ., :,,À r{j.I
B. VaetsteLlilg begrotiug L989/190.. r":,--.i..i ,. ...r 4 -Jr) ! :,. . :.-i . .' :t.,. i_ij.i
9. Verkiezing..Bebtuur. :'. . .:..r'.;e.f ir,- .,.1 i. -!,ti 'u, .....lur.,ï n...r - tit.

LO. VerkiezÍng ven de kaskoufuissie. i,ir ., .i iI
11. Medetlefíngi va,n plaatsgèhad rhebbende benoenipgep.in^ko@issigs... ,. ",1r.,, . rn;.,:..,p
J.2. Boildvraagi:íJI.:Í.':'r :,.r'. J,. ..r r11.,. '. r;§' i. . '..^: ) , . * . , .:,.. r, .! ,:..9r.s'1,
13' sruiti.s',i.?-r;.:.i,r» 

,i..i.:,,ri,,r: , . ,,,.r^r.r". .d,., :.:l;'':t:,r;t;:..:
.De op Ae punten 3,\,5 en 8 betrekking hebbentle etPXEen, z:iJn .v8,naf heden. beschik- , 

",-1baar en tè verkriJgen biJ één van de bestuursleden in het klubgebouy,'. iir i...: 4rr ; ,^,

,
a .t ''i; 'l

«',1,!

8EI,,EID LENS 1989-].990 E}{.DE i[A3IJE TOEKOMST.

: !: ,O ' íi ','I - -IÈrj:' i :l . l.,.il,*.j
::L' jl-,,:1- :" r'<.irr .Í "i a'.,r.

, :-, +.i

: \t ,:i.

Het te voereu beleÍtt za1 in grote,luuen niet efviJken vBn dat van vorig seizoen.
vpel .van hetgee! in de beleitlenoià' van vorig Jaar rÍerd. verneld zèL ook dit sei-
zoen word.en voortgezet.
Moesten wiJ ln de echter ons llggende Jeren' meeBtal veststelle! aet ile bdieí[5:-':l 111:i!

riJkste brou vs.n zorg voor het Bestqur d.e -finaqciëIe rid.tlelerlivan d9.."-."Tgll: rh.l- 
":r f.-gÍng wareu, lhaJxs is de4e tendens verschoven naar tle niet-fina,uciëIa niildeLen.

Íooia"t f eóèïeen tlenkt àei w" i'fuóCt"éI ttop rozen zi{ténl" uierti',1 66' g"iitls[§-t, r.;.]'
uing'dét bet,redeliJk gaat r en dQor een vo-o{t-d.!.Ienq ws,+kz.q8,É.oEg88n .ng.t, 9n2e..,,1... ,r1i I

fÍnancÍën er de taatste -laren een recleli-lke basis is ootsteaa. vaBr ve aLs ver-
eniginà ,"" Éiroh.o ïeixèi.' BiJ het voortléltëri'van dlt beleitt kuaaearve kukeu''r :trÍi
Da.a,r tle nogel-iJBh-èiat oE ge]al te reserveren voor de nog koBetrale ontviktelin8eD 'die re op zeker kunnen vérwachten.'ne tetau-gri3tste iorg vaD het Sestuur ziJn dus de niet fiuauciëIe iiàdeiéntdfwè-È í-{j::r

heeft de yeleniging voltloende kvaotitatief eu kwalitatief rriJ eetlewerkeT! cí' rir
ou ous el-eltl te w"ilLen e!. kuntleD ondersteulen!
I{anneer ve naar tlé huÍd.ige -situatie kiJkeil, tlan zrén iiiJ -'lir 'onze: divËrÉè--"of,r- ;.{i
nissies een ninimdle bezettlng, atus té teinig uetseq die zich opgeloofliJk.'..g.,. '.'"ii

Een b{zoatler duideliJk voorbeeld. hiervalo is onze J eugaleftleling. Te,veinig nensen..
rooeten teveel tioen, dit nog afgeàet teièti eàn géstàag-groet'end santÀI' 'J'eugdfeèed.': ' ''i-'

Eet beladeren vaJx Eensetl voor a,ssisteEtie is reetls op e].Ler]ei nanieren gebeural .
en naDneer rÍe liu naar rn nog niet 'raktief'r LENS lial toegaatr' kru8t deze 8.1"eeD. " l':.
blik iu ziJE of baar ogen van " De8tr heb Je er neer één dle vat, yan ne 'noetllli.T . .'i-.
Overigens ie het voor de analere partiJ ook geen pretJe on constatrt u,sar te Eoeten
vragerl oll rrat te gean d.oen voor het eigen LENS. a'Í !, .,.;
WeuDeer tlit tekort aa.tr kader zich,negatief bliJfb ontrrikJrelen zullen ingriJpende '-'*
maatregeleo niet uit ku::len blijVed. t 'l '' ' '"'afari.'r ' '?1,'' .' .,; " '-'r"'

.,. i,. ':, :, .,1,t . :J t1.. r.i].lt

;;,,.

1-

.: i ..:,



-:r,:, -ri -.i . . i

voor ale Jeugd 26r er 4an overuogen noeten vo1,den 1é;Ír i"d.i"iop iri .!" ."t"p"l.. ueri 3 I 
. 
;l

biJzonaeiivérveleade:,ontriklsàirigr,,au*,,*{éi.e,r1a9.te-nigi.pse-q g+S.s-;q.o;i.+Pr,,""".P"iJattqe-;-;
lial te kriJgeo, oEdet hun Jeugds,fdeling op aterYen na èood Ísl
NognEBlE èoet het Bestuur eeE rleer d8n dringende oproep aan onze Leden ,i"h,-ï.I,,,,,,.ti:.

.-, -,;',, rt.iJ:ÍJla-C rr-",.' "- 
'""

Een haudÍcap voor.de verdere outplooing yqq !E{F.ziJq onze,ï1!ra9oi'., Ëj;$-.9n55ie, .,, I
EaÉ.ndeD z!;n ve nu Eet andere vereniglnSèti gezalireliJk }ezig hierin Íerteterlng,.,'- '",]
te brengen. Gelukkig nogen wiJ incidenteel voor èe kleinste Jeu84 s-e-tnf+k
,D, veld van BI,[I, rraarvoor rÍe n&tuurliJk biJzonder Asrkbsar ziJu. Dè' (oiaèíaè"nCÀUààfi t'''l

ze] tle nota rtsportveltlen 2000r' (ein{eliJk) Desproken r1ortlen in .o4zé ' Gèneenteread '., ,'
eD ïe ziJn doa ook biJzontler oieuvsgierig uaar tle uitkoEstén hierval.iirÍrl I '.:': .i:.:r. .'-
Va.u LENS-zlJde ia er sa.Een met dàze .vrtènaenivan SML'aILes aàngetlea,n: on-:Ódze iven:, ..1

seu rtuid.eiiJk eri lOea öddè'ibouwd n6aí Voreu te brengenl:,: ,..,j -.í,..v.pri.'-ttr,.ar,{,:; .r:

NetuurtiJk kuDt u nret alres aan het BesturË ovérleten: .Dat kBn,triet ën.at"io'#É|ll;i .r,
niet. f,ei Bestuur is er on LENS in die banen te leiden,: tlie. u, Eede rtepa€,It.1* t.,:" rr' .l'
LateD ve uet elksar zorgen det LENS, tocb één vàà tle',víJf Srootste voetbelvereui-I ."
gingen var I s-Gravenhage, ziJn goede naa& beveart. rJ''|'' :!' ,lr'§n:':' :.1;ir.r'.i,1 '.':r 'íl
Èelaae noeten1Íe conBtatereu det wangeèreg !tr€er Eafen voorkont,. zowe} tinnenIals,í .t'

,.'.1 ..'i-r, '-'.-'-,, ,t.. rÍ:l' :1rr 't' ;r' .r'ibuiten de liJuen.
Sognaals wlïLen ve elle' LérleÉ viJzreh óp hÈí"verótsóórde1iJlibelè eq gedrag. rà;rl. /.ri , il

W8trgeArag t.o.v. scheittsrechters of tegeEstenders zel het Bestuur strenge'.eE'i: L!i.i
harder afetraffen.

U toch ook niet..'. I.?

ISIETJIÍE , I.ED! .;

MIITAÍÏES, I,EDMI,IJST.

<r.,Í. .{ '-.rili
I{lJ zullen onder geeu enkele voo}vsarde toesteBn dat LEtrs op wet voor naaier
ilan ook ín Aiskrédiet, gèbrecht woràt'. . 'i,., '-r ; - 'l" r...r i i r.' '.'' 

':"i.1'lr..,i
,i !' '

Eelp flee het voetbal en LXNS santrelÈeliJk te houdeD.
Eot n8alBalag l+ èecenber a.e. !'Ie rekeneu op eeo volle bak. Elke LB{S-er Det een

beetJe bl8,uw-lrit bloed rnoet zlch leteE zien eE horen, vant tlau weten Iíe hoe ve

-verAe! kuunen werken aan tle toekonat vsn LXNS, Uir, tryS .ï::!, Y ,ï9Ir? : t-illi,. i .,:ri ,
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MeLis StokeLaao
Buurtweg Wassenaar
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WÍS t,2 2n'3 vordèn'doo' de trdinèrs-bekend geEaakt ' 
*-"-

fonÈ ['"f" t"rc"a afschriJven biJ ToEv Vieriling tef: 60661+e

Iffls 5 el-b bekend Eet lJ'. Eee"salkers-" Íegens hérhaeltt:'niet opkomen vortlt. Jerry' ,' ..i.i- "''i., ',i,ivan Vianen niet meer opgesteld. ' ; 'r':; .."1 ' :-,';i.-'.' 'r, -Ír' 1

r'!:'j '; " "1 óficbriJveD biJ R.v.IIoort 'teI: \rLr10:í,; ' : -t. 'rJ-i- )f .'-:rr.

i,E|s 6 irs Éxenè drsènriJveu biJ: l, ,"'ro"o ' " : ter: 5hL088 ' ::.'1 "e'i 'L ':''rrr:'
LE{ó i r1"'bèkend"'afsèhrilveu tii L.YerkiJkl ' '' " tel: r.l+5h9Í2 !..i.;r lllÍ i -lliï'rÍ'
J,BIS ó als bekènd arscliijveu bi; "A;Bt1'èerbeek : tel:' 0ï9:5L6?86' 'ii''^ $rL' a 'r i'i.

OPSIELLIIIGEN

IR0GRÀM,ÍA ZOtrDAG 10 DECE,ÍBffi 1989.
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.00 ulrr LE{S
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13.00 uur l,U{S I
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. ur.ilansveltkatte l.Iàssensar - ":';!: ' 
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-,. rdem'. Sp.prf Nv . EaneËburg 'Ssv. L .;íe-o1es ':/ ''

. §-p,irk."n_e Znetbrl De Liér.' '' r r' i"r I

' H:;;k. ttv. rarenturs sav.í jnenLaao r ; 'l
sp.i"t. t'De zwetÈtt De r,ieri ';': 'rt:' r'''

Sp.prk.itrÍ. Eenenlurg Sav. L.nan1ear
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L!.001
L2.00
12. OO
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10.00
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Blaurv Zlrart

Lyra

Quick . t

uur BLauw.Znart L
uul" _BlaurÍ_ Z-wert,.2
uur Quick }r

uur Lyrq 3 .

uur Quick 6.
uur f,yrà lr
uur Quick .T
uur Quick ,- ' ' '
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I,XNS
I,ENS

1, r.'
2
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Í' '
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6,

llear het doorgaau va.n tleze vedstriJ rten ka.:c sorden geÍufo:rmeerd. biJ: rli:..:li -iil:..:,i..'.."'--
- iii...i.\, r.,.ir iil.._. :

na 10.00

na 1O.30

na oi. oo

tel-: 0L?51-15385

tel: 01?15-136'11 " L-

téI: 680323 r .--{

6

uur

uur
uur
rl ..

l.i



TOPSCOOnDmS .STIZOEN L989 l].:990 (bí.leeverkt tlm 26llrl'89)
5 r ! i "lii 1'
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rl i i+r 
",g 

. .'
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..'É ..Il {S eondag 6
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LENS zeteraiag 1
IENS,qqu4ag,..6
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LNS zontlag 6
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. 19 .00 uur VCS I .; LH{S 1 '' 
}r! r !)' - r
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- r.,è.. I - lI

( EoutruBt vë]tt 3 '
TraasvaaL

::ríl ... rn. :l i'".1 t. , l.

1_ ri: :' 
'

Houtrust, veld 'l+ , ",

95L
96:. t r.. i

r ffiNS l+: :r[fiNÈiècheidsrëèhtër - r''-,]' ,t"í, .rÍr.i.)){ir
,,'i.Jj.ij.i-:i.. . "1rI -.í...n ' .t..3,;..-.

. I.IEDSTSTJDPROGNAMMA -11. t/n 15 DECEMBTN 1989.

í . .ir' ;:;
r,.' ".:1 r3

-Í;: i../

: .)i.",

;;,' 1;g . :l !
,: . ai ':'

.Ír -

Jt s.'4t

.i or?
9l+1

96L

'1. cí i.:

De Bllnkerd .

Eoutrust

frarsvaal

- Seinpoststraat L50, Scbeveningen

- Eoutrustveg 108.

: MpJubastraat F.r,, : , ,; - .,,.

r..,..,iiir:,Cí i. ?.,rt1 _i;iir"

....í i ,F,,jrí,-'i . .::,:'r:: i1l

-: r -i

zT,zzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzT.z,T.?.7.zzzzzzzz7'7'27.2
Z IANGS DE SPORTE{ VAN DE Z.M.IÀDDER Z

zzzzzzzzzzT,zT,zzzzzzzzz7,zzzzzzzzzzzzzzzzz

UITSI,AGEN ZAIENDAG 2i NOVE,!BER'1989. , ' 
1 ,' ii:,.1, :Ii ; : J.,

- 
'.iÍ,:.

- P4E ,3 J afgekeurtl "
- VCS 5 'afgekéurd.

.r 'i irt.!'-:- 'lr: t-
oo3/01? -
012/069 -''
926/L.(5 'i
o3o/191 ;.

:,"'.:li'1.:iií
, -.- i.t r, '1

:!

LEIIS
LENS 2

l-J lll'. ''., I:''- RAYA .-. ,,5-]-
- I s-Grav. SV-5' 1-6

I,ENS
LENS

i

3'.
I
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YBZAMETIIJDE{:

BIJ AI'l(ElJRItlG SCEADUÍ\ÍPROGRA}ÍMA UIT TEEGEN POSÍAIIÀ.

r,ENs 1 " :13..66 ,fi;r*i: ..-oi,..--
LENS 2 10.115 uur',i.ru ,.

. I i/'fri,i'.'I, l.;' l

'- Ltr S. 3: l'.'.9:,30'uur-1,::":ii:..r .'

LEI{S ,! , , :-i..\5 uur t,,.:.2,,! t:

':'-rÍ1 
"" -

;". ,'.. I '.:t ' .,; I ! ., ,l.Jr.;J. ,

12.00 riu]r :.r '.'..i 1,-,r-
'1i :: ' ''n- 1r ''{,r - 

(1

",,t.i :l : r '-., .. : l'r, t, .i.

EB

LE[s 1 rr+.30 uur ,,-J.'i;,1_:*r ,
BIJ ATGEEFT.Ï: AI'I(EUBING TaÀINBI OM i2.óo:UÍd.J

voor infornatié ovei"ai:cei";itiri"i"ti#' iËi' tÀi""aas;, inforàatie Ím.i-nuË; 9"a*" ;.,;te1.295?ö1 '(àt*oorórii,Ëraat) v&iat 8.3o uuii)" '-', .:' ':. ' ,.. '] 
..,,-,:;. ^1,,,?

Eet eerstè eD trreeale elfBa1 arorat door de trainer bekeud genaakt. Eveutuele
afuelaliD8en voor het eer8te tesrD. vriJ dageyonal voor 1p.00 uur biJ H.v.Sprons
tel: 933óIo, zda.k 502:151 of biJ E.Gabel-te1: 6h655[ ] 'i- "
Voor het trÍeette tean eventuele etue].alingeu DiJ B.v. d.tÍoul8nd tel: 96.29f.6. :,

BiJ afkeuriDg SCEADIIWPRoGRAMMA VOOR LU{S 3 uit tegen L,ooeduinen.
As.Eva,ngst iJ tl 13.00 uur, Verzau.eLen op IiENS on 12.00 uur.

.,-t
OPSTEI,TING I,EIÍS -3:

H.v.Merebergen (A), E.v.Kooten, D.BaJetto, A,Eruster, H.Eermanie, D.RotteveéL,
P.Ax, A.v.Hungaarden, I{.GucLu, S.v.d.Togtr, [:Sinke, B.IVezénaa,! r,, E .ale- rl{ol-ft. ,. ^ i,r.tr
Eventuele afnelèingen voor vriJtlagavouti 19.00 uur biJ H.v.Mersbergen .tel:213360r,,
( art is *."pIi"hll . 

," , .-,,

ic I

oPsrElr.,rrc rix{is lti

D.de Rultèr (n), .Jageser, J.Kouffenhoven, c.Kuiper, E.KouseDloren.,, C.!,ip4ag, .;7.... ,:

J.v.A.Sbee, M.O6Ean, W.Stuifbergea, I,.MBrtel, M. Rèphaela ?, F.SiJ,Iiakue.
Evetrtuere atueLdiDgea voor wriJilagevona r9l.:Oö 

""i,'-'iiií'O. 
a" ituitË'r-,tËr: th8422. -r ;1

( d.tt is verplicht). - \:-..._,.,.j. ii,.:::., :.lr-.I í 1;.1 i; r :_. -

Sorry ttat ik verleileD ïeek ate opstelling vs,n LBIS U beD vergeleD.
' r 13" -.;!j i j,,. i ,

PROGNAMMA ZATERDAG 9 DECE}tsER 1989.

1lr.30 uuÍ LEIS '

12.00 ur LENS..2
10.30 uur LEIS 3
th.30 uur IJIÏS \
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VAtr EEtr JEUGDT'XONT

AlgeDeeD kontaktpersoo!: PauI v.«I.Steen, Chopinstraat 7O3r 2rr2 SV, Den Eaag. "-,1 -'
tel: 9?015\. BiJ geen gehoor: 63rl+t8 trlea crens.

ïedstll.l dDroarsJma A-B-C-D-E en tr' .l eucd.
?

Afbellen yoor onalersteende vettstriJ d.eu al1een biJ PeuI v.è.Steen (97015U)
zo sDeI nogeliJk doch uiterliJk voor vriJ tlegevond 11.00 uur. BiJ" geen gehoor:,.'
belLen naat.Freal crens (635118). In uiterste nood. nog op zetèrtliigloolgén' op ' '
LB{S ( 6681ll ) na.Q.OO rmr biJ iemantl ya.n tle Jeugitkomiissie. i' i -

?,",11
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' '"uit .'l 1n i"" ' uit
' - 'ihuie

'r.Z.h5 ,rrr -

1\.'oo uur r

t rr.r5''uur
1.18.1.ltirurr

..\ D.Wo A.reB.'""
..' Duinoord AL

l sp.prk. West -'Y2, '.:1 ,_--
'. v i Arke1veg
'' y2 '''r'" ' *
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Elftal d.atun '.'.'. aanvarg ' t,egenstandex ÍerréÍh veltl 'i': sau.t.r,nÍs
". uitlthuis ,

, ..,, -r/-.4... ' -?!'
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B3
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DL

D2

E1

M

E3

E\
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E6

F1

F2

2 ttec. 12.30 MaasdiJk 81 uit
2 dec. L!.30 ve10 82 thuÍs v3

ult .-.v.tWI1sp.
ruul iilÍ':rl,i
"uur

s
ri -'{,Ëi uur -9

ÍÍ.-:- !:,r, )!\.t

J
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:J.., Il. . ,]rij ,,: ]',rl "r1 ,r'
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r'' ' '., r',i' {I .,ri j i -l ..,í;ir.. ., 1i!{Irr. ril ,;i:"r1,,,;,

Lange Kruisweg 11.00 uur

, Z ,lecl :.Ë:É5 rtr,c DS0 '91'r.-r.''r; i. 9i
dj.I 2".dec': e.19.-q9-}j: .!&i

11..1.1, : 1.p1,1.0;.c2 .,,
PP ,:Leus qr_e?.Fo.Py

'.91t,,"'
1 .rik'. We

F89r ;\s''
í,LL,

il
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2.,tlec;
2 dec. L9.00 blngo op Lens zie kopy
2 dec . 1l+ .30

.-bti{d-i 'tí.heo op Lens ( zie kopy )
Lea.kkv. C2

ir:Ï2 dec :L9
ult l'.:,r

(

'r,'a t,.r,,{.,i1
., --.,^ nl',!r, iii ;.

)

;!

uur

rïi..1+
jl..r.'1 ;

: i.

2 dec. 12.30 - VIIP C2 thuls V2 12.00 uur
à à"".1.'íS,ó05' bingo op Irens (zie kopy) ..j ,i:: r,t !... ..ir. ..r..i.r
Z aec., ib.i\5t Vreàenturch DL thuis i ! VL..: ';, ..,:u,j 10,:0O uur .':...,.,.

2 dec.'!í19.0.01 tineo op Lens (ziè kopy ) '.t;" 'ïí'. ,' 'èí'^r.
2 clec, Í " 9.'30 Li Die Haghe D3 thuis lt Vf ' 9i00. uur.' ;lj l.r
e aec.l''i9.lOO.: - biDSo op Lens (zie kopy ) l''i "r '' .,'':t iÍ;ï lt.{ri
Z dec.:"1Ii15'I RVC EI:.. ;r.r 1+ . uit -:.. , ,-:sp;prki, It':.Iiene..!10. L5 uur i-,,..,.
2 d.ec.'i'ïStöo'- bingo op Lens (zie kopy ) . - ' ';iÍr ':i"'i , "2 d.ec.'11 1r.'. öo ' i4v6 

-6i' ;':r"r"-' uit 'ii "r' : zuideÍpBrk.'. ' , ,.'i10';00 uur '/,. j.

2 aec.'Íï9.00-' bingo op lrens (zie kopy ) r"' "r; i-' - Iï:I qt'" .'r 'i
z dec.'1'1tlÖ0" vero E3 "tÍ"rr:'| ',''uit''' ' u ll' Nid.i're8/Hàteíiuién3-0.'00: uur',.,. "J
2 dec. 19-.OO bjngo op Leas (zie kopy)

- 
à aË",..í'ttl3o rr: fiVCaE3 

.r . ', ...|:i;.: 1go1s i .,+,- :V2 . 1, rii1l rr::...L1.00 uur,':Y r,à
à à""j " ig.ó0.. rï"ÈiàËè àp l,enË (àie,kopy),; i , , : í,,' ;4ri r,i.j r.ï i:Í,y....,,à.à.t. ".ró.\5, .lfW;n5 i. '.',- ,;, uif,i . .,Eoogenhouckfee.u'r-8.I5ruur.+ ',.
2 alec. 19.00 bin8o op tens (zie kopy )
2 dec. f1.30 Lea^kknarbier E5 thuis ''j'' V2 - - -', .l;.-:: 1,."i'.'1i11.tqq'u.9Í]I!*itt

, 
tl'2,.

:Jr:
:2., .

a

2
?

..ri,;2..

-. 5,

d.ec:, 19.09. t) !ipso..,op f,gns -(zie §ofv) ,
dec. 9.30 laa.kkwartjier";,F1- thuis ,,.'
èec.: rr 13.00 :' : .' oJreqrllps, Toetbail op Lens'
dec.; .10.30, ;.,g Duindorp Sv F2,i tF1i.9,.,.,,
r1e:c..1 13.00:.rl .r.önderfing voetbaL 

-o-p l,qns.
dei. 9.30 Te Herve I1.,, r.".,, lhqig'
alec . 13.00 onalerling voettal o.p, ,,,I,elg,.r

c;

rÉ

1
F3

.Fh dee. . ,.10 :30 l' rq s ,tr'1.

tieö...;r. 13.00 l j..;.,pnde-r11qg" voettal Pp .i+^Ei
_ . :,;;:ir.r. -.

.+ -r.ii ^l!.
BIJZONDffiHEDEIII:

ii;.,... - r ., . c ; rtr .i{r{ Ír;.c r rÍr
.. . , 

""tí1 jl*.,:.. .. - .;àf:i
.,t,-.?... 'j] -j r;- '::..t;i-'.

- aanvezig Juko: A. I s-GravendiJk, R.Jaasen, J.Pronk
- gaarne óuders net vervoer voor: Lens A.reg. 82,Cl-, C2, Ca, 'EI'E2;E3 en 9I5 '''"'? j,.li.' i
- àaterda§ 2,.aleceuber bingo 9p..Le!8..ïg§'r Cl tlp,E6-,,2+e \CP$. ,", . Li ..i.,.rr,.F,"1.. * j,
- leésr oailerstaende koplr,*nt4 èoaf ., .,,,, -. i.'1.: 'Li ,. I n,.r.;. .,ir ::.. .

- opgtellingen als.rbekenè net-.uitzontlery+ng vqn! , .:r,.r.,.i^.IB; ÉI

lens A.reg: zonrler R.Bigne11, P.Pronk,en P'.Vq1kenb9.l8h, c. r |..: 1,),
LeEs Al!"Jr: met R.Bignel'I en P.Pronki ?onèer,D.v.Zetten' .. ,. , il .

Lens"B3, rr,: net. V:Ebben pn B.La.mfpJs r zonder I'.B.1. gkhuis' ,. - , .:
Lens CI : zontler T.J.Levenstone.
Lens C2 : net l.Abounarsa'
Lens E3 : zoDde} R.Marten.
r,ens'Ei " : ZondeJ'v.àu ihatinier''í'
iens n6 .',.," r"t M.Aarts 

.. r -.1. :.,r'"'-s,),

;;;; ràirsr,.Lbnd.d" r.u",1otr,:'i.ri 3 :,. -,.r' r,r.,,'.,

iÀn;'rà?' i"r'ória"i M.poo'd.:';" 1 ;'r' 'rí "''|''' !Èi i'
, :,'. :r.,)i " ._.j. . i ,.r :,i i3,. .

on ainÀaËir" i]'a."éioÉà, rÍordï.'er: biJila overal het sidterkles'sfeest
fèt "p"ueft''+toi' 

zich' dat' eï'óp :èeze''avond uiet vbrdt getreind';r

.í
,.{t

.,jI i.,t.:i
l':r'i "-? i

0ntlerlÍns voetbel F1 t/n F\. j'l :..r1

rài: n;d ..,.Í.'.: :J:,":,
gevierd.Í ,j '

Oo ,ondact' g "àeceinU'éi' verwachten viJ zöveel frogèliJË. spelèrs'. van.FL t/n,Fh:.on,.'.n í':l
É.Ul ,it, óp l;éusl Kon'in sporttetrue en ge-Ièklier één' uur vo€itb611eD. Eet qipe1n ",J
Blon. : -

o



Daarna nog even 1,8[S 1 kiJken en d.a.E naer bui6. Een extraatJe voor Ju]-Iie.
We hopeu rlat'ïuIIle -het''teÈk vinileo. [eèE vrienaues neei'.Na sfloop dougb-g! t I ! ---.,.:-1

'B-'( CJ'.' i '.; ,:
SCHADI'I{TBOGXA!{MA JTUGD.

;-"'
1l ,.i

BtJ akldelÉ ai*eur:,n6 -ïaa hèt koqpetitievoetbel lti1-leL viJ 'tocu ài<t,iet bltJven
uei l"-ffid. Be1 biJ tniJfe-lachtil vèir eveu na 8.00 uur nór fdrie toe tè1:66131&
À l. Ërlé-t te borei vat- Ji aeze àas saet doe;: slnpel hé; Tot uu toe hebben '

.:* -.t.:- : - r -i ....: _. -,,," 
, .. 

., . 
,. ..,,,:. :."-{:-ï.aJo.tor"t,r*od ,., j

íri ".i_r . ,..:.i

{. ,.'1, r,i-

.gQ.:u*., .,,

.15 uur
:99.'+"r.-..t) uur ^- r

.L, uur'... .

.30 uur ,'1.

. L5 uur . _,.

.30 uur

.3Ö uur'' "
13ö uur ,

r

:.. ',' .

';l

13.30
10.30
10.00
12.75
r.0.15
11.00
11.1'
11.00
9.30

10. o0

uur
uur.
uur
uur:
uur
uuí
uur
uur
uur
uur

' ,:i. :'' - i'i!' r ,J,'
nVC - Leus 82 i,- .: .,. j .. ,*.;..1

Blauli Ztrart CI - tene' C1 ii.' .. .,. r. -* ..r i
RVC - L,ene D1 ', ;'.;.:. . ,,i) - ., i . .r r.*," r,.i
RVC.i - lenB D2 :r"....' ,.1; ..ri- rtt.:
RVC - tens EL l,.. ..i-,.!' ;'..1'Lens E2 oadèr]-ing' Yoetbal op strand of ln de zaal-.
RVC - LeDs E3 r ,;ir .). I
ï.;ënartrfi,85,E6 "oDAer1lqg voetbal-' op stranil of zaal.
BVC -tene HL.,,.. j.;r.;.; r r ...'.

.Len3: i2,;tr'3; -El+ outterling voetbal op strartl 9f ?Bel-

t2
9
9

t1
9

10
10
10
I
9

r 1t;'i. - :. ,: .. r :,, ,,-1. .r
BiJ RVC' vorAti§espeeld op kunst8las. IIet is daar verboden ob Eet efBchÍ9efbare
aoppeE te speLeD. Eet ie naar det Je het veet. Voor de-oterige eLftal ten '

proberen Íe, zaterdsJ@orgeD nog nat te iege,len. BeLleí dus, uaar nlet.te Yfgeg hoor' -

niet.
_ i. ! _. .-it,r r^rlrl

Bingo-avoíè'oP teue voor CI t/n-E6. '.-i'
a. É. Zatertlag 2 tlecenber veffièchteE tiJ eli€'àpe1erà vaD'LèD's C1'c2rCa'Ch,D1;D2,
AL,EZ, 83, EU, E5 en E6 om 19.00 uur iu:ons lrtub§ebouv; '-''" .' ' '
ne'teégtuórnuiÀsie orgaaiseért aan voor';u.Lfie qen gewe16ii5è bingo-avontt. ' Voor
t. 5 r- kun Je aa.D aile ronded roeedoen. I;Ie spelen ! -voorrontles (prlJe per J-ot

t. ó,:o) en, e1s klap op de vuurpiJl eèn'iuperróaAe '(píiJË ler lot ,f i 2,J0).:
t{etuuÍliJk deg Je per ronèe meeralere loten' kopen. r'ïi ' '' i'' r ,

De bineo' ie 'alleen best,ertrd vpor de opeleis v8,u boveDstaande eLftallen. BroertJes,
zusJes, wrleutlJes en vriendlnn'en noeten èeze keer dus thulsbtuveB' Outlers die
neekonen kuDnei achter 1E het kfubgebouÍr aan de kLeine bar 8eze11ig biJ elkaar
kruipen. MBak ulet teveel lavaai a,aalers horeu de kintteren de getallen
Eintle biago olt ongeveer 22.00 uur.

, "Ji..; .nL.!.

, -'. j . a f., r. --.,Í...iEen Leid.er voor. leud.À1. -. -

lbaÍner LeDs Dl.

ZateraaR 25 uov. LeBs EL - DuiDtlorD sV EL.

uiteindefiJk ie bet oae'toeh gelukd 'oui' een' 1éider Íóor LeEB AL te vindèn. flet'toeD -
rre tle bespreking toet tle spelers van A1 afgerond hacldèn liepen ve l.Íarcel .de.Groot:Í *
tegen het LiJf. tíaarechiJnliJk le6 llJ dé prótfe6eD varr ons geziéht.af e1'höewel-, -

ïiJ het beE eertler !-roegen reageeiderhiJ au poóÍtief oP on§ verzoek. : - 1''' ': ''l1r!
Eij ea8t nBtulrrLuk sa.Een Det dè spe:-eïs'vrin AÍ proberen ëbn leuk.en sporbief er" r

s.izóen te atraal.eD. HU bebben Éier.àIj.e vèforouven inl Seatsitt Marbe1 en succes.l

1:

. .,È r:
Hetaas ziJD er geeu enthousi&ste traiaers iu Den.Eaag.ltlie Lene. Dlr E+l:n 8d"" ;j..
traiueD. Tenninste dit is onze konkLuele omilBt 1Íe geetr eDtsele reaktie kregeD :'
op oaze vaketure in voetbal líest. Voorlopig rlL Patrick BiJtsna de. dina'dag- ' ..;
avontltralning bliJveD verzorgen. De aloadertlag zaI aflíisseleDal door (Ilveree personelr
verzorgd voràen. De begeleitting op zaterdag neert Ruud v.Íèreevelal toor zrn rekè-
ning. Sanenvatf,erd eèn ongelu.kkige situatie..,ïaar. eigenliJk een oplossiDg voor
noet koaen. 'Hie het reet nag Fet zeggen,: Bel-: 

- 
Paut v.a.Sieen^tefi 9?915.[-,r., ,.ii; . '

Eet vas koud,.Èet iieJ.tl::harè,. roaer behoorliJk voetbalseer. We heBen toch alet
te klagen;: ratrt'rre uetten- ai àg:i"ii"i"é"-lehad. gn uet vÀs pae t ifgeteurcl-

10

: lí

r'l



E2 noest tegen MaastiiJk E1 etr d.at viel iièt Eee: De Soede ïiI is er $e1, Íe proteren
ook Bteeas loed eamen te 6!e1en, Eaar he18as is de concentratie en de felheid vas}
vat nÍnder. Jamer is het tlst de bonE 'ons' lieiSert iets lager in te delenr zoalat

;-"J;;;; "il-rà"iil" zouèen kurnen rinnen, rÍa.nt deze tesenotarders ,iJï.;1,o?I+rilà,..
deze eersté Jears E-klassers neestal te groot.en te sterk'
Jongens bL$i, g99{ ,.1-qis.teren naar ile^1qa-nïl-J zi4g-eF, en voorui! 9e.9+ ju11Íe.be'1"-"r-1',-,";.-

srÍài,,.waot jíriie '[rai,Ben -biJna .9.]1-e++91tÉvee. keer Per seek. 4,"... ' ÍÍ {'rÍ i.il
E L spÈ-elde voor. dg ,tir.qqq" 

" 
t""i tÉu{s, tgge-n Duindorp E1' Ook hi--e-r-'is egn {uiflg.11J!q ";:''

.,,roo*-1jg*g te té si:rifién-.- De e-epq1ej599f, éen 9-3 nealerf'ag e+ Eu ee1 terg-chte .3;0 . ,5 | 1i;

o"""rti*ioó. Nu aiJq ae punten-rtéd.l{s!-;4i.et zo belangriJk, het, is ïel zo dat a,e ,1, i.'i'"
steeàs. betér gaao spelen, qe té_fjtéi.a is erg vooruit. gegaan en v.pglal conb.ineqend rÍ*:r-',1
sDeLen'ïe Deestal beter dan de Ègeistanaers, flet grootste .pluspunt .zit hen in het.,.;I
fèit O*it 

'ne 
stee6s nder [aaq..qnappeq,. da-t ver6edige4 tret zo"bel?,ngriJk is als \.] , ..;

aa.Dval-Len.
I{e ziJ 9s.Jq4s qiPt' IÍaar,gezien het, enthousiasne. oP *de.trai4 ingen (.Alif, eqrl.', ;Í
Aböul

n er.n
nistËí ,s].echts 1 tr a].nioglr) . zullen- rle, s.!è"edq beter. gae+, gp91-e4, ,en '-en o-ok t,i

j t }= ,r1.i

tll :.": 1'

veeJ- pJ.eziel i_q j tb-Iu v99 .he-b^te4 .,

Jongegs probeeq-p.oE.,ln de .rÍin". ,e1g+"+ tlen altiJtt-te tqainen.!
zig, traiFingspal< en Srgqchoene4Í€I.!.iJè':.r+J

', 
.r

t.\ ' ttitf. !P ..": :,-J'i .l

Íí'-r ír''
..i r.;,1"1,t .:ru, i:,

..1 ' :ir...r.riÉi-, i'.)_j íJ',

(DENK ERAAN:.L, "-Einuten voor:
IreeueoeD , wa.D.t het,ieeè.ï"slti.J

- Èg,nïa,Dg aanlÍe
g..dgoT). . 'v-r; 

1131i,j'lt:
, !j... -t ,,.-ir. .. i.:c'r í,\Í-.1 '.:',Í.,)

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

t\í-;i!{. \ 4a:
, ,r Theo . HoefnPgq].J , at'(j;3íJï.ri Ë:Ë !i.cJi.,Ë i..",j"Ísi1 j.It)r,l

]I
Lens EI - "Duinalorp 3-0.

Lens E3 t Eonse sdi

1,1,J*, {Í' :it":11' : .:',r
- ) !,,iL jri, ''-).1:' '-:r l - ri -r'- ,.rr-'

r-?i . í f.iíit -r..-1t r,;1:r ,'l "! i r':, ::.'

, ir!..,.-:!';c 't\Ï ,?j:'l I l',i:1)'- :l ,:;1.':' "i l'!

Zaterdagrorgen, fris yindJe, lekker zounetJe, een hard, Baar goed bespeelbaar ve1<1,1,.:'j14

en eeo oog. ;nge-sLpsen-.!qBF-qg!ggge5"iqus1 a}les .om ,er. een"heqIIi,l.E,v-o.e-tleldegj I vq'p5t-e-'1e1;

roaken. En tied-.gàra n"ïjo94, iVóq-Uët tegin af eg+ ïas. Lens het. ster5stq gr.tqral 
'o9di'tivia ae buité'ite"tdn -eeópèéÍà.'wàt ".o 

r::o fqCI:lsC4 oplgvertle'..r;,, liir:: . '-'i- r::'; '.ir''s
In de.tvée6e-lËitt frà.feerde.Duinalgrp hq!_;nq!'lange tiaple4 "ng.ar .vqren naar'onze..;:.tr 1.I

achterhoedé (Jeioen,Alif,Erdero) Ii'etgn-zich .niet pas§er.eq' :.iril ..:: qr,'.' .'! ''rr't" Ír1

Eet niddenveld (AnEy, AbAul ) en onze ia.nvallers (Robert, !!ans ) speelaten goed j,=:
sa.oen- rpt nog !. ï94$.grgchoue gogls .9-plqyelden I r ri- -'-. §r.'-' r ÍlL r.'i1," ,' riJ i ' i " 

.r i:tuu
rn ae, íaàt,stq,.r nutëi..ttrees, pginclor$ 4qs'.qe.Il,pae; kansJee near'$oyi4,1ye{E!e "i 'nJ' l!'ïr'
niet roée"eg i1g!,,qigb.i"íet paÉsqien. iWg -ku!ne4 -terug "zlen op -eel' .8oeal:-Seepeef ale I.í. :.'...u
vedstrlJdl een ó-Ci'órièrvinniig en een zéér tevred.en trainer en leider. ":ortii:id

'Aatl
.'t:lt ar. !.i1 .íit 'i' 'rr |)i

: r,ii Ít à l,; ., ': Í littr r ' '. r:

. ri,n.)_ïi,i .1! :JJ rr

' i.'Í,,:,, .i:::)!'\ r- n
iJuJíJ.:1

KE

Wat een ÍreèstriJ aI ze
AIs (lat zo tloorgaat
naynofiè íÀ ziéÈj eau
Jongenb , 'Jritlië Èebb

"'íl 
"' ''

e. L"rrírltSl:iS'r riiet- te veisÍAaí )' -' i' r' 'u '';r Í : ' jlt'[ ' r-' sctr

ii,t" .iufie kBEpioen. Jullie moeteD ne1 neer overspel-en' --;"''
í:*"1Ëïiài.Ë;'' rl; j:;";;è;tn".-ua iii"ia§;senisl ': " r '''rci " "'i 'q :,s
en dre {ioeè §ési:eel<l. oo:eoJàOor;' '' "' i "- 'r ':'ii':'''( ' iiri-i'r': i'':"

É'.f ,:iÍri r...rl ,. i,.; "'- - ; --:'-.i);- 
" "' ''i | ''i'v, .?: Í'rr'5s " i it"'$l'a

. t,l

':: 9i :.Íi'r,lï-' (,.i;r,ri,'ri;,ri
-;ri . r :ri':.

x.ll}^ï ij J,i " 1é

."Jq11}e,atgiq9E. .r: :: r Jir'li.r gr'

"r.. .r":rlr f..j ír '.r',5'r§',,

Lens E3 .tli':

zarerdagi tégen'Hon'sèieir§ttiJÉ:' De 'iiJn Ía.n a?sèlopen' wet9$' 111a, \ëi!tË-1e""tË"íAl: 
a;i?

Reetts va.naf het begin ïer6 tle tegenstan6er onderl diuk geàetl"oàcta;Is lét':naia be- "rÍ,'j
vroren veld' . -a'{
;';'Ë;;::à"e:.punt Íièt:Ëiet.Éds'op zich rÍachten.- uitéindeliJk séid..ei.net "rti'Í' ""ï:i;;;;;";:;iëils;; iËàit;í.i";Ërin.-cà;aà docir Jonsens.t"r* 'r''r ít";ir':r);'f ira"' r'!

p.s. Ra Eon+_"gS FI"rfIdg ilorden.o dogr.,de,:ouders lgn "spelers- 
lran-..h8+e, letefschgp .,i- l',i,iii

...rr r.l É ,., .]"ir.ï{, , t rr}ii i.r 'Í, - ,f}:
PostdrriYen FL : Í,ens tr'2 2-9.

Eet Bas iióói'-voatt'rirweèr.i'ri"rièrè'aloór beide étttatíen to
d**":"o"ïÏi-"ààJ'-"rluàiàà.íurat n"t' trèet' oàÈ vurr [tt aé

Len6 vond, àit tocn nog te veinig en Ecoorale nög zeven doé

L1

óu t.uk Ë.rro.trí.ia; 'er1: I t.'t»
í"t=trlràtz.z.' :'iÍ; ''1'1 7 t rlh

ipr"i""-Jf 1?i " i' ':'rrí



ar è9gr ,Jl:r,q Aqiq! e.n uear.tiefst.6x..d.oor Arao. ,,, ,, -,. .i ,..:.,.,, ,,.. _:. 
-. J ...:.-.. :._' ,r. r,!',.. - : " ..,:. .i.,.: ,i:.i. ):,.i _.., .. :kJr.:, .. ..,i1 ,li 1Í -.,)! -r-.9...: -,.. ,,\.1r :t: ." i ,,: rl ! ;... L,,,s, l.lfu 810.4..i :, ... .;:.: ir. .:::.. '' -r*.1,,,r.r.

urrsrAgff JEuGDT 
ii'? '''!r'i '.r, ::- l',,' , ,,;, ^ '". ::i.,.,,..,-*..,r:_'.:,"1,,,;i:;rt " ]",,i",i

RiJneburgse''Boye ' - A.regi-l:,' .-f-l(segt. ) tleiÀ.E3- :- ':-fondeie;"ailf .g: T_1 .!o,:
fuick 81 - Lens BL :'.t' -A-:-' t. ,. .I{estLàràa rU ,l-,È"ltntr"-:rï. l'íoró=Ë ',,
Graverizandé Br '.: tèíd;Ba, , ?-1':í..r,iii,- L.o,i ui-ll I ', _ il;r;r- Ez,\:;. 4i; röai t
quick SteÈ6.CI t ri IèDs Cl :..,-. 1-1- .: .-frirneaípi rf - f,."",Ë ï ...r 1.,-,.1Ë:à ,,r,r,ygg 91 ',.r .::1r .' -:LéDs C2 ., i3-1 -J,:..: ; "póst6ut+en FI _ Iienè F2," ,l:. i_i.-r.,I,Ek}orÈrtiér D2 I L€ns D2 , 3-5 ii. : .Texas DEB,É.";;;; ii t^ ,.,..r.,.[.ir.;r.,e1s'Er,'' i'. -DuiírrofpEL 3-ó" 1 . . vcÈ rt-,];-,, _ ;]fr i[ ..."--,,,,1j3 . (j
Iene E2 '. t - IiÍEàËdÍJk E1 1-8 +,, ) . .ReÉt afgetèiii6...: i ;..,1 "l ,..i..i, 'r.: ..1i,- rrrrl.

voetbal ia eeu hobbsi. Jè doàt het voor Je prezier. Je'§eefr-Je.ult 1r:.j"-;1;a!ii:. 
''

a-]8 lJ.tl 
_ 
var eén veidaiiin§: rJeugttbeEèr..éiding ,is ook'""i rrotË:: 'tu -a,jÉt"nat.toora _i..,'

Je plezÍer asar toch ook oE d.e Jguea te he{eu biJ het ultoe-fene, "";r- rr"" 
-n"til j * r,-,..

llet k8r _er .ttau -elgenriJk nog uJ.esaan ar.s zóveer uóutyisten ,;it;ik; àri paa oà"ri. ,.reea onderataa,rd, BtukJe d.Àn u88,r èós door. I,leeBt8l beschoír;en wttr [ier-aË vel_atriJèen vatr È11-e erfbÀr1eD even positief kort na.,Nu h;bDea ". nËt u"i;à" ;àt ..,., ;1
negatiever rooeten hourlea oEd.t d.it het beBte de :rere biJeuaalr va.D afgelopeuz'terd.g rÍeergeefè. Ar.1e bétrökke'en zurlen beet ,goerleÉ redeDen uetiea genaa(rn uya ogen)-voor hu' gedrag. HIJ vinden het echter niet lor:naal eD hebbeD.ïeer "a,arcr'ige" geBprekten geyoerè en EaBtlegelen genoDen. teut hé .zo t àr,ÉöËty., ^ .-lt,_:-,i.
À.reei .'i ...,..1..., *:..r:.,. i, . .. .,i... .r,...,:r...,,!.,-. r
Ííerd 8eÉtaakt - De acheitlsreëhter keurtle èen auitieliJk buitériépèlilodlpurit goed. Í ..-'6, ,:.
Írekt' tle'ueestè EpeLèrd duvéarl ea echettlënti ronti ae-scneiderÀËht;t Ër-;"ï;:-i'' .-.-r'.
zerfa gesehopt. sIiE hoor, dè.ïen.tiíJa gèetaart,'2ó goèa dÍ; ;;k;; IiuË-'s,intéí :, ..,'."
J.n ulndering.eí ttè 6perér adtÍrtbliJk Éen-fIÍnle:ócu"liirÀ.-ri-pr"ai":;à r pi,oten-,-,:, r
au vaarschiJnliJt Blecbts 3 punten. Dit' eöàièt opt it,,- ..I . ^-".-,, ,. .:,r_ r,i. ; =4.,J;.- ,.,.,-
A1: c "-'r.- ,...I ;-' ; à.r.Í.-.;i.',,., t,,,., -l ,.- tt_.t - .i,,.frl À...rr, .r..ri..; , -,
werq op r.eDs afgekeurd tla,n naar spelen bij DirintioS. ,Eelaes twee irírf::yoór de dèd-r ^ r,....Btru.l toch riog tifgeEerird. rel"gelrÀinri,'zóiider nenè Bie;u àiè;"i'g;,i;:;oà +Ërt,, ...vgor A1??? ook Íeè! teveéI afbeilerg Ea^ar: we hebberi'- ëèn 1eidëI t.v.MBr6!l-66'" ri-.r i.,Groot. ..'L 'rr..i ;: ,r,nii,.-; -:'--.-;,--_i .r.al..,;
&L:
zonder Johnnie va'u oB aaar Quick. I{at uu ook de rede, ves John Je llet Je erftalgevoon in tle steek. veraDder Je gedraa vaD de Laatste reken ."ai. De veàstri-rd ,rlncia 5 Dlnuten verLoren. EerBt een routje achteri" uo ".rrÀig";;.;àr.;r;[."iiii'_:ï*, 

t
Yoor ilezelftte 

."*1u.. 
Toeu ecoordle euick.2-1. DoIo,hgor UarIg..,,, ,. lri ....r,,, :, rr i.:..

-r:. 
-.' a !.'.':. - , .t'. ..l .lr-t,.Í .,..,..: r" Í., I .rr.:.t:.. :v..r. , § t. ._zeg Peter suelarerB Drer koeen?? l,tet lr aàvàu";;_"gl- ri:'Ëà'!dn'raiig;'àerlrrit"it ..,.-blJ eomige speteià 'Ieverde 

ee! -?-1 
i"if.rfg"". "i.' 

yqeitgf ' 
oof . ars .ei À etgrkere_. :.., ,_tegenetaoiler is. JurIe kiezen de veg ían ae-iiiste veergtanà. siaó'roor.

-c1 ;'Ï-e weinig vau te zè§geri 8elutkig. Doelpunten lD aie tiende en laetete nLnuut. EerIiJkverèeeld. L-L. Eet veld rras onlespeella-ar.C2: ..i ..,...
5:g^"::.1 -Tg_yg11'...gs_1?i.vcs_toe.el 

'hoevel Hamid-raib $eL.ers ].èqt ïas. Eetr .._ .
J.eu.ke pot .}IfaabiJ VCS C1. het gelulJrigst vaa. ,. . ,..,i . .,1 .) ,,.r..', ...r._ ) ..J.: . F:SI- ''':-i 'jr1 ''
Íf^Y:g {:ff:-"i:!."*o1:q,-verslaqenttt Tgea ze res.virden 8a?h berne.r,."èit"" "i]' .

'Argetreurd o[ctart' alat wiJ +.drÍè keer eerd.er ge]eIà hatld.en. giordig hoör Juventas.. ..

EilrrffSr ggg! h:t door. Kod geriist. Spelen 10.00 uui. AÍker:rea oa 9.55 uur.,i.,.-.i ,. i ,. ...
SI!.u hoor ADO. JuL.].ie wareu zeker ba.n! voor Dl. -i ,;i.è{ ,;r -
U2z -'..1- , i
nlete Abalu1 SouÉrÉ??? Met e1f spelers Dae]| Laa,kklíèrtier en rreer,gewonnetr.Goed hoor.EL:
8eèn pfgbte.eT .ï{er. EeD aterk voetballend tre[s net een. zeer goede. keeper

" 
Royln - .rdie toch tvee keer . gepàsseerd verd roaar gel,u.k}ig redtle een q$pJJuEeuile; Akif t1Jee

'1í"
{, - i:tkeer op de doer J UD. - l3èsse .Boys, gg zo door.r

12



E2:
[;T 1s aI veker geschreveu naar E2 18 te zvak Yoor deze afcte.ling. Voora]. Íysiek i3
het eeu probleen. GelulkÍg bracht §intertlaas nog rat ,rreugde ta:rt de schoeutJes
naren goed gevuld ua afloop. BUJVèD knokteu hoor Jongensl t
D'!

iEËa U"t heel goed en vöu net ?-1. Vooral het tloelpuxt veo Boy 1;as eeD kogel. Lees

de (tvee) verslagen ma.s,r eeus'
Eb:.
ó-óE probleenloos. Iedereen vas er eB den ls El1 een echt Éterk tea6.-Eet rerd. een

keurige lt-0 overvinning.
Ei.
uiste ryau Martha??? Jarníe Ea.8e vond tlit niet erg eE Eocht neetloen. fiet rlertl eeu

uonsterscore 10-1. Doorgaan zo Jongens.
E6:
6-g.gO uur spelen 11EBr oIn 9.Oo uur viat Dynàso nog aiet of het tloorgÍng. XiutleliJk
o^b.Or ro" d"t verlossegae bericht: het gaat 6oor. Daar aa.ugekc'nen net één auto
(ouclers???) verd bet toch weer afgekeura. Pluiro voor Dynarno I

HL;
t§la,n roet 2-0 voor aI heel snel. Een Eakkie aus. Mis. De kou sloeg toe en Kranen-
burg ook, Een 6-2 Detlerlaag.
F2:
iEf, preciee ? spelers DBer Postduiven. Geen prolleem vaat F2 von maar liefst
met 9-2. zle verslag leider.
F3:
E6i6er Achoecl Agatrt, Johinho en Michael poo,, (f??) ilue net ! speJ.ers oaar Texas.
Dlt k8.D DstuurLlJk nlet ouders. AfbetleD voor vriJ da8avonè 19.00 uur. Een kans-
Ioze vetletriJ rl.
fl+:

=t" Elir" E1-lebber (tt). Waar ïas Je. Toch vou Fl+ net 3-1 van VCS. Goed zo

Jongens. '

SlotopDerkiDg.

Spelere, sls Jullie log heel lang Je hobby vilt uitoefeneu zal in ueerdere
gevallen het gerlrag toch verbeterd EoeteD vordeu. Eet DaLeveB va.n tle regels is
toch een kLeine noeite en koEt de tea.roprestatie ten goed.e. Zorg efioor d.8.t het ka$e r

het ook J.euk bJ.LJ fU viuèen om voor Ju1lie bezig te ziJn. Zonder hen is voetba]-1en
voor Jullle onEogetÍJk. Denk hier eeus aan en oud.ers hel! ou6 hierbiJ aloor utl
kin6 ie stinuferèo biJ zrn sport. Kom een6 kqketr, uraÈg uaar 1e 'tresu-Itatenrr en
zorg dat er op tiJtt afgebeld vordt etc. etc. Bel- ons Serust eeDe oP.
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Setal.ing v66r; r I8:L2:1989:-,, ttoor overflBling. op girorelening -33íT+r-.of .!eD}'-
rekening 1299_21+229 -labobàÈ Den.Eaag, t.n.v...Y.V;LENS te RiJsuiJk 9.nt19f ,v.e11,, ,
neLtling van íBoeten.. ,i:r\, .!; ;,.i. ,, ,I1Í.,. ,iÍ.rr t..r ,.t+.r,rs,.r,,

Eet Bestuur.

Op het uoueut dat de Redaktie tleae LHsrevue
.rrWaterloolrr éeh'.LEllSIetleaverged.eringlp1aatB.,..
Ik [.aa U verzekereE, oB het oDlangs gehouden
ueer lealen aanveiÍi5. !n àet terriJl eèn IiEISI
leuk§te §urBrlee ïao,:het .'seizoen kàn zi.Jnt I I
Volgende weèk,kunt ]-U:1ezen ubt de: uitslag (?)
gevordeBt

De're'alaktië; gèèt . op irinterspöi-b,
fleefb U iuteresse....., Ia'.\.
IAOGAAMMA KOMHSDE !ÍEffi: ,

at het

,,. .. .,1-..i. i i-.,&i-j,ij.:ri I
8a.l1 het xos.keu 1s , ii.Éalt'ié-i-: o'ii-.ïi -ij
':r'{:, ,jÉ. | .r.;}r_'iri i,*ir . r

LENS St, SÍcolaasfeest Y&reD
eaénvergdàeiing ook'r;àii eiàl1jde' i i:

,.1i, t,-i, ;.^. ,,f .,"3v ,:
.'veB,.dezer led.env-erga-tlertag i.e ;.' :

, r-'i. i J l,J..r Í 1. . ,r ,, - - .: ,.r .' r

VrlJdBg

Zaterflàg

T,,ll:.nde,g

Dontlertlag

Maandag

.,rri r,.rÍ .
I èeceuber

9-'decenler

l-989:

rg8gz.'

rie neerot-het zoleng, er4en oycr,'.(3. velg-q ) ?31., r"11;

rLiJ. d,r .,uo.,ïuIglt,l. ..; ,. .,. .,. ,:r.:;i. r; :

'': rlir,r1'f i<-1)' :' :'au

IS,A\rERJASSEN : ) :, .' .....i."1 -i., ,.. i, .,r':
--" WiLhe1uus A;regjlr -'LEIS Ar;89g...' . fl+.09,:uur,...

.- !
LENS 1 - Ec-So r "rl+.3b''ur!i.'" '. , ..'.t ,i., ... ., a. .-,:,r:: t. i , Í :Jrl l,
VEIO I - L,ENS 1 (vr.) . r4.oo..u-ur.

',IIiENS 2 . ' ' , r...'..i .9,.',r-. Willqefmuq '2" 1t }l-.qq$uql:
LEIIS 3 -wIK2 13.00 uur...,..j r,t .::r,-.1,.{1.,.:,ï!È, -.:Ài, ii.,

i' I,ENS.3 (zo) ,r-i,' - oe -sTpeefs- ,"p:?9.30 uur.
i,E{s 69 Jaar Jo4s ! l L

*.rl,ll, ."'.r ', .1 .:,r'i,

L0 decenber L989:

eD roet etlp:
1L deceEber l-989:
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In Menoriag,. ::. r.t r- i., ;! I ::;:Xï:- j.. :,.,i :Jï r ,., 'i. 
t ttil:';ïn..;

;,,;.,,x i i,Enige: 'IJilÍSrewes,:tsíugr.y{Qg8 .ik.;der..Bapqqch!,r.v-QI}",dQ ,&1el.s-Je.9Ji".d9,i*i,.l: ïi
uageóBchtenis vs.E d.e veLe liEllSleden, öè on8 lang of kört gelealeu èoor de

ilood zlJn ontvallen. Voor deze getieèhte Ia rarouds noveEber de eangellez-e,q 
,.. 

.,..jnïil

itaauil. " '-.'; '--
Nog voor bet einale vs,u tleze noveuber 1989 Is veaeron een ÍTENSER heen-

gegèan. oi ae e?ste eti.rf àp 88 Jartee feeftiJi onze Soede vrtenti KàóÉer 'r1'- ''
,uriren nonrJe,***,6 patgelllrE !.l,Jq vroul.Ri:,-pS!."1u,.HJ- t?.u_I, i.I lg,lrl-.,-;.
ongeveer 6? J8èr Sehuwd va§..'

a.
Op 30 noventer hebbea ziJu fa.uriJ.ie, urienden en kenulsgeE afsc,heió-Yan h-u,1,i...'l,,-,:,

gèrórun. ook verscheièené tgrgpns weren aanqezig. De,t verteàeae 'iÈJ' ilut i "''t' tt"'

vant geLet op de uanier vaarop Kaa tieEtellen Jaren zlqh,trenlfesteeldq ln r...{
onru Ëiig, ieefb bU zleh voór ae hele club onv€r6et"írit gun.ext i'ui; rias' "'
een goedl voetballer lD ons eerste e1fta}, rechtBbultenr tlaarna In--het _ ., {I .., .:
tveede'a,Is achterspeler en later nog enige Jaren blJ de veteranen.': EU ïad '-'-!;-
ook toDeelspeLer; biuarte-r, ki?JIgI' 8ezellÍge.vertql}"T.r.,9n alsivelDan.:; ,.::.
stelae hiJ zich rroor Í,ENS beechikbear.
flet voetbalLen zag hiJ op de eerste pLsats q13 een plezíerr..eetr. vernaah. ! ..r!:- -.

fiet tt hoger op de rangeallJ at" zong hiJ eeL Eee' aaa, niet tilt ovèrtuiglhgj' --i
'I! het careL lrsír tien Oeter-hul8 heb lk hen nenlSé1'keen:bei,ocht ; .-í'ii "'r'i

Geletd,ellJk ean onder.rond lk hoe ztJn levenstrreugde ÍerdÍ{een en zlJn
krachten Àfna.nen. BiJ ons lastete afscheid dacht 1k: het' kon te1 eenE ile,:..i!l-{i*.
]aatste keer ziJn. $lsechlen n::lrèe,hiJrdrt ze.rf 9o\,::l:.í .,r. .ír, r:;. .r r.ir.ra,..r...l

EÀ het ÍreB de Laat8te keer. Mear-vergeten zal ik Kes Bo[tJe hooit:'' - i
.i.,,'.'-:,.,l"...;;!..:.,.i:r,i'].l,],'c:

Ilu ruste In vreèel
'tié ffnaëlào, kt elnktndeienlen: àcbterhlelnktíderën Eogen:tïooàtr '"t:'-..i: )

vÍriaéh bU 'de 'heílnnerthg aan biiïds'nooentea èn:ÈlJ'tte'§etisghte:'dat'de.lqiÍ''"!tt
overledene zelf n8.ar het elnde verlangde. . .it:'Is'i" 'r rrr É'" ij."'rÍ:

, ;, ,,.tt,. h . it 
p.J.

I.ENS.AU[O-PUZZETNTT
Il'_.:r +1 Í:"

! j:'{ *,:....-!j g't,J i :Ï J ;' l_ jIj{
, .',J,: 

" ï " :í !.-^: j'tt
[a een onderbreklrg von tvee Jsar kout.€r tttt daèr'veöoroE)-oon:.4uio:Piruzg-lrllE.ï'

n:.s aeïr3p'ipp"1oen wiJ 'è;]:9;?n. *'ö!i',a6-id-rrol;l,t-tg,.aej Fgtta+i{::;;-''j' ';"i"1";.
DlverBe per8oneE die uich reeA6 opgè8even: hebbenïlnoeten)'nelleflagP. ttog, a!q-'rr+i
sitten ÍiaD èerir ker6tdiner"r- d,a&ron leek het,ons n1e!, senseliík'itet. elndi8en r:r.:r)*í
Eet een volledige na&ItiJd. ':iiJh':ti.i'-Í
NatudrftJR dtaatl.er vel àoep' i[et'i:st-okbrooè en koffl-o..rroor ,U ger-ee-d- fla:èf,loppr'1

Inverbantl net de teLangstelu#trg het raaozÀàa u tiJais 'op 'td'geien* bi3' J1:" 'r

ontlerBetekenèen. . rll]f* .!:-r-{,-,, .'l -1I}"-:iF':{ÈI1.
Eet trschrÍJ fgelti Io per roet'cul8 vastBesteld op f,. 1rr--. ?or lnzlttenèe
noet den nog {. ?'r0 wortlen betaeld.;;. ;" I':' itÍlt' -'r;,r rr'|4;- Y. Irei'í i't}

Ol tirc'ea9 lkeretèag.'didnt U zlcb te ueldon 'tÈeeea 10.0Q en. :.q.30" ut§ "Ín;4er',"t ,1

LENgkentine. , .t. -a
ti' treeft'au gelegenhelal ïoor deze r1t in te ÉchriJvètr tot uÍterltJk
Af-UJi989,. ' rir;, ! 'r,,,1r.. : (r.; Íï :("1 .r, "r,.r,',.:.,s.rl, ii.i . tlsL,,(r':

:_
I{lJ.rénaén U bU'voorÉÉiet eëu Prettige dlaiSi too.

36606r8- 3239'l2L'1, (18.00''uur).

'r-Írr,c1-:.'Í1 . ,Jil*iil' ri

fli:: ' _'rr'; irl
'1. 'il r .l:,i-" *.'

.,;'fL l':frr'- ,,: :

,:$',

. t.r.r: tlil.f .- 'r -:!
_ 
AIt .Bergenhenegounen.i Charlee 8órAèÍIiJk"
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BINGO SINGO BIITGO

De oploqg! qas redelJk
Eaue "bad; Yee_I ngFlte, or
gesl&agd. , ?alrick. SJD+e
voor hem. lIiJ tloen dlt

..È veren leuke priJzeD, .

.ieldqreen'stil ie kriJgen n Eaa.r ook deze etond vae .:'' ''

ï§u-Ae [oofèpglJs.alrre àeze eriond kon niet -nèer kepot
,ek", nog eea [b"r.

KMST.

Ilelke sponso veet eeD roooiè kerstbooE voor íiet te.veeJ. geldr 
. 
Gaarne Sezorge+.,

op LElrlS. ,.... ,.

KIÀVERJ4SS.mI ,JOICBm,. i . Kr,AVm{AssEN,,. JOIËIBm

IOaverJasèvoDd.

GelukkÍg hebben zicb al tlrie koppels opgegéven voor deze avonè. HopellJk koEeu.
er vriJaes vat ueer. Aanvang i.e 2O.3O.uuÍ. I'liJ hope'r- d?t J,, 9p tiJtt kont.-

Buiten het ttaverjàseén ie er ook tte gelegeaheid oil tërJokereu. ti

tr-. ,ji , : ,

-=============-:.t '.rGAvmJAssE[ -i. -,, -JorEaEN 
i, . IfiÀvmJAssEN {9ryry____

ITIfICORS IJNICOBN UNI CORN ("r,, II}IICOBII

à; 1 j i.r:,
IrlarceL ale Groot, de nieuwe Leitlende iàn biJ LENS AL Yes Aeqe rÍeek onze rspporteur.
di]"-"i"i"-"p àË 

"uaÈi"ila 
r.rNs-BEc heefÈ hiJ hierontler voor ons.o! papier gezet

eu vet betre-ft ae 
"piinienf,eooralel-iDg or'tregt àe !'lIIIICgBNvoetbeflèí van het Ja.Br

Trofeerrr.....
In he,!.ElBsseEe+t qgeft. een yerschuivipg , plaate ;gevonqgl I 

! l ..,. . .,í: ,,i.,"...-..
I'íariél betlaokt vooi:JË neaenerkllg en veel eucces ele leitler bÍJ L,EIÍS A1r

-rui rli t.- !... .:...:. ' 1t .. .. ,.ï: "

LEI{S - BEC 3-O (Lq)
. Toen. ik op,LB[S oE 11.00 uur aaD ]íÍa,n Iag ve]tl 1er 8]6- een nit, -bapiJt biJ. A1B

hÍel;,-pet ,behulp veo tle zop naar-op gevoetbald kon vortlen.
.. Ons,iweede e6tal had. ua ziJu 11.etistriJè lateè zÍen ttÉt 

" 
clit met -verzorgt voetlal

op een hand velal nogelirk vas'.
TlJtlens tle wBrming-up konden de qpeLers besluiten op veIk,schoeisel",er..ge.BP,egld
giig torden. pe tiatner zal ook gldecnt hetbeD tlBt 3e op lö'a 

1r9r.È inét Ilchte
spelerB het best uit ale voeten koEb.
De vraag btJ I'ENS - 3EC i{86 of IEIIS na de Soeile vealstriJtleD vèn de afgelopën
veken op ttlt harde velil oök BEC tle beas kon bliJven. . . , ..i
De vettstriJrl ïas in het tegin niet boelenà oEdBt natuurliJk eerst de tègen-
Btanaler eu (nu ook) het"TeLd noesten vortlenl'afgetast. .,. I
flet vas MarbÍu l,eyendekker clie voor LE{S tlé score: opende door sgÍi.prachtl.$e,
kopbal'ovei ietlereén heeÍ. MartiD bevees hiemee ttat ziJn huidige.vorn een .'
'veàeiriJd ken besliseei, sterk echterin en.als het kan nuttig lvoorin.
LENSl'bereikte d.e ru;t oét een veldovervicht dat,uiet 1n echte 'tloelkansen 

. hafl-

g"r.àrritèË=a. pok geea'kq',sen ïeg gegevet! gan een Eet-BEC dat''ÈenneliJk neer

De twèecte helft begon teti een !Íat.fell-er BEC.dèt nlet'zondet 3u[tea EBBI . .

huis ritde gaan. Gas.nderueg nan LEN§ het initÍsttef veer over en begou weer te
spelea als ziJ de leatste ïeteD doen. Leuhe a€rvallen over de rIIè rgelsr- sch.erp
naar tlnnen draèleDale spitsen, Elir@e steekpaesJes. iloor,het mlttden eD hoge 

.

L
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I , 'j\'!í r i.

ba1len öp de sterke EEn in ale lucbt, Joop OieÍIkirchen..- . -.-- ." 
' -'' r- j" r-:' i'+ :

Terui.tI..BEC a&n een slotàffensief ààgou-en'er aan Ublóà Xïn-teí eea doelp-unti . ''í
too "àff.i"; 

'liacht. Marco Í'ndlích aau Ait offei'sief 'eeo"etnde 
dbor. de keeP'er:'i:4

iàt 
""r-À"Éa 

tcUot te passéien.'Deze 'zelfde' -1iarco bracht ífaÈ'"óo'i tiJtl .ate dtand
net een àtrek àchot op 3-0. 'i Í r' 'r' ir j'{:; i:" t' »} ''- . ir'' 3i';''
verdièude uitolag oEdat ËnNs de laatste neken goed en verzo"gt voetbal speelt.
LENS heeft eeD goede kans op een periodeks[Ploenschap. '- ';, .ï
Ik hooS tlat eouÍge EleLels hun vorts terug vinden en entlere heÍx behouden, itollt -

vóo!, JË.he? flëet' ipuréa-ve veer' achter de'.felten aen.;'.. . -:.j r -"...i .1i; 
' ,;ii'il

M8rcel tie Croot.

=-UITSLAGN' " ..,.-,
_ DWO . .i ji1!l.i,i:.rÀï}
.- cDs'::::- ,j,-df8;. -
- Iíeetlendle afg.

.;. ,,rr,;.,i^nrrrilr

i.
,Í.,ENS- .. -.--, ...,..i BEC-

Laetksartier - nBS
VCS . GDA

KOMPETITIEST AJiID , .r,:.'-,1

Hoek v.' no].Iaàrl'DSo'-'-"-^:'+
BTC

GDS .l t': ILENS
-.' ïestlslldl& . -. DSo-:.-.. . .

" .f-o'-'-\-r '-'
2-0

''..ori:rg tzi-t '' i í":.;' .r'i1n;i"6öie io-Lo,, 13i10 ' :t6:: ,ri;: rr. ' :t

,.ii; ..1. ...:Í

r.»... i'r'.>

PBoGnAl,lMA 1?-12 -1989

. 11-15. i 32-!7 , ' '::",rus; :,BEC ' : 17', 11':9 -.1!:?0- . :

11-1\ 22-t! GDA 10-9 . .15-?3, ;;
9:13. 15-8 BTc 8-6 L1-19
!-ri'16-ro.: - ,.-,.u-5 -'ur29

-.-- 1oj11 1?;15'' HBs '1;72-3 9-?6

'..ï It31:q;r5F'1-G ',..-;'I-'.; '.lj -,h is 'ri1 ..-r-lí: -'

vcs
Í.aekkïért ísr
LE-l{S
DI!o-,. .. . ,

. DSo

..,: H.v. HoLlen-a1

PRoGRAilMA 10-12-1189

Veloii!- ? I- LEN§ (v!. )
tloBtLanèia - GDA -'--

,".lHo -,', .',.ivcs ......,:
Brc ';- " -"-:

..,.,:,r,J;:.ï,.
Àenkorerde zonaag allJ'àrtn'toÉpeilr t' (tÉtréïi!'ioàeis vrlJ và{ dëtrift'konÉèj':
tittevéiplichtingen ) . Als u toch voetbel }rÍl.t zlen! radén ïlJ.U $9 .vo1gende..,. ',1

wedstriJden aan: DI.lo - DSo en VCS - H.v.HoLlanè' of Eewoon velo - LENS aan-
va.ug Ll.o0 uur.

D9,0. " ^ifl,v. Hollsna
'BEc . ''' -;. . -j. --'\..'i

, BEC - VCS
r 6p4 rI'.:, r,- ' . ;:16*tr1sàrtier.r,. 'r,, - n...,r.,.
-t-UBS .,.,1-1.:;i:-. !..d.v.HolLÀnd t , ,.::iÍ :r .i ..

DWO :.1 'lr .'-'BIC-. :=.7!::.r..;.]]'

; '. ,:,,.,{-

,,\ t,^, ix "[, .ti.

.l Í.i ir ,r.rÍ ,,-r -j, .í

j,.,.qILJNIConN fi ' ,;,i:,g1J1ggPq ,JrI'NICONN

I .. '.:'ï ''. '- -
ssssssssssssEsssssssss

.i1 I í..:' .. i, 'í_...rr " : ,: l

.,. ' i:!S SETIONEN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSES§,
-, : 

^, 
. i ,, ..-,. .:_., ,'._.t,:)

PROG zoNDAG 10-r_2-1

th.00 uur
1,1.00. Eur
13. 00) uur
L3.00 uur .

Ll.00 ruurr

velo

1\.00i uur
l-3.00 uur
13,00'uur

':ÉIGGIRG. TEnXEINEN:':

'i,i l,: I, r-. :i. ,;,1 .i'-,;,i -li. . ,i .):.,.
,1, ;. i i- .l

,ly'r,i i-i$ -- ,',. ,'í
'.ï:. : r,,., ')rt.í ^ 1..- Í al. ,:...i-Í:':.;

- ,!eas, 1 '(yr. ) , .r. r, ri
t-rrl. r :.. 4-:_:

r* rrí N.N. e
'LEI{S. 2 r t,. ,. .:. WÍLhel.nug,.2 i:-'.i::,.: Yl ,, :.i i
IENS' 3 ' :" ':i - l{IK 2..':'..''f :.- .r,, V!.' '., 14

[.,ENS l+ l . I .- -.SOÀ 2. rr' ,r, r...1 V2 , ;''^.
LEilS 5- .i., -' HW.,-lt " .,: u:1,,;..;. .r.V?/3- .. ,'Westlsntlla 8 -.LENS. 6 ,-, -. , ,ra::.. . ,-:: i,i
Quich Stepell - LENS T (vf. ) .r:;.Í : ,

LEI{S,B ' . ..--- Ja! Il&rusan 5 , .V3,.,:r .:,.:

' I-i:,'l'r'"':
.T.Olfers,,l3L.,: 5
P,-CrHrle ,. _ :.t:5
q,Soe"l.èal , . 5

I..N.-,..,* .,.,- .r.5

. . +ri.
bx/3020,.::;
,\lscit+t'':t
6rl3o't5 .. -
't_o/309't't;,

ga'r7sàQr " i
;'l Í 

""
7 Í,-.i .

..'. i,J

!1,N";-;1 3.* ;; .
ry . N, ,,. r.. r{

1:. i,ra c;:r
." . ï. i,].r :)

;- l

, ., 1
Noord.weg lloter1ndd'i'-"
Sp.prk. Hoge Bomen NaaLduiJk

i I:. .' , ' ili'.'; r''tr
. .1 ;.l. t f ,..Y , : .r..r.i ..

. Í'' tèï:' oL'f\zlzi'tg
t,e1: 0L?l+0-26638
teLr 631050

Velo
Í{estlBndiè
Quick Steps NlJkerk1aeD

í:

l+

': {'.li



OPSTELLINGEN

LEI{S l-, 2 eu 3 voÍden rloor d.e traiaerg
Íony Vierling ::trtel: .6066F2 :;[_:]. ,.::j*
B.v.N"oort . i i;-.. tel: l+51rL0 ,,W.HeiJnen ,l ii,, , tel: \6L088.', 

^1,,, , 
: ';:;

L.VerkiJk tel-:'\iltgTz
A.Biltterbeek te: -0ff:1f7.8Í..;.,, .,
haal,A nlet opkonen ïortlt Jerry van

.. r - ;.;,_.: ,1"r:. .; .

I.,EI[S

IENS
tENS
IENS
I,EIIS

4 aLe
5 alB
6 ets
? ars
8 als

bÍJ
biJ
biJ
bÍJ
biJ

(I,ens 5 Eet W.Feesakkers, wegen§ her
Viauen niet neer oÍiÉeltera'. ) :r

UITSLAGIN

LENS 1 - BEC ]. 3-O
LENS 2 - VCS 2 ry.t, rr 6:1. r,rr.
IENS 3 - Naal,alïdJ k e h-t vr.
Rest. va.n ale elfta].l eD afgekeurd..'' ^''- .J .íÉÍi"r'trr.il
PROGNAMMÀ VOLGEIÍDE ÍTEEK.

l-)+.O0 uur GDS 1 u.= IiE{S.L,
10.30 uur Tonegldo 2 - ilSNS 2
11.00 uur lB{S 3 - VW 2
L\.OO uur Kukd.uiÉ h - LENS 5

bekenè afschrlJven
bekerid l,.l,afschriJven
bekend afschriJVeEl
bekend afschriJven
bekeuti afschriJven

Bla,url Zvsrt 1
Blaue Zvsrt 2
Quick lt
Lyrs 3
Quick 6
f,yra l+

Quick ?
Quick 5

na 10.00 uuI
na 10.30 uur
na 09,00 uur

. t1,.

..L1.00 uur,Velo l-0 - LEtrS 6
l-lr.oo uui'nava 4" - - LENS 7
l.1,oo uur Luts'r8 .i /-'r.:sEP.,1!

l:

/1':.a:ri" llr.' ,.: 'i i t::ii, r.,Í-, I 'u' .' .. r-

,l).:,

!t (;, 
"l

rl rií I rlri;i.-y.r .,

'iÈ'-rt'-'r1 V ' l'l, .. ,

-t'..,t,i

"' j j- r:l .r .-

":) 

gr

ii-- ':!t í:r..j

: ,r, ïii5

,rj.:j.jii. i; l.

"i':. -'.-tjtt*_itl

ti

il+,oo
L2 .00
12 .00
.L2.00
l-0;00
12 .00
12 .00
10 .00

I,ENS 1
I,ENS 2
IENS 3
LINS h
LEI{S 

'I,ENS 1
I,ENS 8
I,E[.IS 6

uur
ulrr
uur
uur
uur
ult}
uur
uur

Dr.Mansvel-tkeale HasseDs.er
itleo i'''- .'ll;'r: rI;: .Js ,r: -' 'f , :7 t',i
Sp.prk.Nw:'[à]'enburg'.ggv. L..i"n]aan'''
Sp.prk. "De zrretht'',Dé lier ," lr:i''
Sp.prk.Nir;Ïanehlirtif Sev. f .na.utaan 'r

Sp,prk. 'rDe zvethrr De IJie!
Sp,prk.N{.fianenburg Sav. L.u8Elean

,.,rr,i; "lJïi , ,ri,l,

NBEr het doorgaan van aleze ïetistruden kÀn rorilln'gbinroi.rieera''Éi3':'.i. .'' ;
... ..... ., 1......-: , :. ..

teL3 01751-1538,
tel: oul+5-13677

: -Í'.91: 680323

iden
.' {r 'r '

!

BleurÍ ZÍErt
I{fre
Qdck ,":. .., i--

roPsc6ón'Diàs lErzoEN" leBe/ib 0 (bilgewerkt t ln 26/Ë"/|89)
F,Disseldorp
J.v.A. Stee
D. Santlere
II. Berteng
R . GBr skestr)
L. EbLe

zondeg 6
zaterdag lt
zateltlag 1
zontlag 6
zaterdag 1
zondag 6

doelpu4ten
doelpuateii

i".:, .:?:!,9.,'. í.i.!'., . .-

. r:ir'ii) -'
r, -.. 'i.íír" .

, Ci;"

,, .i, i.:t tt t J

i. eiY '.til í*'] t

I,EIIS
I,EIÍS
IENS
I,ENS
Í.,ENS

I,ENS

1)+

10
9
9
9
7

doelpu.íten.. .. ...,doeLpuíten "
doelpunten
tloelpunten . tr "'íi;,jlil' . tt'.'!:.'ii.: 1. :..1,'ï'..,.i"i

"3r' I

Vs^n tie eLfLàlLen 1,2,1+,5'Sn I ;lJB de Aoelpuntenroakèr's 
. 
niet ttoorgegèveu;"'. rti 'iWilt U neeclingén'naar de' topsèooièerstrofee alan díenéu" de doeLpurlté'óàaker's Í1.[:

we1 aoorgegevell.*e yord.eu aa1 
|9'SEKO. " ' ,,",'. ; ,;;.; ' , ,,*,^

Gerer.d Billsna bed"nkt-de A-Selektie voor d.e uooie fruitnand Aie hiJ Eochtr, ,.,. ,.rt. ._ . ,..,,.1_; .:r j,_. ....:.. .onlvaEgen ' ,!t , " r. r. .. . ,,;.! ,-r.*r.

z?,z7,zzzzz7,zzz7,7,z7.
Z ZAAIVOETBAL Z
zzzzzz7,z7.z7,7,7,z7,z7,

UTT§IAGTT{ 2? nov. t/n L tlecemte,

I,EN5

';,1-, ". r,+.;J. Il,L r,t,,' . '

,,,i.;) ...,,

I ,, . -l .. .:..i.-,r'J, .- - r.,

. ".,1 ':. ,

''Crohvliet 2'r ',- LENS. 3-'
'.Cibnvlíet. 3 .r '-..-66j9,''4:'

S-5 1r ,--,,
'10-3'-' 'r.,, ' ,I,BIS

1
2

,

SVE 1
syt3>/2

J4rit :,O;gr,
,..ta'1 .'i)-)



}IMSSRIJDPBOGXT.§I$ Ït t/n 1989.

WoeEs Aécember '11

: r -;l

i,t

, r. i.r ':. ,ri ,{,
Jt\:!

Í..r.i
-I

{Í

I
l

19.00 uur VC8"1':'. :' IWS r
22.1! uur SEoeï.if: a. .- lfnS z

Vrl 1 a"a Eiaii",

r9.oo uur uéïo i1 
-" 

- r,rns u '|:l;j" :!'' -df:;:i i.Í uoutii."i,,t+"er[ Ël':

18t a22
Dine decenber

19.00 uur LEIS \ - E]doraito 2

lloens 20 deceEber

19.0Ö uur LENS 1 .SE§1

VrÍJ daE 22 decenber 1989

i.,rGGIIVG S?OREEAT,LEN.

Eoutrust
trag.s.yg,ql , , ;

DuInlaan
OrarJepleln

'. '' floutiust (véItl 13)''L:,.t

,, É ErariavaaL ". .rl."i'
. _.i 

rr .rí -.! . :_:,.. a, , ., í
, ., r'.vf ,! J-,t, ..:,::,i..:,:

961tr Dulnlean

. ., !t,9A3
^-9\1

': i' i'r '; r É -.1,.

E .*'

,1

923

t. l;lt, r.1),;, ,, j-;r'). '-:v 'Í 9.'r

Houtrust (veLd 1)
.i:,rtr, ... ,, 1r .tt .l --i

i

I

20.20 uur LE4S 3r' ' - rhé cha.rupÍons p''951
i *.... ,!,, l.i ,,: :

* LENS \ : IrENS:scbeÍtigrechter i i-ii .r.. .

0ranjepleiu
.. - .k,, i;

"'-'Hd;r;i";s los :'t
:. -MsJubestraat l+1 ...

, -- '-Dutnl8èn 200 , -. ,, .

;'8Ll.c.herstreet 11. -

.ii :, I t':t"- -, '. ..1.

,'.'-'; ';1'.tt tl :: I.''J:: ,,'.'i
...

zzzzz7.zz7,zz'zz7,z?'zz7'z'7,2227.'zz7.z7,,zz7'7,27'7-27.2
Z I,ANGS DE SPORTE§.VAN,DE Z.M.LADDER Z

zz7.,zz7,zz7'?,7.2227'ZLz?,27'7'27,z.7.,27.uzz,7,7,7,2227'Zz

t'{,!i,: rlr ': I:j
. .. r&ib
t 

"'. ,:.,.

.. 'rr'.1i
, í.I

;i .r :.. ,1,

- '' - ''iJ"
i '-"- - i..

1r -: .: ',r-,,
' ..,,!t. t;l.r i.Èi

ITIT§IAGEN ZATEBDAG 2

I;ENS - Ornas
IENS 2 - Mongter 6

- SVPIIE 11
. - Moneter 11

efgekeurtl.' r1"1

.11e?_k"i",l,,i$.:
,-2
2-0

TENS II
IEilS 3

Vrie Bchappel1.lke weèetri .rè (uitsfaÈen
;;1..,i r

Í'. .:

' -'at '- ,

r:r

IóoEèui[eE - IEIIS 3
tBlS 3/lr conb. - Groen wit I58

TROGBAMMA UATMDAG 9 DECE\{Bm 1989.

2.TÏ,
\-5 , ".,.-i \" I..

rlí.30 uur .rENg.- .n
12 .00 uur !EI{S.' 2 ,1, I

L0.30 uur Ï,EN§ 3
12.30 uur LENS h

Verzo.rueLtl d.en:

',.. 
;..Ec-eo,. .'. -,,,.,,.

,.,y ;.Ee-oo .2 ,.. t | 

=,- t{etÈ D8II 3

- §eY.13
, t ! :'r. -,.._. .. ,. -.i'r .-!
LU{S I 13'00 uur
LE$S 2 1O.l+5 uur

3
l+

:'s" 
ào ïoi i

u.4, uur

)
)
)
)

L
1
3
3

(
(
(
(

fi. Sgheèprqa.
H.i. d,:Bérsh '
r'u' ,, '. ., ;
A. SPa

I,UN6
LEN§

BÍ,1 afkeuriD& schadulÍDro è uit teren PoEt'e1ia.

LENS 1 1\.30 uur I,ENS 2 12.00 uur. :l :"r'r " i
BÍJ algehele afkeuriug trelnen om 12.00 uur. - i.,.-''I r-l' -' i ' .. .ii:- '.:' 'l
voór tiforaetie over afgeleetÍngen kau loen za'terda8s infomatig lnulnnen
;;;;"ï;i;làsizóf i*ti*rtleppàraat) vaner 8'30 uur' : ; ,: .'

6

)



*?

,Ëe!: ee,rste en, !1.ee4e_,,e_1fta1,
afnË]iIÍngen voor het eerete
rëIi' 93301+0, z1.8k ,oz]5r' of
vóo}l Het tweeAe tea.u eveítue

ir.9uèt:.door tle. trainer ",bekend
t ë'Érin-i f í+ i aaeónàh:i'voo'í-r9 . oo
IiJ'H.GBbef tëf : 6116Slll.'.
re amiiarngeor 

lÍ!r,3o.y,, dl N* t,eI:

t18e-4eq\!_'.. EVéntuele Íi.
uur". bu H.v .-9prone en

1Àï'd' 69Jtít 'rtl , i.l"
i'J .,-i;;t

fl'i Jr: i i', .; ;Í;

u

1!. r. r-
OPSIEI,TING IENS rli .irir,l i

:í) È

1. 1,;Hr.y..Me.1pbergen y(A)-,, E.y.Kootén, D.BeJetto,, A.Einster"l W. HèrnÀí1e,,- D:Bot;eveel,
.r P.Axi,rÀ.v.I{iJngeerden, M:GucLu, . S,v-.d.3ogt, L.Slnhè;r!B.te'àèriàer..B.'ile?Wolff,:

J,Wel!.ens. 1;.;,;i1 '.,.'rl.';f.::i.'.' ' j ' r sl1-, ,i1r.1 r;i.' cii"f' ,:ír. Q -.t.
,. EyentUë1e Èfneldlngen voor vriJ dagaToncl,19i00. uur..bÍJ H,v.Méisbergdn 'tol; ;:

;32x3369 (art rs. gerpllcbt), Ji., , L .-' .; c {. ,lï.

OPSEELLI NO !ENS, \:
D.(e Buíter (4), N.Jagesor! J.Kg1ygltlgve4, Q,Kuipo1, H:|,(gtïeph,gvFBr.9.,[i?Btl,,r
J.v,tl.Stee, M.ospaa, iI.StuÍfberBèh','L'.Maatèl; f.Stl.Uakub, M.R'àphÀefó ?

Eventuete, afoelding'eil. voór" vt'J.iJöagavond 19r00r uur,blJ.,D.ale Suiter:l,tg13r.39)+9422(dit lÉ vèrDlicbt ).'--.-. :i,:i-rt-ïïÏi,1,:i.tr ': '.,:.i cc.rr,l ';:r':,f .Í1,Ei, 1ír,-1 .:'.' -

F.n"0GnAIg4}jz.3glFEDS9, l6JD$clllBEn-3rp9,., '- tr..to " +,r Ít .r.'[c.rÍ . rti 1i'. t-: : ' '
1l+.!0 uur DvJ.Blzon .i r.:,.'!!IÍS. I *, r':,r,..P.Vig ;tt ., i,:0Q!1012r...... ,. ..:.11 "
12.30 uur VlteeÉe De1ft Ëir.-,1S6'2r :-: ,,íiri.C.Í{tÍLefiB. t;-,,0L2/ï24 ':1 'l :r'J *
th.30 uur Hoekso Eoyo 6 r,.,-r,,1*a, 3 " "r.r:," ...fl.N. : . ;t, ,,026/116.:r. .l ':, ..' -
10.\5 uur Ítonse].crFèr.Jk lo - IENE ! fi.N. i..o3o/1p0,,;:3 ,, : *

, i;.'.'rl'; lÍrl '.. i r, l ',5i";.' 'r "r':rih)'r.l 
-i -..'. ''i' ii i' ''rr '

URIENDSCI{APPEL,IJKE WED9IÍRIJD WOÉNSDAG 1? DEC!:MBEH 1089;'n",.i 'r'' ;' . 1'r i;',i ,

IENS 1 - s?,w 20.00 uur

V@s r2:t.4ggepber-LQ!)'-l/m,,2 J enueri"*1990: wordt er:: door d.e; zeterdageolektle,: i',
nlet getfaintl.! )flirj-r- 3',sí1r'a'.rí .rij,,.1 ).).i :,ijit. ii-r ;r:i *--'i: '. '. :,ii,L.i .;. '..1

r'1. f 'ri: Í3::'.r( ,i 'i..rr..,:?l!.; '-.t i'il,rl,ii ,Irr'. i . ull 'f '..'.' ,r',::l ',ii' Í'rii.i r1

^ -Xé§;Ë§E;{E999EE9EE -rr'"J . ',, },.} Íii-c,.Í,j "Í. ..'1,i . ,,'5''; " ''-';í iÍrx rtlr :j,"1'Ír-.rrlt,'ï
l;.ïÍ.. !-.rl .r.:. ,i ,r. .. .i tt,,.,,. -,,,í .;;_lt r,:,.i,Ét Írjjl. rit r,.l \r 'it'::l-.r.;rii.,:r-t .,,'l ' .,,,.,i '

AlgeB€ell hgntp,ktperaofii :.1PauJ, v . d.; Steenr - Choplnstr aa,f .LO3,;:.?552;SV;r Den-Hèàg. r
telr 9701)}r. BIJ Besn gohoorr,'635\18 !'red.;Greís..i.r i

É-ÉEÉÉÈ=lrÈÉllErrÉÉ|.ÉÉÉEsÉrEÈF--ÉEÈa§3-i?=EE4a8E=,,a27Éé-É=ÈeíÉCirEÍEaÉEZaÈrÈEt:lEÈ!E-ttE=É*E

weqstriJdBrlgre.ma A-B-C-D-E en F Jeugd. '!j'ii:-' 'Í':tl4:{§i+ÈI$t ,l

.li

Arbbrret yöoï'ö4d9T!t-;Àndr'yèaiiËi1i(é'ài'gg[gïrl uij ne"ij.yi'àlsiiéui Oio::s\to ':'t
zo snerlnËselijr ÀoànÍriïtèrirJh'voói *rijiffidvoirà 19j00;uui. BÍJiàë€n'sèhóör
te11en_ na&r F.red G.reng (6311+18). In uitorste nooti noÈ op zaterdÀgÀor8èh' o!' r
LEN6 ( 6613iL )1nÀ. 8;00 uur blJ lepanÀ van èo Jeugdhor@1sgle.

.ilr;Í,i.,, .ii: í;.3r, , .'.{' '.'Í -,r i. , 'r't' r,," i:tl 
"Ë

ftal Íd-Àà

A.reg. t ,,9

,11
A1 'r,.'981 ,t,'9

.t2

82,
D3
c1
c2

te en a, faanv .k.LenE

,ti€_c.'.í 1L . OO

,èe9'.;19.00
,tiec3 1l+.30
tlec'i . 13 .30
,dec r 18 .00

. xh.30

'i1\ .30-,
. 12:30" ..
. 1l+.00. ...r
, 49,00 .

. 10...30 -,, r"

. t- iP:

Wilhelnus A,reg...-ult .r .r: .

DIaufl r Zyalt A1 ,.: r thul e r' . i,l
.30
iII E

.00

.30

.15
=,i
,L,
.00
.L5
.00
.30
.30
.00
.oo
.00

' I{€Etv1igt,íe6,;,,i ', 12
V2 .l*r r i.i ,r1:^- "i iLE

.."'12. r'ÍÀ t'11
Zuiderpark i')i.i n 12
Bp,prk.Jrene.À.j t L?

,. ( kunetgrag ) 'iu :: ...;Í
cp,pÍk.Iioge Boucnl3

Í't43.r l,r ,r:.; I;;.Ji:-r., 1\
-'sp..Í,rÈ ) Eoge,'EonehXl
:lNoordveg]': r.r n':.; X3
r,l{ag'genaar .:.Ír. ll nr'17

r" Sav .'Lohnanlaaí . n; t1t2 r,,. .r. 12
MÈdestëíJi'-'''i -:; 1'1

r,,VX rr -1,. ci,Íi,e,Í ël:9

" uuf
uur

. uur
" 
(lno)

,'(nvc;

uur
; uur
. uur

,l uur

"uurr uur
,$lI,.uuf
uq.r

Íillr,.r.i,.Í-',

SlV A2 ,r" .- : lthuiE.;. : r
ADO 81,", ,'.' , ,.,"utt 

"+ ",'RVC B.reg., .. i . ,, uit t r,rÍr'' .
, ! .,i,

l{eEtlaDdla 33 ult
Quich,Sl+'., , ' , , thuie:i;,r,,;r'
Í{.estlanpla CI ..ruit: r!;oï
[.elo C2, r , .iuit :il fi:
BLauwj Zwart C2.1.. rtlt.; r i.,: r1r

Aulèk ca.:' i'. rirít,,,-.,ri
Quíck cl+ thulF
GDA DX ult
8[C D31,-r--,,t,',[,, t,thuls r;,r r]

10 2d

.12.00
5.1i,!r!0 ri, r

l:

tti

9 tlec
.9,.dec

.,,9 ,_EPc

.9 09c
1.1r des
9 dec
9 dec
9 a1ec

9-- èFc

c3
ch
DL
D:2_ .ïl,tal,,



Elftal- - dEturo. :.earvaEE teaeD6t8naler r. '. ditTthuis terreln/veLd : 'r. ,sriimlË.Íens

de
iIe
dè
ale
de

ET
E2
E3
El+

E5
E6
HL.
I'2
F3
F4

c.

" crouii:iigu Er.;"... ;thiÉ'ri .l..fa.'',::;' ; ;:ib:bó_'"ï"
,.,Es FÉ".,,I 1",."^'.tr,ri" ï.,,".ye-,'.'..-_ : ,.ll: Ip.00-uur

10:30
- 9.30
1L.30 "

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

" dec,. r
Aec.
tlec.
.tlec:-."
èec .

8.
LO.
,J.k
.9:
8:

18..1! uirr
9 ,i Oo irur

15 u.gr
00-uur
9.'15, uur
bo'ritr'
U5 uur

uL ':i
,..1- . J!.

9.00 Duno E2 uit l,Ír.NoléDsLasn . ,í
10.30 Cronvliet E3. 'thais Y2 :'''r'".'''i
L1.00 .,i Meaedijts,.E3, ',., i3L ult ,:,'- !;I(rulBwee/Maa;sài
l;JO.,i.r'.@S F2 .,, , ,,. r"': . r,tbuis.:,.i .i ' V2 *.: " i: .,,i!,:,: I-.'

9.\5 Vredenburch tr3 ult VreAe»burchÍreg ,':
9.'00 ",; VretleDburchr'F5'. ;,ult.:,: ", , Yredenburchweg,

L0.00 GDA F3 ult . ' Uadestel,jn . -r'

BÏJZONDEREEDEN: :i ri' 1.!'.r.1!,L.ai

.'l - \ ' '. t. :' '. t.... t
..- -r,..J.:,i , nr.,.i1 1r,1*aan*ez ri,rur" à': " iiii' È:yT+,, l"S i,l r.ry :* f .

ï

) , i,r,' 1,

- gàarae. outlerg Eet gervoei voor: leirs A.reg. 182,CIrd+, E6(??,),.I.2;I3;FI.r l,t.;'.,,

- zorg voor eigea vervoer: Lens C2,CJ, D1 (fiet6 of strippeirkö.t 'àr àotàl.i',
- opstellingen ale .bekenè ret ultzond.ering. van: .'''1 . ,'.,i, 'r:.',4.i j'-.r-.,ii:,.ii.:...j

r,j. | ,'-ri '{
'r.,r. ",-L ,"t-tJ (

- Lenà AI
- Lens 82
- Lens 83
- Iens C3

- Leus DL
- Lens D2

uet.R.Bipe1l e! P.PronL, zoncler D.i..Zetteu.
net T.Schippers +r aànvÈIfiag CL (2 spelers )'.
net V.Ebbm en B.Lamïers, zoltler tr', Blokhul.s
oet -B.Msaed .1. r: ,. I '" . 1rr,

zontier A.el- Eetldloui eD R.Sta.p, net L. Sentlar ea G.Strik.
zonder L.Seadaa' en G:StriË, )Í€t A.e.l" fiÀttd.ioui, M, v_._d. ilaar l'bn' R; StBpl

ril

Eoera. een traiuer voor tle D-seleHle
UiteindeliJk i.s, het toeh gelirlrt; Ton '! s:.GràvenöiJk, de hérstèllenae.,Iiiàtide ,s.'r

ruan van LmS 1, le net ingan! vau aleze week Jullie niewre tralner. r:. '- i:,'. . r, l'
Petrick BiJLsna gaat net ingaog van dinsctag 19 tlecembel tie keeperstraining
verzorgeE en Ruurl Verseveld. bliJft tle leirlÍng op tte zeterdag ,!ouse.n rirlgE ...29.1-..ooktlJtlene de treiningeuierl zo nu en da,D assisteren. I{e hopen alat tlit de resultaten
poeitief zalibeinvloedeD ook d.èt Jultie, nogi:bg1gr 

' 
*6ari lereD, voetbeLien al-s'l*

Sgg. §ucces, eu Ton',bederlt' r'r ^.,;.; j.lrr. . p,r''':, -': ',. .:

SCHADI'WPROGBAMMÀ JEUGD.

BtJ algehele èfÈeuring.vaE het- kompgtitiep{ogratmB ie. het onze..becloeling dat..1

::_*1:1..b+Jveu ppt. a9 f eueal vq,i19nfs .!reble3, vè o.pgersl@a pi"ei_,iÀ'.. r
Seregeld: ,i.'. . ri,.. ,,ï lr* .1 . '.. ,.' ,\':.:' .., ' -.'l 'r':l ,. . i .':

.i1r.r. .,t. . ,r'. ,....' ;., ,. - sasepkons! 'Lens'. 
,.

13
t'0
tz
t2
1l_
10
t1
10

9
iÍ.

.30

.30

.1,

.00

.00"

.L5

.1r.

.00

.30

uur RVC - Ieus 83 (tunstgres )
uur BlBurÍ Zvart - Leas Cl . ...
urir ayC _',..;,l.-i'_ 1,e,s, c3 ...:,1 (.tunst#àé i* , , .. "..
uur Lensr: C4, D1 en D2 oualerJ.ing. voetballen ï' ,'
.uur I.,ens 81, 83, E5; E6 onder]-ing ïoetballen:^.l
rrur RVC - Lene E2 j;.i ii' (kungtgras) 'r. "..1
uur BYC .i. -: . " : ! Lene EU ,: ' - (kunstgres ), ... :,t.;1

uur Lens. EL, .,tr'3," Fl+ onderlitrg , yoetbal]èn' , ., :"^r il
urr RVC ,-,rr, , -.Lens F2 (kunetgras )
;1.,;. .il ..rli.."*. ,.i: ' l:. . ., ,.:..iriil ...:.

; BiJ BVC-voelba}Ien '!Íe oÈ: kunstgrag . " Yoetbelschoeaèn .:oet afscÉoe'fberé
' i uoppe'ur ziJn èaa! ïerbod.en. Voor A.ieg. A1;' Blii- B2j en,r'C2 proÈerenrne nog
,vedstriJdeD te rege1en."'Iukt alit niet èa.E gaau Íe'onderlinaS wet yoetl
balleu on 13.00 uur .,: Eet ' onaterling .voetbal ken biJ slecht,.veer ook,lit de
zeal ziJu. EieriD nag.'Je alLeen uet uele sc[ó;è gyfoschoenèn. .-.-., ('

)
i.

'Afcekeuid of niet??
.IIog Éteeds belleD er Benseu naar.',Pau] v.d.Steeni,ioè''of het Íoetb-all€fi doorgót.

'.-;rE'.

B



zelfs op vrlJds.Sevond ua&r omiJs veak op de zaterdagrorgen ' Fout ' Uarte-![Fke,- 
1

fout'i5 Deze.iífom8,tie vorat 
'olléeq 

op, l,UlS :BegÉiv-en:.lJ+:, 366-F+). 8e1 daar::;l :r I.

,*"..tor en rnergene ' aodera ' Kou'Je er,nlet qÓor- 8a .d.an- 9:Ï:9o 1"1" |I[P en -' ,

neen Je trIéren -íee en Je gytrEchoqne-n r. i{e iAgen 1Y.,f{t.t}tt,J.1.5?I-1,_,1^-: r;l.:',.
Denkei het za] uel afsekeurtl zítrn klepl BàtuurliJk qle!., líiJ{ PaI Pa?r ar-8q- ,
Íào"n- rut"raoe' D1,D2; El-' E3, El+', tr'2, F3 eu Fl+ weren ech? goedgekeurd' '
A1ieen ffJ .E\ en Í3,kwa:l de:tegerstènder nlet " ' r' ' '': n '.)1,.,.- .., ..' ' . , l.

-,.,. ;j r t ' ) '... ', .i.' t. i^

Oudere F3 bedankt:- I' j r.r.. i ri

- l,íw 0roos denkt glle ouÖerE'vqn F3 voor
riï iret zre*enhute' Le8,. Iiet' f,ruit ls'op

Afbelreri op, vri.1 d.aAavon cil I l,:,

sv ,F2 ,, EO 0-

' '.', ' ; .:)': i 'ii.t :,

fruttflsn( die ze kreeg toen zs'í.:i ll,
Iífl. Grooa 1e ieér thuis. ' : r'í; rr '" i

,.,t1r.. )-.,irau .^\i _ :.i, .;i,

íIit ..Í',í1 :'t.: l:,+ ';

i),i

HetkoEt.'tochnogyaakvoqr.dateropzete'rtle8ForSenafgebeld.vorrit'of.door-f..
i";;Ëilïi'iiÍ-ir-iËra";. u"Eiràars .ri"éen ï11 iedereen'oo èltjalileen blJ Paur ':' i '

ï]à.sïË.i-iatiir!;I »ii'leltit "oo"'t'Íre 
spàters van'Airdsi't/ur r'[" i':' i 

'1

tèiale"6 . -treinerE s,ccepteer geen a?Estngen lleer. Dlt heeft a1 vaok genoeg :' -''
;HffiilàË;':;;È"i;y;;à: orË Àtterr"i-zo-one1 noselÍJk'naar"ulterli;k-voor "

riiilffi;iï'l;:öó fi;l-g1;Ir'tu-in-,iiiu;.iè noolr op zeterda-gnorsen'op_r,ENS. .'
A;ï,:iÏ;'"-ilr:Éàre:.it'rr"n'#rat-Eínffi-EriluoetuJk. Y!n' 

e:l 1:1"ï,:. '' : '
uedewerkinS.

r:.t-jrrr ri .i ,,J r._ji .i I r..,.., j ,i
llNs öï'L!-:citl, i",.' .,.-. ..r ;.-,. , ; .. ..;-.i,,r .,, t..
I{qt J€^trner toch det het enthouBlegne biJ Ju11le ao S:rtll8,i."l,.,11l vettotriJden
gaat-het èlleDEaI nog ríeg naer bÍJ de treÍningen èe 16ot§te $eken 

''s 
qe' o1l-'

'i;i"t"iÀui-ratii;t" iou*ön.ook eigelopen zate"des.h:b}ï-ïl-iiY"1rilIii11",r'_,
Íe[lend vau bovengenoemde elgtall'en gezien zovel btJ het onderlln8 voelo€

aIE bóJ de tlngo. Kot! op Jongeus le&t Je ïat veker u ten op [EN§' .i '.'-, . ..
r!ir, ,:: l.;,,. 1..: ...)r..j 'ij':: '.,.r.r' ' , ,.. Í1 r..,, .v ?.{i: 'ri .'i,a..i li "

<ie

en

I : i'.1{é lioèEten voetballen o. p "ee-n' hÉrà veld e .he"! .,,veQ r-eeq. beetJg el'ea.'.
l{e haAden er een nÍeu'we JonBen bíJ ' Ale ,.Fo6 niet zo. goeè .ng.derJ'and koa ïer-- r,

staan, en tot grote echrÍk hadàen fle er no8 een tegsnetander' blJ .

HIJ voetbe,lale helens4L al1€en tot noneer BJ.ÓD teBen hé4, zel dat biJ nlet
vart zÍJn nedeapele re èe ba1 noest afpEkher' toen glnS het 811enaB1 wat beter.
Zo goeè s,19 het vor l8e fieek ginB zo 31écht Írerd. er nu gevoetbalè; ulsschien
kwan het door èe kou , rnaa? d,aar haA de tegenatanèer zekef geen last van??

Volgentie veek'^Íeor Eoeal Je best doen want sanen kunne n rre best BoeA voetbs,lLen.

grooten van l{1oo en I'reè.

U1 D

Lena A.r'eg
Iren8 81
Lens D].
Lene D2

- oDA 6-\
- DHC B.reB. 2-2
- Vredentureh 0-1
- Die HaghoD3 3-2

RVC EI
Velo E3
leno F2
Ieng .! 4

- IJenB EL 5-?
- lens E3 l.-1
- Duindorp SV F2 o-8
- svDHB rL l.-?

Dat vas nè rree! een zoottJe zeg afgeloBen iaterdag' Eerst el1eg goedgeheurè'

iààri" to.r, àe lege::e JetËa erÀr, naafae D-E-F ging vel èoo!' Toen-toch

eiie l-n-C Jeugè Èraf en Ënkele É- en tr'-tea.ns díe rrelgerden te voetbellen'
De veLden qD I.,ENs veren goed te beepelen. lus yat one betreft konden ve

soeLen. Met veel kunst oi vliegrerli apeelden bovenstaende tes'n6 ' DeerneaBt

;;;ï;ii;'"à; à;;";i;; .p;rer" ian cr i/n cr+ nos op ÍEN§ evens-1s. 
'Iè 

E en F

frfrr"uru dte er fiarén' Óok het taf,eLtennlstoernooi voor C en D-klesserE

;; ;"; Eroot succeg. De regbLUvers hèd'ien weer eeDs oneeltJk'
zatordBg aLlemaal konen hoor.

9

i:



IÉns'À.Reà., . ,'' ' r :- : .ri r:' .*r'/;..L.ri\.,.: ..i' ,:, t,).., .t- i.i..r,.
do"d.rdrg" eeu( I-O'ovèrvlnul;g od:.'GDS ei fU een',6-b score tegen GDA. Eet- aà,n-,.
val-ledcle ' gedeelte, waírgo_ed veràbrgtt. Eén r3-0' voorèltong tvertt knuJ.J-ig.en gehee1j..
omotllg reggegeven J Rrrsti 3-3. rlaarna lao A;re(l toch ïeef vet efsta,ud; . :,', í n
Zaterrlag kopfoÉí Wil-heLnus.iWd ziJn bènieirwtl.,. ... -'r.i:.,È .:-" ..,: ,.,...- -

rÍas elgen]Uk gewoon veel beter da.n DgC. !,taaÍ I'Iilt nisseE Jul1ie een kansen zeg;
Even iets s1iEnér spelen dan en eeu balletJe opzÍJ leggeE.
Zatertleg IDo. Doe Je best tegen velk tes.D Je ook speè1tr..,Ju11ie. kunnen, hg!. l:r,,,

speefde een toeraooitJe op het kunstgraa van RVC. Dat ging best goed ranti er '
vertt uiet verlopren. Zetertleg ne.Br. Hestlenèie. . Dog Je,!es1 aLldiaaL..{.' i4: '':i
l€nÉ D1: ,. .: . .-. , . , .': .

hetl een zware weeÈ. Maantlag en woensdaÉ gevoettrald en dinsdeg nog gètiaind.' ' "
Het verd eep .I- euïe vetlstriJd tègen Vrettenburèn ate hetaai nét L:0 yerloren ging
onde.nks.heei goed keeperswért íà* rcstey. ,luttte. verkten' hèeL' Éàra en''net aít.;
teaa zal het best beter gaat. ;" 't " '''i ' -'i., I ': "1 - '
Lens D2: à i;"'i' :'
miste door het oureèeLiJke afkeurÍugsbeleid Piet en MichBel. Gelu.k\ig vul,ile
Gerard, Lorenzo eu Les]ey het geheel aan zoalst D2 net 3-2 vaD Die,flaghe kón i:.
winnen. I0eese boys;' ,^ , ',i,,i i ",...., ,.:- ,..r, r..-..i.
Leus'EL: ' . ' ,t ' ,:..r' '. .lf . j ," ,. i..r.:.,.;. ,., :,, .
ging naai RVC 'on.daar op het kulstgres,te speleu. Dat lukte niet! zo best.en.nVC

L,ens E3: .'r...'., ,.ri .;'i. , "" . "

[fífï6iaer Dave ( waar vas Je uu veer) near koploper velo ioe. Na een spànaeutle -
partÍJ verd het uiteintlel-iJk l-L en Rinèlèo scoorde tle lenstfeffef.. i :.,. í,,.1 ,.1

Lens F2:
was kansLoos tegen Duintlorp SV f2 -(of sas het Fl-). Totael .onbeLangiiJk vimt ve

Itens F!:
ves kausloos tegen een groter SYDfiB FI (of vas het een ELF conbinatie ).i-Ju[ie
deden go.etl Je best Ea-ar het . was . eeí, ,oEeerliJ ke strlJtl. .ELlae ïas er rreer.niet.?????
Dit noet echt de laètste keer zÍJn boor.,,., .'l ..i . ,.r:. ... ; i, ;..1 .

., I ,i.J.:'iii
n-ii, ,,r

' ri:'r;' '
,. t, .' tí

Íj'.r ,'ll . ;.1{ .i

'' ., ..-la i

:"t,r

. -,1::

f.l

irr) dt.t ,_, _' 
I .

-L0

-f. I l
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Adreslriizigine .,, "ï
2à85 B.A.fuï,.B.Jun. Elsstr aat .8, 2565 Iol Den Heag tel: 0T0-310?936 (pei 22'a2-89) '

ZZ2O C.tt.CoInpter,. Seza, Dr'R.J.tr'ruinplantsoen 38, 25r? LH.Den Haa§'. tel-:391325?' ',-;
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Nieuw tèlefoonnr.
2513 J,H.Fiets, F.jun. t'elt 329L721

BOETE

Regi.stratiekosten 1e boeking f. 20,,:-; E.Warnerhoven, A'Overgauv'

Begi strat iekosten 2e boeking f. 25'-- : M.Zaalberg, M'Kipp'

Betaling vóór 2r-f2-t Bg door overmaking op girorekeniDg 336?u of bank-

rekeninÉ l?gg?l+229 Rabobank Den llaag, t'n.v. ,V.V.LENS te BiJsvijk onder ver-
melding van t'3oeteti. .1. ! '.

rr " ;. Het Bestuur'

JAATVERGANERING

àtechts 16 leden vond.en het vorige week naande'g de àoeite waard' om mee te pr,'- , -

'ten en mee te beslissèn over het wel en vee v€Jr onze vereni-ging ' ..Eoevel 4 de-,'

. cember niet de neest getukhige d.atun ras, voiden lrii d.eze opkonét toch veL erg ,

aan de natige kànt 1
"'" iet leverde een avond op vaarover veinig opmerkelÍJks valt te vertellen. U heeft

onlangs in de LENSrevue- beknopt het een en ander over het op korte tern'iJn l" , i
'',o",un beleíd Selezen. Het Srootste gedeelte van de avontl werd. besteed ean het -1

vatmeer].no'elatJ.oesprekenvanondelverpena,].s:d'evoortgangvsnohzekon-i
tirkten tuet "DGM over de toestand ven onze velden (ook daaroYer heeft U onlangs- ,:i'
in deze revué eèn artikeL kunnen.leien), de nogellJkheden van-een koude ha1' :

k;"i;;.""eld '' evt. herindelÍng Yan Esca.Ep. In de ]oop va;r 1990 hopen we li"'- fi
' over ueer duideliJkheitt te kriJgenj als in het kader Yan de nota rrsportveltlen 

ï, 20d0" rnededelingen van de gemeente zullen komen. Zodra er nieuws hierover 
$

.'bekenè is zullen ve dit uiteiaarà- via tie LENSrévue meld'en ' ' . I
,: Veider kwam het probl-eeÉ va.n het tikort àan vriJwi]ligers aan d.e orde. De op- t'
,,,. koàst op deze avona il-ïoàn-*""r-"à""-làx"n"na .róor. de betrokkenheid van ae ;' 

" 
1 ..

i -.i"a"n tiJ irun vereniging. * *:

. .Naast het financieel veislag en de begroting (hier Selukkig geen grote pro- :-

bl-enen) lIerd een nieuw bestuur gekozen en werd mededel-ing Sedaan van plaats- i
..;;;'í";;è;a"-t"nb"rine"n in dE komnissies' .;- . . ^ -. I
t,Ëu"tru, en ko.rmis sÍes sta.an aI!ÍJè open,v::T suggesties, wensen' .klachte! or'l-[r

i" and.ere néaeaËl,ipgen ' A1leen, dóe dit lre1 bij èe Juiste persoon' 
:^..--^ r^ g" Wij publiceren in deze revue nog een keer d'e taakverd'e1ing van het nieuve be- [

stuó .n de sanenstelling van de komrnissies. zodat U in het vervolg precj'es 
§

veet biJ vie U moet ziJnr 
E

voorzièier: Ad coret, ievens belast net de zorg voor d.e acconodatie en kon- i
ttaktpersoon A-selektie zondag' 
A
tt

_1 t

Í
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Sekretaris: Jaap Colpa, tevens kontaktpersoon voor d.e redaktie.
2e Sekretaris: Ina v,d..Berg, met o.a. als teak de teden- en kontrilutÍe-admi-.
nistratíe.
Penaingmeester: Ílin Kouwenhoven, ook koritektpersoon voor de barkoUmissié, de--
toto-]otto-koEqi§gie en d.e.. zaterdagsenioren.
Co.nmissaris: 3en Osse, beLàsi met het- 3eugdvöètba1 en-de B-selektie zénaag. '

Conmisseris: Bert Pennings, Íerentwooïdelii k Toor het materia-8'l-, en kon--
tektlersoon voor d.e ovèrige zondagsenioren, het zaàlvoetb&I en d.e Eeko.

Dan d.e konmissies:
Juko: Paul v,d.Steen en I'red Gïens.
Seko zond.ag: ],uc VerkÍJk, Wim v.d.Linden.
Seko zaterd.ag: Jan HaD, Andre Spa, An Bergenhenegoul'en , Ben v.a1.Nou1and..
Feko: Carla Verhey, AnJa Veraar, nene ï.d..Steen, Lan Ï,amers
Barkornissie: Gerard v.d.Steen, Bene v..d.Steen, Tinus v-Zilfhout.
Redaktie: Rob ?i.Ion. .

Eoto-L,otto-konrnissie :

brou$ers .
Zaal-konnissie : Rona.l-d Sergenhenegouven.
Kaskonmissie: Frans v,d.Berg, Cheïfes Bordewiik, Bene v.d.Steen.
P1v.Iid: Andre Spa,

Het Bestuur,

oRakel-tl es i

Gerard. Kemperman, f'rans Disseldorp, Jan Bon' Ab Hoppen-

(zo),

- - LENS barst van d.e talenten.
'!

- Neen nu MaÍce1 de Groot, het niskend.e tafent van LENS U

- naar sinds h weken leen vare r'IIerr Generaal-'r biJ,LENS AL
I

- Onder zijn supervisle heeft Al- de laetste h weken geen punten meer verloren.
t,

- la?qe\ i

I

a. s . Dins L9-t2-1989|

- PROGNAMMA A.S . ZATEnDAG L6-r2-1989:
-i

LENS A.reg. ' - SJC A.reg.
",ID.v.J.Bizon 1 -LENS1.'

- PROGNAMMA A.S. ZONDAG L7 -,L2-L989I

as.nvang 1à . 00 .uur

tt

LENS t/n 21,' laef. - tr'eiienoord. landeliik aanYang tg.'OO uur.

-1]+-l+-1ishetnumIerv8Ihetstrafb1adVanonzeI,ENSzaterdagse1ektie.
t " : : rt , ..;

- l-l+ boekiÍlgen - \ eruit gestuurd - 1 trainer heengezondenl ,', i'.
I

- Nog even en het allschare LENSlegioen kan naar een leeg Yeld 1'kiJkenl ! I

- Maandagnorgen 11 alecenber 1989, heel vroeg is geboren "Marcel!', een zoon van
loD en MarY Botr. J '' '' ::.; t "'
wiJ felicíterèn de gehele fa.nilie, Bom met deze stamhouder.

Tonegido,2

1GDS

IENS

.',." B{, WEDEBOM.I'ÍET STIP:

- VIrP 2

aanvang 1l+.30. uqr

aanvang f l+.30 uui

aanvang 10.:i0 uut' .'

aenvang 11.00 uur

- TENS ]-

1 LnNs a

I

3
-t.

feestd.agen en een knà11end 1990 vordt iedeieèn toegevenst door"- Prettige
Esnee I



-h-uIiun]euvs

-rrl *ta"" d.e sponsors, Groentenhantlel "Het Karreviel" en Glash€,nde} "de-Schenk"
bedanken voor het schenken van d.e kertbonen' r, :,

rc,ArffiJASSEN 'JoKEIEN KLAVERJASSEN ' ' {91TT-=__._

vriJdag B d.ecenber J.f ..cle eerste avond var de kfaverjes/joker conpetitie. . Hoewel

de vooiinschriJving de organisatÍe het ergste voor de opkonst d.eed. vermoeden, -

bleek deze Yrees ongegroDd.
Op de avond zelf uas er toch $eer sp"ake van een grote opkornst
gi verd u.eer zoals gebruikeliJk gezellig gekaart en agn het einde vs.n d.e avond'

bleken ontterstaanale koppels in de priJzen te ziJn Seval-Ien. ,]
Uit slae klaver.iassen:

1e priJ s
2e priJ É

3e priJ s
Poedel-priJ s

Uitslag Jokeren:

1e priJ s
2e priJ s

3e prÍJ s

Luuk VerkiJk - Jos Hitting'
Ton I s-Gravendiik- Joop Od.enkirchen
lbnald van Oven - JooP Broriveïs
Jan Lamers - John Bosnan

Suzanne Meinerna
Nans Coret '
Suzanne Kouwenhoven

5939 pnt.
5728 pnt;
5533 pnt.
3217 pnt.

56.J pnt.
6ot pnt .
631 pnt .

Tevens verd er door de organisatie op deze avond biJ d'e aanvezige deel-ne- ,

mers Sepol-st r+aar de voorkeur near uit ga8,t Eet betrekking tot verplicht '

Dit bliJft toch een noeiliJk puat, rnaar tle enguett,e heeft in deze nlet echt
duideliikbeid gebracht ' vii teraaón on§ nog. r'

Verder ziJn er in de uraandén Jan. tot en nèt april ïog l+ avonden geplan{,, vij
wiJzen U op publikatie in de komende LENSrevue.

IJNI CORN UNICORN UNICONN UNICOBN

VELO IENS 3-L.

a.".zonhàg-begÍnt de striid om de 2e Period.e-titef.
IENS za] nu, na DWO, aL.fes uit de kast moeten ha.Ien vil-het'
koneu voor de 2e periode-tltel- en Sezi.en de stand in het. kIe
eleens voor verrassingen kunnen zorgen! Wees er getuige van

e. s . zond.ag 1?-L2-1989 GDS ,- ï,ENS
'i ...'-

aanvarg 1\.oo uul

KOMIETITIESTAND

Hoek v.Hol1and 11-11 ' 18-2à
BEC " 12-10 ,. L5-21
cDA a2-.9 t5-26
BTC 9..5 - A2:20
cDs r.r--5 7t-29
HBS ::'.:là_3--9-26

PROGRAMMA a. s. ZONDAG:

- Ls.àkkvs.rtier
- Hoëk -v.IÍollend
- BTC

in aanmerking,.
ssefient zou LENS

. vcs L?-20
DWo r-0-15
Leakkwartier 11-15
IENS 11-11+
llestlandis. 11-12
DSo 10-11-

t2-20
1B-9
32-L7
22-u
16-10
17-1 ?

GDS

We6tlandia
BEC

- IENS
- DSO

- vcs

GDA

EBS
DW0

lffICORN UNICOBN

3

UNICORN UNICORN



He.nnie v. Spronsen voor het hoogste zatertlag-elftal t :

En LEIIS begon sterk, ziJ vifden inmer$ revanche nenen voor d.e 4-1, dubieus
verLoren vedstriJè na eenieerdere ontrloetin6 net EC-SO. Meteen na het eerste
fluÍts16naa1 zocht LENS massaal de aaival op. Ec-So lrerd net tle rug tegen de
lruur gezet en binnen 3 ninuten vlst Rgb Mahleu, in een gcrlnnage net twee
verd.eiligers, tle RiJeviJkse goalie te iasseren 1-01
LENS kwan in de rlnning móod en rook éen grote zegel
IIeIaag varen de ï,ENSverdedigers lr mintten ns, deze openingstreffer nog Eet hun
Eealachte blJ het vroege doelpunt i ziJ lverzuimclen biJ een EC-SOaanv8I tiJtug
tte buitenspel-val open te-gooien. De ieg was vriJ, cle EC-SOspite kon onge-
hindertl op FIed ConstanJe B,fgaèn en ziJ kvanen langsziJl 1-1 I

.LENS liet de moeal niet zakken eh bIeef, voora.l voor het publlek, aantrekteluk
voetbel speleD. ook tle EC-So trachtte I aanvaLlentt voetbal te epelen doch l-iep
zlch geregeld Etuk op de rakker gesctrfdóe LENsverdediging. .

Ne ruim 1, EinuteÀ \ra6 het Heer Rob Màhieu ttie na een J-ange pass van Peter
KroL, !EI{S vederon aan de leitling hadikunnen breDgen. HelÀas- kon Bob deze
mogeLlJkheid nlet verzitrveren. Js.nnerl I

I,SNS fiet zich tloor tleze bnbenutte ka{rs niet uit het ve}tl 51aan. Integen<leel,
LENS gool<le er nog een schepJe bovenoÈ.
Zotn ï ninuten voor d.e verplichte thefpeuze verd Raynond HaagDens in stelllng
gebracht. EiJ naD zotn 20'ntr. voor hLt EC-SodoeI een vriJe trap'- wearna de
Ëai via de rig van een EC-S0vertledigelr ln het doeL verdveèn. Nog Seen 2 rni-
nuten later vas het Í'eer Aayuond Haagirans tlie kans zag tle bal, tEsgen een alrle-
tal EC-S0velded.igero, het viJandeliJkl net in te,ïerken. 3-1 I
Zofn l- rnlnuut 1n bleseuretlJd van de ierste helft kreeg EC-S0 nog een hoek-
sclrop toegevezen. jjoor te bliJven plafrken in het 16 ntr.gebÍett vist EC-SO na
de genomen hoeksehop, de lENSdoelman ,lroor een tseeale keer te paeseren. 3-21
In tegenstelling tot d.e eerste helft 'i+as tle tweede helft sleapverrÍekkena.
IENS gaf EC-SO te veel vriJheid en cluifde zeLf geen of lreinig lnlatieven te
neuen. Men llet EC-SO komen en clacht ile trreede helft schadeloos te kunnen
dooratas,n. Al-Ies vat biJ. EC-SO 1n de Lerste helft mlgtukte ' Elslukte biJ
LENS In de tlÍeed.e. helft. 'De passes kvpnen niet meer aan, nen veranalerde oE-'

r,ENS r- (zA) - EC-SO 1 3-3.
íDurf te voetballen, toonllef en spe el Je eigen spefl vas Ae oPtlracht va,n

wÍLlekeurig van posities ren daar kon EC -SO van proflteren.
Dat de stand nB ï0 Einuten door lÍJk verd getrokken was puur te wlJten
aan het slordige, onbetrouwbare 1 gedurende tle tweede helft ver
r,ENS. (3-3t )
Dlt keer leldtle het gebrek aan eit en mentalitelt nlet'tot een
nederlaBg, er werd in d.e eerste lfs goed gespeelat. En dat laatste zou ale

ploeg inclusief begeleitllng nu eens hele vedstriJd noeten tonen.

Retl.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOBEN ZONDAG S

SS§SSSSSSSSSSSSSSSSSSS

PROGNAMMA DONDENDAG: ].I+ DÉCSIBER 1 VAXAVOND)

20.30 uur L,ENS 3 -.De Jagera 1

PTOGRAMYA ZONDAG '1? DECEI''i3EH 1989

(r|r. ) Yz C.J.Kortekaas

1h.00
10.30
11.00
13.00
1l+.00
11.00
LL .00
r.1.00

- LENS
. LENS

-wP2
-WIK3
- I.ENS

-' LENS
. LENS

-SEPí

vL
v1

4tJ.=

.d.Ven

. Sluyter

. Smit

. slep

. JornB

532ltO2\
6to/t092
5\Ll3029
55\/30ra
565 /309t
57ol3tL6
,7L/3L22
$1/3286

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

GDS 1
Tonegltlo 2
IJENS 3
LENS I
SV KiJkduin b
1IEIO 10
BAVA l+

I,ENS B
i

B.v
J.C
H.B
8.J
J.W
N.N
N.N
N.N

b

sport



DEIÍK AAN I{Ef, S CHADiil,IPROcn A.l,l}.rA BÏJ ALGEHELE AF'IGURING I I I I I I t I I 1 I

LIGGING TENREINET:

GDS

Tonegido
SV KiJ kdutn
VELO
NAVA

- ErasnuBveg t. o. Schilder§gaarde
- nodelaan, Voorburg
- Sportpark KiJkduin,K{ktluinsestraat
- Noordweg 26, Wateringen
- Zuiaierpark, 2e gedeelte

SAI,IENSTELLÏI{G VAN DE ELFTAL LEN

416 vorige veek.

AT'SCHRIJVEN

te]. :

tel:
tel:
tel r

3213213
3860896
3258258
oL?\2-2779
388?12'.

IENS
I,ENS
LENS
I,ENS
TENS
I,EIIIS

a12
T-
5-6-
7-8-

en 3 biJ rle tralner.
Tony Vierling te1:
Rinl van Noort tel:
lí11 HelJnen te}:
luc VerklJk tel:
Arno Bllderbeek tel:

36066t+Y
3l+515r0
3L61oBB
3t+5\972
o79-rt6786

Aanvoertlerg rroralen verzocht blJ eyt.problemen ttJttig kontakt op te nenen met
l-enand vau de SEKO (Luc Verkuk telr 3[5]+9ï2 ot Witien v.d..Linàen tei: 3ZOeliOI+ )

De ults].eEen yan het a.fgeloDen veekend.

Velo 1
TENS.2
LEI{S 3
LENS II

3-1 (vr. )
0-1

0-h
?-r
o-b (rr. )
0-11

- IENS I
- HilhelIous 2
-WIK2
-soA2

LEIIS 5
I.restlandia 7

- Quick Steps Ir

TEXS 8

-Evvll
- I,ENS 6
- IENS 7
- Jal Hanunan

- Het was veer eens nis net de beuanning van ar.e erftaLl-en. IJENS ! was nog net
konpleet. E1f man en d.us geen grensrechter. omilat de echelalsrechter ook niet
overal tegeliJk kan ziJn varen er zeker tvee doelpunten van d,e vier met een
lrluchtJe'r. Voortaan proberen ieuand. er biJ te regel,en nannent

- BtJ r,ENS 8 sae het helenear bat. Een uur voor rle vedstrÍJcl Jezel-f aÍheldeu
betekent voor ale aanvoertler na,tuurrlJk dat hiJ nlet veel neer kan regeLeh.
Gelukktg vaE het viertle zo slortief on haar reserve ÉÉn helftJe ef te staan
en rraren twee mensen van het 5e ook bereid on de eerste helft nee te epelen.
Tot de ruBt ging het tlus nog we] (0-2). Na de rust echter met 9 nan verder
betekende een slachting, zeker toen er ook nog lenanat geblesseertt uitviel(0-ff.). Voor de goetlïl}lenden in het echtste een droevige zaèk.

- I'laer Bnel over naer het positleve nieuns, L,EN§ L snoepte de koploper SOA
tvee punten a.f. rn eeE blJ vlagen van rrENszlJde sterk gespeeraè vèaatrtSa

rrerd door moole aloelpunten (vooral de 3e van Lex uas een beàuty) Íeer eena
een overwinning behaal.tl, Positief ues da.t LENS zlch niet Líet verleiden d.oor
de provocatiee van sOA nedat èèn van hun spelers terecht door d.e scheldgrechter
u1t het veltl vas gestuurtl wegens hantltastellJkheden.

- vorgende veek een overzicht van arle LENS senÍorenelfterlen op de heLft van
tle konpetitl.e

VARIA

FROGBAMMA ZOilDAC 2I+ DECEITBEB 1989.

1l+. OO uur L,ENS L . OWO f
I/ENS2t/mBvrlJ.

OP ZONDAG ? JANUAXI IS EN VOOR DE E],ITATLEN (3 t/ rn 8) seN rNuAALpRocnAIto4A

dlt vordt verneLd Ín de konende I:ENSrevue.



DE TOPSCOORDEBS TNOT]EE

Hel.aas vordt dit niet door all-e
die het veL trouv tloorgeven is'
tussenstand.:

lftall-en serieus genouen. Van de elftallen
es tot nu toe biJgeverkt, Ilierond.er d.e

th doelpunten
13 doelpunten
10 doelpunten
9 doelpunten
9 doelpunten
9 doelpunten
8 doelpunten
I doelpunten

word.en venrerkt in deze stand verzoekën wiJ.
dè van het ruilformulier te vermeldeÉ en d.eze
de admini stratiekamer te deponeren. . ..

Frans Disseloorp
Co v. d. Stee
Hans Bertens
líarco End]ie]r
Dennis Sand.ers
Robert Garska.np
Cees Odenkirchen
Andrev Ernster

IJIJI! D O

LENS l+

i.,,ENS 6
LENS 1
I,ENS 1
LENS 1
IENS l+

ZO

ZA
zo
ZO

ZA
zo
ZA

:i il.,LENS 3

Al-s U vi1t dat Uw doel-puntenma
de ag.nvoerders 'dit op de s.chte
in d.e daarvoor bestemde bakjeé

...i.

SCHÀDUIIPROGRAMMA BIJ, AIGEHELE AI'KEUR]NG.

th.OO uur BLeuï zrait l-
l-2 .00 uur BLauv'Zwait 2

Quick l+

Lyra 3
qulclr b
Lyra l+

Quick J
Quick 5

Na€,r het d.oorgaan van deze ved.s

BLauw Zr^rart
Lyra
Quick

Dr. MansveLtkade rdas senaar
id.en "':
Sp. prk . N$, Hanenburg Sav. L.manlaan
sp.prk. "De Zveth" De Lier '
Sp. prk. Nfi. Hanenbulg Sav. L.uan1ààir
Sp.prk. "De .zïeth" De I,ier
Sp. prk. Nr, Hanenburg Sav. L.man.laan
id.ern

r
rs
iJ

J.r.
rhws
rhI'rs
drus
irns

1

3
h
5
'l
I
6

1"2 .00
L2 .00
10 .00
12 .00
12.00
10,00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

ZZZZT,ZZT,ZZZZZZZZZ.
Z ZAATVOETBAT Z
tt a) L L Zt A b LL L L b b L lJ 1r Ir

llit slaSSn l+ t/n I d.ecember

tsl-auv Zwart 2 - LENS 3 \-3
I,ENS )+ - Esdó t- 2-10

I,led.stril (p1og1etn"!a 18 t/ti 22 de

d.en kan vorden geÍnfornderd biJ:
tel-: 01?51-15385
teI: 01?l+5-136??
tel-: 680323

enber 1989

na 10.00 uur
na 10.30 uur
na 09.00 uur

c

Dinsdag 19 deceBber 1989

19.00 uur LENS \. f. . - urao,
Woensdag eO oecemlef f'989

,* 96t Duinlaan

or2 Houtrust (vel-d 1)

954 0ranj eplein

2

I

19.00 uur LENS 1 -SHS1
vr].J o.ag zz decemoer l-yö9

20.20 uur LENS 3 I - The Ch

J

* trENS l+: LENS-scheÍd.srechter.

Geen ved.stri d ?rírÍF vOOr tle

WedstriJ dprograrnma 2 t/m 5 januàri 1990.

Woensclag 3 Januali 1990

ons 2

iode 2 t/n 2 december 1 B

0ckenburgh

I

i
I

6

21.l-0 uur Quick I - LENS 1 BEKXB



VriJdag 5 J anuari 1990

19.00 uur IXNS 4' - Kogel Shoes l+ i g6:-'

ï,ENS h: IENS àcheidsrechter + evt. reserveghirta

LIGCING SPONUI.AT,LEN :

DuÍnLaan
floutruet
0ranJepJ.ein
0ckenburgh

lrooDffimT t il il

zzzzzzT,zzzzzT,zzzzzzzz?,zzzzT,zzzzzzT,zzzzzz
Z IJAI{GS DE SPONTEN, VAN DE Z.M.LADDEN 7,

T.ZZZZZZZZZT,ZZT,T,T,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,T,ZZZ

UitsLagen zeterdes 9 dec ember 1989

r,Ei[s -Ec-so -3-3
rEr[s 2 - Ec-so 2. 6-2

De zealvoetbalkorun'i sÉie is.op zoek naer keepers,voor de teans 3 en l+. Door
, onstanttigheàen zitten deze zónder keeper. en alet gaat natuurriJk. tenkoete
van het resultaet. ïndien er ienend van de zondag of zaterii'g senioren inte-
resse heeft om'eennaal in de veek u", rèa"t"ijÀ;e te speLen, llet notuurluh
een zeer goede tralnlng is, d.an kan kontakt op ïorden geno.éo met nonaLd'Bergenhenegourren teL: 0?0-3660658. Ook de outtèrs ven Jàugdleden zi,1à vt uerte
verkon ln tleze gezellige teams. Mocht u temancl veten àle-nog g"un. inNs-lid i",
dau ie dit geen probleem. Neen dan ook even kontaki aet nonàtà Bergenhenegouven.

- Duinlaen 200
- Iloutrustweg 1-08

- Slicherstraat 11
- WiJntlaelertluin 2J

- Neta DBII 3
- SEV 13

Iloutrust (veld 3)

I-o
8-z

LENS 3
LENS l+

ProEra,ma zaterde 16 decenber 1989

1lr.30 uur D.Í.J. /Btzon
12.30 uur Vitesse De1ft B
Lh.3o uur Hoikse Boys 6
10.15 uur HorieelersttiJk 10

I

VerzeneltiJ ttin:
LENS 1 13.00 uur
LENS 2 Ll-.00 uur

I,IGGING TERNEINEN:

- I,EN

- LEN

- IEN
- I,EN

P
C

N
N

s
s2
§3
SL

N.
N.

.Vis

.Wl1leEs
oo3/o72
0t2/].2\
026/176
o30 /L90

teI: 0L?&T-30ïO
ot7\o-26272 "

D.v.J.3izon
Vitesse.Del,ft
IÍoekse Soys
HonseleratllJk

LENS 3
I.,ENS I+

13.L, uur
9. à! uur

- Sp.park [Pr.Irene'r Schaepveg BiJswiJk te.I. 39h233A.
- Gen.Sp.park BrÉsserskaale tel! 015-13L?55
- Gem.Sp.pèrk Harvichveg H.v. HoIIanè
- sp.perk ttde stri;phorstrr patriJslaan

:1 in Honselered.iJk.

8iJ afkeuring schadurPrograrnna utt tegen .poetalie.
LENS 1 14.30 uur L!NS..2 12.00 uur

BiJ algebele I'fkeuring treinen om ra.oo uur. voor Ínforuatle over efger-estirg"; 
'

kan nen zeterdags lnforroetle invinnen ond.er tel.nr. 3ZgrT Ol (antwóoràeppar.ri) " -vanaf 8.30 uur.
Het eerste en tveede elftar vordt door d.e tralner bekend genaa.ki. Eventuele
afmelilingen vóor het eerste team vrijdagavond voor 19.00 uur bi.l II.v. sproneentel: 9330b0, Lgak 5o2a55 of tiJ H.Gaier ter: 61165rl+ --" -- "-:'
voor het tweetle team eventuele afmeld.ingen btJ B.v.d. ourand. ter! 962016.

I



OPSTEI,LJi§G ],EN§ 3:

tl.v,Mersbergen (A) , H.v.Kooten,
P,Ax, A.v.WiJngaarden, M.Guclu,
J.Weltens. ' '!

Eventuel-e afmeldingen voor vrij
32t3360 ( di'" is verplicht).
3iJ afkeuring schadurmed str ij d

OPSTELT]NG ],XNS. \:
I

I

Jagesar, J.

D.BaJetto, A.Ernster, 1{.Hermanie, D,Rotteveel,
S.v.è.Togt, L.SÍnke, B,liezenaar, E.de wolff,

gavond 1!.00 uur biJ trÍ.v.Mersbergen te1:

b j l-.,oosduinen verza.rnelen 12 . 00 uur.

D. d.e Ruiter. .(A) , N.
J.v.d.Stee, M..Osnan,l W.Stuifber
Eventuele afneldingeh voor vrij
391+Bl+22 (ait is verplicht ).

hhoven, G.Kuiper, H.Kouvenhoven, C , i,Ípman,
n, L,Marte1, tr'., SiJ-liakus , M,Raphaela?

avond f9;00 uur bij D.de Ruiter tel:

i 1990 is eï geen training voor de
'l

Van 21 decem-ber.. L989 t/n 2 ian
zaterd agselektie. 1

i 'r
Progra.rma zatërdag 6 januari 1

uar
I

eet
f

IENS 1 is vrij.
12.00 uur ï.XNS 2
10.15 uur ï.ENS 3
l-2.30 uur 's-Gravenzand.e L0 - LEI

'- NootdorD
- JFSCS' Ks.Eraan 3

IIS l+

1: !1."1: . 
Chopinstraat ].o3, 2552 Sv, Den Haas.

1154. Bij geen gehoor: 635\18 tr?ed. crens.

l+ otz/t37
026/tt+!
030/11+8

VAN HET JEUGDFRoNT I .,
I

Algemeen kontaktpersoon: Paul Y.
i tet: 9TI

rl
Wedstrij dprogrs"una A-B-C-D-I en i' Jeugd.

Afbel-Ien voor onderstaande v
zo snel nogeliJk doch uiterl
beflen naar Fred Grens (635\
IENS (66131h) na 8.00 uur bi

I

E1ftel Aatun aanvang teg

edstf,i.Jaen s.I1een biJ Paul v.d.Steen (97015\) r. 1 ..
i3 rr {roór ,ri-j arg*ooà 19 . o0 uur . BiJ geeí gehoor ; i
18).lin uiterste nood. nog op zaterd.agnorgen op
J ieinand. vEr) de jeugdkomnissie.

IenstLnder uit/thuis terrein/veld.-" -sàn.k.Lens

. A.reg.

A1
B1
B2
El2

C1

c2
UJ
cl+
D1
D2
E1

x2

d,ec,
d.ec.,
dec.
dec.
ëec.
d.ec.
dec.
dec.
dec .
dec.

16 dec.
16 .dec .
trT d.ec.
20 d.ec .
Ib d.ec .
1T dec,
'20 dec .
16 d.ec.
.Lí dec.
20 dec.

12 ,00 ' :'

t2.\5 +

l-l+. 30
r.2. 30
11.00
r_9 .00
13.00
th '30
11.00
10.[5

9.00
10.30
13.00
r-5.00

" 9'30 -

13 .00
'15 .00 '

10.30
13.00
1' .00

lleslanal
loosdui
RKSVM B
Lyra C1
SVV C1
Voorbur
I.lik cl

Duindo

FIa.uing
Vites se
Qui.ck D

QuÍntus
onderli
kerstvi

onderli
kerstvi
Lyra E'J

ond.erli
kerstvi

a81
en 81

thuis
uit'

thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
thuis
uit

-Ltr
19

aec. f )+,3O

d.ec. L8.oo
SJC-4. r

I' RVC-Lan
v1
Sp . prk. Irene
( kunstgras )
Sp, lasn/mezenpl,
v1
\c

vL
v2
V2
v3
Sp.prklrene Í

Sp.prk.Oude Laan
Sav. t. manlaan
.\2
zie kopy
zie kopy
\2
zie kopy

zie kopy
y2
zie kopy
zie kopy

13 .30
17,.15 (Rvc)

1l-. 30 'duindorf
!L.+)

r-\. oo
12.00
10 .15
18 .15
12.30
1)+ .00 ' .

10.
o

8.
10.
72,
14.

8.
t_
d

,f m ("".)oit.16
16
16

:!6
t6
18
_Lt

'!6
1-6
16

L
I

n
b

1,,
rs Cl 00

\5
00
00
l+,
)t5

00
l+5

lelfb DI uit
uit

E1 thuis
g voetbal'op IENS
ring op LENS
t EI thuis

I

Groen wL 9.
12.I

r*.èr1

voetbal op LENS

ng op IENS
thuis

g voetbal op ï,ENS
ring op LENS

I

E3

l-l+ . )+5

L0.00
]..2.l+5
1\.\5



EIfÈa1 tletun aanv te enstander'-' uit thuis terreln vekl ,saltr.k.Lens

EU

E'

L6 dec r

1? clec .
20 dec.

dec .

10.00
12.00
1r.00
10.00
13.00
1,.oo
10 .00
13.00
15 .00
9.30

Te Werve E1 ult
onderllng voetbal .op LENS
kerstviering op LENS
HTSV El- ult
onderling voetbal op IENS
kerstvlering op .LEN§
Hoekse Boys E2 uit
onalerling voetba,L op L,ENS

kerstvierlng op LENS
Wllhelmus Fl vr..thu1s
kerstviering op LEN§
BTC F2 uit
kerstviering op I,ENS
Cromvllet F2 ult
kerstviering ot' LENS
BÍC F3 ult
GDS Fl voorvealstr. uit
keretvierlng op L,ENS

Vrealenburchïeg 9.00. .

zie koBy. 12.U5-
zie kopy' tl+.\,'
Erasnuslreg . 9.90 '

zie kopy f2.45
zie kopy 1l+.4,
H. v, Hol-lantt( vervoer) 8.1+5 ' :-
zie kopy 12.\,
zie kopy ' . th.l+5

L de
tle
de
de
de
de
de
de
d.e

de
d.e

tle
tle

L6
1T
20

20
16

c.
c.

c.
c.
e.
c.
c.
c.
c.
c.

E6

F1

F2

F3

tl+

13. 30
10.30
12.L'
r.2.00
11. 00
10 .1,
r_1.15
10.00
9.30

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uut
uur
uur

.00

.15

.15

.15

.l+5

12.30
'9.00

.00

.30'

.30'

.1,

.t5

.30

.lt,

uur
uuf
uur
uur
uur
uuI
uur
uur
uur

L6
1?
20
t6

20
16
20
16
17

3o
00
30
ll5
30
0o

13
9

13
9

13
9

Y2, .. - "^': 
'.

zie kopy

zie kopy
nederlJkerstr.
zie kopy
HoutwiJk ' ^

Erasmusveg
zie kopy

. 13 .15" 8.1,.
72.1'
13.7'

9
13
I

l_3
o

c. 13.1-5
20 tlec. l-3.30

- Aanvezig Ju-ko: G.v.RelJsen, L,v.al.Berg en H.Verhey.
- Gaarne oualers met vervoer voor LENS Dl, D2, Eà, E5, E6 (ll), tr'2, F3 en Fb..
- LH{S Al- en Ch zorg voor eigen vervoer.
- 19 clecerrber 19.00 uur LENS 't/n 21 Jaar -, Feyenoortl tandeliJk.
- opstellingen a1s'bekend net uitzondering van:
- Lens A.reE zonder P.VaLkenburgh en J.I{eBtstrate
- L,ens Al- ret R.Blgne1t, P.Pronk, B,Runahlewang en D.v.Zetten (?)
-Len8B2zonderT.Sch1!persmetaBnvu]'1ln6l+spe1ersvanLensB]-
Lens 83 zontler F. Blokhuie en E.Lau, R,llanlque zie Lens C!
- Lens CL zond.er T.J.Levenstone net J.Hoefnagel
- Lens Cl+ zonaler A. Zalagh en n.v.Breet, met n.Hanlque i
- Lene E6 zonder M.AartB

Lees onAerstèande koDy Eoed aloor I lt

BIJ twiJ feJ.achtig weer niet zomaar thuis bllJven maar- even beLlen nqar LEI{S'
( 3661311+ ) en dus niet naer PauI v.d.Steen om te horen rrat en waBr er lets
gedaan ïordt. Is,LENS konst8rt ln gesprek kon dan geHoon. BiJ algehele s,fkeuring
d.oen ne in principe altiJd iets. VoorLoÈ16 staet onderstBantl progrs.ma,vast.
biJ algehele ,afkeu-rÍ.ng: . ,.'- ,

sa.E i k,IJenB

Bvc . 't,- - LENS 33 (kunstgras)
SLaurí Zvs.rt - LENS Cl
BVC. - LENS C3 (kunstgras )
LENS Cl+, D1, D2 ontlerllng voetbÈU.en
LENS EL, 83, E5, E6 onderJ-ing voetbBllen -

RVC i : LENS E2 ( kunstBres )
nvc. i - r,ENS EIl (run"tÉras)
LEN§ !'L, F3,Flr onderllng voetballen
RYg '- I,ENS F2 (kirnstgras ) r

11
11
10

9
10
'9

B

BU RVC BpeeL Je op kunstgras. Voetbatéchoenen Eet afschroefbs,re noppen ziJn
dear verbotlen. Voor A.reg, A1, 81, 82 en C2 proberen ve nög veAstriJden
te regeLen. Lukt alit ntei:dan gean rle ergens gntlerllng vàt vgetballen. Voor 8,1

het onderllng voetballen geltlt: neen ook g@p grnschoeiign nee zotlet Íe eveE-
tueel de zaal in kurnen gasJr.

9

BIJZONDERHEDEN:
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i{interstop:
I

niet bi.i L,EtrlS ttl

NatuuÏlij k d.oen rÍii niet Eee affI cle vinterstop. Wat een fl-auwe kul zeg. Slechts
van 2h decernbev t/n 2 Januari woïd.t er niet getraind. en slechts sporadisch
(in de zaal ) gevoe',,baId.
Daarna start a1les veer d.w.z. vallaf woensdagavond 3 Januari als de B- en

A-selektie weer Saan
progrsmma.

trainen. 0p zaterdag.6 januari hebben we veer een volled'ig

Trainine B-.iunioren die uiet in e Eelektie z itten.
Noe óénnaat viI Arno v.3litter
hiJ met de B-klessers díe niet
17,30 uuv. DÍt is echt Juuie
verwachten wij oP ddze trainin

,l
svi.ik het gaan iroberen.Ied.ere'woensoagrniddag viL
ih de setektie zitten gaan trainen van 16.30 t/m
lLatste kans. Komen dus. Onèerstaande slelers

g: al-
F.Barsatie, M. de BhiiJn, B.
de selektie meetràirien) en C.V

onderl-ine voetbal- op I,ENS voor t/n E6

Het gebruike]-iike extï
wat net Jul-Iie'voetb8L
On L2.l+5 uur verwachte
0m ongeveer 1\.3O uur
omkl-eden op LENS alus.

Kerstvidring 1ENS Ei t
0p IÍO ENS dagniddag 20 decerob

Ie spelers varl LENS 83, en van LENS B2:
n, P.SneLd.ers (nag op Ínaand ag ook biJ

I

aatie voorl LENS El- t/ro E6' tllim 31cm gaat a.s;zondag
J-en op LEI{S. Kom Serust "allelíaa1. Er zijn ballen 6enoeg'
n viJ juLiie. Neem ie vriend.jes naar mee.
is het eÍdelopen. Er ziJn Lleedlokalen genoeg vriJ.
Neen weI den trainingspak nee'

I

/n F\ op 20 deèember.

er verlrachten vi j .al}e spelers van LENS 81, E2 ' E3 ,

x)+ E', E6, F1, F2,'tr'3 en r]+. op I,ENS voor de kerstvierin8' Geen liedjes zingen
It
+

geen kerstfiLn kiJken maar eer§ gevoon een onderl-ing voetbaltoernooí en daarna

een uarrne naaltiJ d rnet daarbi en overheerlii ke mandarijn var groente en

fruithandel rrrt Kax eltl van het Al-neloplein. De 'firma die ook ,een kerstboomreÍr
J

schonk aan onze vereniging. Ook Ton Obdan deed dit zodat er een ]euke kerst-
sfeer zaL ziJn in ons klubgebou
Het spreekt voor zicb d.at l,e aL E en f'-klassers ver{achten. De spelers van1e

i
om
t.o

F"

r'1,tr'2 , F3 en I'lr verwachten wiJ 13.15 uur op LENS ' Jullie voetballen dan

tot ongeveer 1l+.30 uur en on 1-! O uur gaan iuIlie aa^D tafel.
O& ongeYeer 15.\5 uur is het fe t afgelopen voor jul}ie.
De spel-ers. van XI, E2 E3, El+ , en E6 vervachten viJ on tl+ . l+5 uur op LENS.

I
TJ

,
Niet eerder want .het klubgebou void.t dan ktaa.rgenaakt voor de naaltiid. van de

tr'-k1&ssers. Jullie voetballen t/n l-6,00 uur en om t6.30 uui steat iuI]ie
eten klaar. 0n L7,15 uur is het afgelopen. Tot Hoensd.ag 20 decenber.

De Ziekenboeg

AdJai Tikai is nog steeds niet elemaal hersteLd van een vervelende voetblessure.
Toch hopen $e hem over een ma d. of t{ee veeï oP bet veId. te zien speLen.
Jaco We ststrate van A.reg. kre afgelopen zaterd,ag een behoorliike tik op

zrn voet. Gelukki-g niets Sebro n of gescheurd. maar vel behoorliJke kneuzingen
werd.en et in het ziekenhuis ge nstateèrd.. Voorl-opig even tuitensiel '
Tom Schippers Yen l,rNS 82 is
bles sure . Begin J-anuari hoopt

oo

4

k even uitgeschakeld door een. vervel-enale knie-
iJ ,weeï bÍnnen de lijnen te komen.

Edvin Leu .van LENS 83 klra.m vo e week zaterdag ongelukkig ten val bii BVC.,is
a&ï

l
1n

Thuisgekonen toch maar even n het ziekenhuis vaar een bïeuk in d.e ar0l lterd
geconstateerd.. VoorloPig ev het gips near. afgeLopen zaterdag we1 bij ziJn
elfta]. Zo hoort bét ook.
Mart in Ebben, ex-leider van 83, ligt in het Rod.e Kruis Ziekenhuis op k&Der

305 op de sportlaan. Martin he ft een zware rugoperatie ondergaan en looet nog

ve1 even daar blijven. Jongens van 83, stuur hem eens een kEartie of ga eens

langs. De bezoekuren ziJn: ts-n1 d.dags var 13.30 t/n 1\.30 uur en I s-avonds
vBn 18.30,t/n 19.30 uur.

1t nu al beel erg l-ang nret. z?n gezondheid '
t nu snel voorgoed voorbiJ is.Fran-s Plokhuis van, IENS 33 k

I

LXNS

Voor hen speciaal hopen ve d-at he

10



Harold Vretlenen van LErIS C2 is bÍJna hersteld vo,t] een forse kneuzlng op zln
ribbenkast. Een piJnllJke bed.oenlng als Je atler haal"t en dat doe Je noga]- eens
op eeB deg.
Robbie v. Brest van LENS Cb heeft ook aI een kneuzlug die her enkele.weken -.
langs de kant zal houden,
Vincent KnoI en l{lchael Aert6 ult onze E-afdeLing r0ogen voortopig nog nlet
voetbal-len. We] soeu op deze Jonge leeftlJil.
Iíe hopen tlet elle bovenstaande personen lntlien mogelíJk toch zoveel nogelÍJk
btJ hun eIftal komen kiJken zeker als ze thuÍ's spelen.
Inied.ergeve}vatrhartebeterscheptoegewenstnamensdeJeugt1komissie..

Versl-èE cDA D1 LENS Dl
LEI{S Dl heeft afgelopen zatertlag een verdÍentle overvinning behaard op cDA D1 net

. masr llefet 6-2. Dtt vas tle eerste ultveilstriJd die gewonnen werd..
Eet ls netuurliJk BItiJd, Ieuk oE te vinnen, naa.r a1s er dan ook nbg goed ge-
troetbald Horalt, alan Íe dat dubbel zo Lebk.
In tle 1e minuut nas het aI alirekt raak. Glno brak door en ircoorale L-0..'De vreugtle.duurae echter neer kort, vent vanaf ale,s,ftrap werd d.e ba]. in het
entlere netJe getrapt. De rust ksan net 1--L ontlanks een behoorliJk veldoyer-
vlcht van LENS. In, de tïeede hel-ft kvaro ale gevaarliJke spits .'an CDA erin en
scoortle pal na ruet 2-1 voor GDA. Diezelfde splts is daerne. niet neer aan de
ba1 geveest doordet Junus hen compleet uitschakelde en vas hiJ toevellig even rè'g -
tlan kva.n d.e goede rugtlekking vam Gerartl, Ronala of Deniël goed van pas. Lens
kwam voortreffellJk terug. Fikri kopte eerst een corner in (2-2) vaarna patrick.

en Hill-eE zorgd.e voor de 6-2 elndstand. Ook Lorenzo en Ricardo zetten op linkb
een goed.e prestatie neer, evenals onze ver teruggetrokken spits, LeÉIey. Eelaas..
noest Jac§ geblesseertl ultvs,l.Len. i . :r

Leuk gespeeltt Jongens, tlaar saer ik aIs leider het meeet tevreden mee vas,
vas Ju11ie tnzèt,
Ats Ju1lie iedere'week zotn inzet hebben dan hoeven Ju1J-ie voor geen enkele ploeg
ban' te ziJn' 

Fuutl.

LEI{S E3 - H.v.HolLand E3 5-0

Ds,t ïas een Leuke vedstriJtl zeg. De eerste helft scoorale Karan twee keer.
Daarn& ïaren Rey (2x) en Dilson succesvol zoalat ve deze vetlstriJd net - 

J-Q .irep4i;1.]i
Jongens, els dlt zo doolgaet, eincligen viJ hoog in onze pouIe. Ge zo aloor. ---

Jul11e Lelder.

Duno E2 - L,ENS El+ 0-0
Uit spelen tegèn Duno, een goed lngespeeltl tea.ur vaarva,n ve thuls net 2-, hadden
verloren. Geen Hond.er det onze Jongens net tle slaap nog ln ale ogen en knikken-
de knièëa nas,r het veLd ven de tegenstander, gingen. Nou Je, veld- het r8,s Deer
een soort zandbak, I'laar niemand had zun schepJe en zlJn erDnertJe bíJ zich,
llot tle ïeL hadden, w&s een enorme vechtlust. TJonge, lrat een 6eweldige partij
hebben Ju[ie ervair genaakt. Met een heel klein beetJe neer geluk headèn rÍe- '
nog gelronnen ook. Van het begln tot het elnde vas het een spannende pertiJ.. ,'i
Aenvallentl en veraledigentl vas het grote'kLBsset We staan nu net ? punten'
uit J wedstriJden-nooi Ín het midden van tle rsrgliJst.
NIVO en Te l{erve ataan }ovenaan, tnaer die kriJgen se nog rlel.

groetJee van Jul1le leider.
p.s. Door het terugtrekken ven de rlrÍe tegenetanders !Íaarvan Jul1ie wouneu
staan Jullle nu met L punt uÍt h *edstriJtlen vriJ laag geklaseeerd: Op zlch-
totaal onbeLangrLJk e1B ve blerboven }ezen hoe goed JutLie als tea.n bezia zun.
Ga zo d.oor dan kLlnmen Ju]-lle vast nog een heet eind. naar boven. Succég.

L1

de Jeugtlkonnnissle.
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I

J
Vled.enburch f3 - i,ENS -I'2.

l:

We gingen met 3 autors naar vred.et
Nico l- vn Arno 2,dui kíramàrr ue aar
eerste heli't en de zde heJ-1"8 ock r

,urg. Aniel had e:'2 in het goal en Jcs 1 en
. 6-nu1, onse kieper hoefte niks te Coen de
.let.

Maarten de Kok tr'z.i

-1

I

UITSLAGEN JEUGD.

Wilhelrnus
Lens A1
Ano 31 ,.

- Lens;A.reg. 9-0
- SEV A2

.,. Í- iJens .tsl

Lrens El-
l,ens E2
Iens n3 ."
Duno E2 - .

I,ens E5
Maasd.ijk E3
Iens FL
Vredenburch F3 - Lens F2
Vredenburch F3 - Lens tr'3

GDA I'3 - Lens Fl+

- Cromvl-iet .81

- HBS E2

.-. H. v.Ilol-Land E3
' j - Iens -Ei4 ,

- Cromvl-i et Ei..,
- Iens _Eib

- - r,H3S 12

et goed van vor
doorgeven d.at

liJk in de
en biJ Paul-
dan lreer tijd.
de .noodgevei!-1en
met alLes" te

n: Ook het
aten :

lo-2
3-7
s-o
0-0

. 1-?
)+-ï
1-l+
0-b
1-1
0-L

Westlandia p3- --l,ens;82. .

Lens 83 - Quick 3)+

10-5
1-?
8-o
3-3

Z.- T

2)l
. 2.-6

Westlandia Cl
Velo C2, , .

Quick C3
Lens C\
GDA D1
Lens D2

Gelukkig rreer e

- Lens CI
- r,ensicz.
- L,ens i C3

- Quiék Cl+

- Lens iDl-.
-- BTC D3.

t

en volled.i
zijn aI d.ie speLers /ouders
recht streeks . gaall. Vorigg-.
LENSrevue on dit àI}e's voo
v.d.Steen tel-: 397015)+. Ni
hebben ,on alles goed. Èe re
toegestaan on af te belLen
regelen en lopen dan het I
aanvullen van. dei el-ft a1.].en

l

I

,koPI

voetbalpïograr,ma, Waar vij echter ni
die of|op zaterdap.orgen afbellen of

week. verzochten_ wij 
-veer 

heel vriende
r vriJdàgavond 19.00 uur te doen a1le
et om te pesten maar gewoon omda'i; ve
gelen. Zaterdags is het slech+-s voor

?! IENI . l{ij hebben het dan dïuk zat
eifst zo nin nogelijk naar de telefoo
is danleen tnoeilijke za.a.k, De result..t

I

c den
ze

r-

der,

lens A.reè:
begon best, goed. tegen oper lii hélnus. Na de eerste twee tegend.oelpulten ve
loren twee spelexs hun koo en A.r B. streed een kansLose striJd, Stom hoor.
Allenaa] het koppie èrb ij. houden n toon ook veel meer inzet. Kon op jongens.
Lens A1:'
'wes met 12 spelers, waaron d.er Hen BigneI1 (zo hoort het), en Eet,de vaste lei

accepteerd.en wiJ niet en ve kond.en ze
ing voor 41. Ga zo door.

Dat

l
t

lo"

l,

SEV was bang geword.enl'en bel-d.e'af
overtuigen. Het verd. de eerste ov
Lens 81: I

,"g JtEry doerga niet konen. Dít
nuttige l-1 nederlaa! gespeel-d, G

natuur.lijk niet. Toch verd. AnO naar een
boys, zaterdag tegen kopJ-oper l,lestlandia.

Wie veet? ? i

Lens 82 : 'l_i
kende drie a.íbellers op de zater
on twee keer te speLen. Helaas rr
overlieten? ? ? ? Dit kan natuurLij
Lens 33: I

kw€.m na }ust pas goed. l-os midde]
housiast vilden JuL1le doorgean
3-3. Weer was Bichard. Hanique? 

,

lens u_L: i

d. zo

gnorgen???? Gelukkig lraren zeg C1 spelers bereid
en er B-kLassers die het verken aan de C-spelers
niet en Westlandia won rnet 8-0.

een 3-0 voorsprong tegen Quick. Te ent-
r Jul-l-Íe vergaten de verdediging. Het verd

kvam met 3-0 achter tegen l{est1 a. Toch lrist Cl terug te konen tót 3-2. De
3-3 nocht er niet [eer in. J
speeLd.en. 

]

Lens C2: i

. Klasse uas het dat 6 man nog bij 82 mee

ook hier tïee af-bel-1ers op zater orgen. Zelfs één pas in de niddag. ceLukkig
kon en ïil-d.e DI voor
lens C3:

aanvuLLing orgen en Velo lrerd met 7-2 verslagen.

et invall-eider Jan Lauers (be kt) naar Quick. Het vervoer ar&s weer een probleem.
VoortaEn of de fiets
net 8-2.

kaart echt meenemen, Quick was beter en vonof de strip

t2



LeIs. 9ll:
ook hier een te late Efbeuer en AzLz bleef heremd-a1 weg. ook hier c3lDZ Bpelers
tlle tl,ee keer Ín aktle ktíaEen. IIet ríerd een spannende vealstriJal maai biJ 3-d proteer-..,
cle Lens tie gellJknaker te scoren. Helaes euick counterde naar lr-2.
lens D1:
v-óÏraa-r liefst net 6-2 vdn GDA. De nooÍste goal klraJtr van tr'ikri dLe een corner r.. -.schittereDtl inkopte. De inzet lras formltlebel. Houden zo went dan arreen zijn ."'.'"
deze uitsJ-agen Eoge1iJk.
Lens D2:
stast latuurliJk behborltJk hoog in hun afdeling. Nu veral BTC reer met 3-L ver-,
slagen. De JongènB alie terug ziJn gekonen uit DL zie Je ook veer helenear biJkoEen.
Zo hoort het ook.
lens E1:
speerde een heerliJke eerste helft. cronvliet wear uit nog vEn uerd. verroren, vas
kansloos. De trreede heLft rras wet ninder.
tens E2:
speelde een zwakke eerste helft. HBS ues fell-er en det is toch niet nodl6.
Na rust glng het beteÍ en alleen Lens' scoorde nog. De Les: 2 x 25 nÍnuten ha"al
verken.
LenB E3:'zie het verslag van een d.olenthoudiBste leièer. .. : -
Lens Elr: ::.... .- '.

ook hier eeu verslag van tle leider. De noot va.u de Jeugdkomuissie: ga Je Iecht-.: -

streeks bel dit dan niet pes op zaterdag door. Een kleine moeite. ,
Lens E53 :.
had ook een late afbeller (nyan). Toch veral het een leuke partiJ *aariu crórvlièt
voor rust eigenliJk ale wedstriJd bes.l-iste. Daerna ging het ge1lJk op.
L,ens E6: ;

moest treler0aar naar MaasdiJk, vervoer genoeg, Na de vermoeienile rlt snel 2-0
achter tegen tle netlekoploper. Lens E6 voeht terug en lron met l-\., Zaterrlag naar
Iloeli van HolLanal uit. IB er ïeer voldoende veryoer????

had het moeiliJk zonder verdetliger Jeffry tegen HBS F2. I{at de spelers ook
probeerrlen het Lukte niet. Ja.EEer hhor. Zaterdeg vrlend schappeliJk tegen wílheLEus.
Lens Fzl
nxaakte korte metten net vretlenburch. via nooie aanvarlen verd. er ielfàt zes
keer "gescooril
Lens E3i
niste fieer tlichael Poot (laatste vaarschuwing ) en biJna ook Jerinho Fiets. Het '
ríerd. een spannende pot voetbBL die blJ l--l- bleef steken.
Lens Elr ;
won rnet 1-0 van GDA. Dat ïas klasse. Konenal seekend twee Hed.striJaten. zeteraièg
biJ BTC en Zontlag een echte voorwetl6triJd biJ GDS 1 - LEI{S L. Dit uordt,Ieu}.

'It
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TWEEDE KERSTDAG: START 11.00 UUR )ti

Inschrijven bij Àn Bergenhenegouwen tel. 020 - 366

of aan de bar.
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oRekelt.l es :

- Voorafgaand aen d.e Ni
OUD LENS - Jong LXNS.

zatertlag 23 d.ecesiter 1989:

zond.ag 2L december l-989:
i

dinsdag tr+eerle Kerstd.ag :

Totael aantal- inzittend.en
,l

Kosten auto f. L5,l-.
x. r. ?.,50 ,;

euwJaarsreceptie kunt U setuise liJn-va1 .1: ï.:dr!IiJd,.:

- Diny Endlich nist, na het selektiefeest van'afgelopen vriJdag,
een bruln knopJe. r. .....(?)

I

- net daerontler een. nikkel dekseltJe! ! !

- Mocht U de vinder ziJn, ze nist het.....,.,1
- TiJdens d.e NieunJ aarsrecept ie hopen ve weer aan aantal- trouwe l-eden.in het

zonnetJe te zetten:

- De Jubilarissen dit jaar zi.Jn: Cor Hoppenbrouwers- l0 Jaar 1id! Albin van
GasteI,EerryDouwencee§Ve1ttink-e].].en\0Jaar1icl--.:.,,.]

- Deze Nieu$J earsreceptie voralt natuurLiJk gehouden op 1 Januari 1990 bm 1l+.30 uur.

- Wij kregen Kerst{ en NieuvJ aarsrrensen v&n:
Esmee, fam. W.Xnd.l-1ch, Xscar Konemenn en Petra PaulusEa,
Puck Coonans en X,v. Houwellngen
Vaà d.er Velde - ' .t VeentJ e
Gl-ashantlel Blom I

Beltona Sports I

fsn. J.lI.Disseldorp Sr,
fa. Microface. L

I

- ProEfaÍnríq, a. s.fieekend:

LENS A,re§:-- - Lyra A1 "r

tENSl -DW.Q.I ,

LENS autoBuzzeLrit.'

í)*.3o.uur-

i\. oo 
' 

'ro'

- li-i=sssceLg=Iiils=Eere!9èesLss=ist=sslllsssrgig=1229ii

Isgl==deJsggslgersiii
l_ . i, _:_

Nog ééhnaaI een opfekking,on deel te nemeri gan d.e " LENs-Kerst-puzzelrit" .
De}oute1aa.tUéeimooiétdiJeHo11antIzienen1i8ta1k1aar.
Alleen er hebben zich nog te ueinig ileelneners aangeneLd. ón het door te
Laten gaan. Daarom'Ceze oproep, U heeft nog de tiJd tot a.s. donderdag
(dus vand.eag) i.v.d. de nodige bestellingen. Het zou Jamer ziJn els ïe al
het velk voor niets gedeen hebben, en wie vÍ] er nou niet een nooie wissei;.
beker mee ns:.r huis nenen of 66n van de and.ere priJzen.
U nist dert ook hetigezeLlige naplaten, j , .-,'i ,' ., -Jt r - 1:

l

0p wie nag ik nog rekenen. , . . .: . . . . , .: .. ,.,.'.,,. , .. ,.t,.-

I - charres rior"ae,rilr. ,:'.,
onderetaande strook kunt U inleveren.
L,onnekerstraat 30 i

of ' Laan van Eik en Duinen 20:

Ondergetekende....., ' i:',. ! -.

geeft zich biJ deze op, voor de "LENS-Ke;st
i

-PuzzeLrit'1 op 26-12-1989.

', t, 7,5o.

Handtekenlng.:.

2



SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAC S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

UITSLAGEN ZONDAG 1? DECEMBER 1989.

Blauv Zvart 1 - ï.,ENS L

Op zondeg 2l+ december en zondag 31 decedber is ei voor LENS 2 t/m I 'geen voet-,
baL, dus ook geen schaduvprograu.oa. ^'" "\
Zonda 2lr decemb er 1989.

l-l+ .00 uur IENS 1 -, D1'10 1 veld 1

Plograrna zondae 7 .lanuari 1990.

J.cuiJt '5\t/3ot7
D.!I.v.d.Bergh rrU13030
A.BeiJersbergen 565 l3O\,
A,Elouazzani 570/3016
C,lI.de HeiJ STt/3059

OPSTELLINGEN

I,ENS L,.2 en 3 worden d.oor d.e trainers bekend gemeekt '

1-1 vr

LI.00
13 .00
13 .00
Lr.. 00
13. 00

uur
uur
uur
uur

"":

3-
\-

6-
7-
8is

LENS
IENS
],ENS
IENS
LXNS

],XNS

Postduiven 2
Gona 3
Voorburg l+

Duindorp 3
Duindorp )+

vrlJ .

afschriJven
afschriJven
afschrijven
afschriJven
afschriJven

v1
v1
v2

2/3
V3

Tony Vierling
R.v.Noort
W.'HeiJnen
L,VerkiJk
A. Bilderbeek

6066\2
l+5L510

6Lr-oBB
t+s\gtz
079-rt6786.

LENS U

I,ENS 5
i,ENS 6
LENS T
I,ENS B

Lb .00
12.00
12 .00
r-2 .00
10 .00
12 .00
12.00
10.00

a1s
a1s
als
EIs
als

bekend
bekend
bekend
bekend
bekend

biJ
biJ
biJ
biJ
biJ

tel :

tel-:
tel-:
tel-:
te1:

_ (IENS 5 flet W.Heesakkers, wegens herhaald niet opko4en vordt Jerry vaa Vianen- 
niet me.r opgesteLd)' - : '

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
LENS 2
I,ENS 3
LENS 4
I.,ENS 

'LENS 7
LENS B

],ENS 6

31au$ zrrs,rt 1
SLauï Zqart 2
Quick )+

Lyra 3
Qui ck 6
I,yra )+

Quick ?
Quiëk 5

Dr. Mansveltkad.e Was§ènaar ._ '"
i àen
Sp.prk.Nï.Hanenlurg Sav. L.menlaan

- Sp, prk.Nw. Hanenturg Sav. ],.nanlaan
Sp.prk. I'De Zreth" De I"ieÍ
Sp.prk.Nv, Hanenburg Sal' L.manlaen
Íden

Na€.r het doorgaan rtan d.eze wedstriJd.en ken $orden geÍnformeerd biJ:
Blauv Zmrt
Iyra
Qui ck

ral
na1
na0

0.00 uur tel: 01151--L5385
0.30 uur LeLt 0]Í\r-73677
9.oo uur- t,el-: 680323

TOPSCOORDERS SEIZOEN l-989/1990 (bi.i eewerkt t/ n 26 /r]-l ' 89

F.Dis6eLd.orp,
J.v, d., Stee
D. Sanders
H, Bertens_
R. Garskanp
M. EndlÍch
r,. Eble

zondag 6
zaterdeg )+

zaterdag 1
zontlag 6
zaterd.ag I
zondag' 1
zond.ag 6

1l+ d.oelpunten
13 doelpunten
9.doeLpunten .

9 doelpunten
9 cloelpunten

. 9 doelpunten-
7 doelpunten

I,XNS
LXNS
IENS
lENS
LENS
LENS
IENS

vsr de e1ftallen l-r2,)+r5, en I ziJn de aloerpuntennakers niet door8egeven '
Wilt U needingen naar d.e tops cooralerst"ofee d.ari dÍenen d.e doelpuntenmake"s
vel tlóorgegéven te'worden aan de 8EK0.

3



Progre,nma zonclag l-\ ,lsrue,ri 1990.

L1.00 uur H.S.Texas DHB 2
12.30 uur Azziti 2
LO.3O uur., Den'HoorD 7
11.00 urii LENS 6
12. oO. iÍll^E, - ., ,'- . LENS .r .
l,2,oo uiE ]/ , wasöenear ,

Í'l

-LENS3"
- IENS l+ \; '

-'LENS 5 i:'
- Schipluid.en 3

- Schidfuiden h

- rENs 8,.
- .'. \; at.-.' .,.:"., :.'. lí;. 'r'

De SEKo wenst iedereen een zal-ig kerstfeest.en een ,yoorspoed.ig en sportief 1990.

zzT.zzzT.z,zzzzzzzzzzzzzzzT,zzT,zzzzzzzzzzT,zz
Z IANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.IADDER Z

zzzT,zzzzzzT,zzzzzzzzzzT.zzzzzzzzzzzzzzzzzT,
I

4,
Wegeni al-gehele afkéuring geen uitslagen van zaterd.ag $ decenber 1989.

Progr a.nna zaterdag 6 .lanueri 1990

I
LENS L is vril

L2,00 uur L,ENS 2 - Nootdorp )+

10,15-uur LENS 3 - JFSCS Kanraen 3
L2.30'uur 's-Grav. 10 - LEI$S )+

Iieeine terrein: i

I

,sp.prf. Kon. Julièneïeg, t s-GBavenzancle teLi O]-Tl+8-13'Í26

deJ.v.VeI
N.N.
N.N.

n otz/037
026/Lt+L
o3o/1liB

Yerza.rneLtiJ den :

IENS 2 1L.00 uur LENS 3 9.30 uur
I

3ij afkeuring schad.uÍ{pÍogra,rufla uit tegen Postalia.
1

Í.,ENS L . 1L . 30 uir Í,ENS 2 12. 00 uur .

.i
BiJ algehele afkéÍring trainen oÍu 12.00 uur.
Voor infornatie over afgelastingen k8n Íoen zaterdags informatie inr+innen onder
telnr. 329)70. ( antsoord apparaat ) vanaf 8.30 uur.'

Het ttreed.e elftal sordt aloor de treiner-bekend eenlpplrt..Eventuele-afmeldingei::i....'.'-i"l
vriJdagavonti voor !-!.00 uur biJ B.v.d.Nou].and tel-: 3962016, .

I s-GRa,venzanale: GeÍr

OPSÍEI,IING IENS 3:

Verz8.nel-en op LENS

OPSTELLING I,ENS I+:

IENS !,-.i *11.15 uur;

i

i
1

tl
P
J

,rr.Mersbergen (A) E.v.Kooten, D. BaJ etto r' A. Ernster, H,Hernanie, D.hottevéel,-'
.Ax, A. v.1,liJflgaard.en, M.Guc1u, S.v.d.Togt, L,Sinke, B,Wezenaar, E.de Wolff.
. WeLtens .

Eventuele afneldingen voor vriJd.aga'Iond 19.00' uur biJ i,I. v. Mersbergen teI:
3213360 (ait is verplicht) , '1 .'

I

Bil afkeuri.ng schaclurr$ed.stïiJ tl biJ Loosd.uinen.
12,00 uur (voor LENS 3).
I

I . -.:", -- :
D,d.e Ruiter. (A), N.Jagesar, J. Kou'wenhoven,
J.ï.d..Stee,r' M.osnanl, Í,I.Stuifbergen, L.Mante
Eventuele afneldingen voor vriJdagavond 19,.
(ait is verpl-icht ) .1

I

G.Kuiper, H.Kouffenhoveli, C, Lipman, "
L, F.SilLiakus, M. Raphaela?
O0 uur bij D.de Ruiter tel: 391+8!22.

Van 2L decenber 1989 t/u 2 Januari 1990 is er geen training voor de zaterdag-

I+

6elektie.

,.li

,l
I



H. Boyla
L. Borsboon
N.N..
N.N.'

003/0u
ot2/069
026/L't6

'' o1o/rg2

ProAranma zaterdag 13 J aruari l-990:

1l+.30 uur IENS - Amar Dee!
12.00 uur LENS 2- Anar Deep 2

10.15 uur IENS 3- Wassenaar I+

1\,30 uur Lyra 12- Í,ENS \

ZZZZZZZZZZZ;Z7,ZZZ
Z ZAALVOETBAI Z

zzzz?,zzzzzT,zzzzzz

I

De zatdrdagkonmlssie venst iedereen pretti8e feestdagen'en een:gezond eÈisportief
1990. Dë ciliebollen nog niet zat? KoÍo.dan naar de Nieuvj aarsreceptie op"'LENS;

, ,,..'

Uit slagen 1l- t/n 15 deceaber.

'.

3-6
,-l+
3-l+
7-5

:'t;)vcs L
Snoekie 2
Snoekie 4
ESDO 1

- I,ENS ].

- IENS 2

- IENS 3
- IENS l+

21.30 uur LENS 1
22.15 uur LENS 2,4
LLgRlnR §POrtnAJJen

Ockenburgh
Houtrust
0rarJ eplein

- Iaakkflavti-er L
- Helve Maan 3

- Wijndaelertiuin 2?. '

- Iloutrustveg 108.
- SLi.cherstraat l-L.

0ranJ eplein
0ranJ eplein

. ,.,t|

- .:_t - -. ::'.,.-.".

In de period.e ,faÍt 25 t/m 29 d.ecember is er ggs! zae11loetb8.1pro8r8.lruna.

Í,ledstril dproEr o.nuna 2 t/m 5 lanuari 1990.
- líoensda8 3 anuari 1990

21.L0 Quick 1 - LENS I BEI(ER 0ckenburgh

VriJ tlae 5 J anuari 1990.

19.00 uur IENS )r - Kogel Shoes L *967 Houtrust (.r.eIè 3) -

* LENS l+: IENS-scheidsrechter. + evt. reserve shirts.,

$dAstri.l dproerernEe B t/n l-2 .l anuari l-990.

Maandaa I.l anuari L990

923
9 LI+

- NatuurliJk venst ook de zaal-koriimissle ieder fid een su'ccesvol ei biessurevrÍJ
l- l-990 toe. : ';l- ' i" ' '

Tip voor een goed. voornemen voor het nieuve Ja-a,r:

neLdt U aan als zaalheeper.voor 'teaÍn 3 of )+.

5



YAU-EE!-JEUSDIBQU g

!íedstri J dDrosranma. A-B-C-D.E en F .1eued.

Algeureen kontaktpersoon: Paul v, d.Steen, Chopin'.1,:, . ,1 , te1: 9?0151+. BiJ geen

,. l. ,\:

,(
Afbellen voor onderàtaan<le vedstriJd.èn É.I1-een biJ Paul 1/'.d.Steàn:(9TO15b) ' '

zo snef ÍrogeliJk doch uiterliJk voor vrij tia8evond. L9.00 uur: BiJ leen gehoor : -
bel-l-en near Fred Grens (5351+18).-In uíterste nood.'nog bp zateralàgmoigen op -
IENS (66L31h) na B.OO uux bij ienantl tan-d.e J euigdkóD$i ss ie , ''.r' -. .. :'

I ri'). - r; ' ''':i..,' : i Í -

t"--"
SET,ANGRIJK I BELANGNIJK ! BELANGRIJK ! BELANGRIJK ! BETANGNTJK !. I .i ., (.r

:... Í .. .. ,r. . .r.:"
In d.eze LENSrevue steet het progrsrrma t?M dontlertlag ll Januari..Bevaar.deze
LENSrevue tlaarom zoigrruldig. De eerstvolgenale ,lENsrgvue zat pal .op donaeraég-.,.,

:.' + .-.,:",." I . ::.- . " , .ri.
E1ft,al atatun aanYaDg tegenstand.er uit/thuis terreií /veLa.: san. k. Lens

A.reg. 23 dec. L\.30
28 tlec . L5. )+o

6 dec .11-. 30
/cor.brD27 dec.10.00 .,

/conb.D lr Jan.
23. tlec. 12. Q0.,.: 23 dec .. 11". Q0 , :

. 23 dec," 12.00.
23 dec , l-0.00

/c_ont.Ézgaec. 12. O0

c .' 1l+. 30
c'. L2. 30
c. 12.'00: ti Siieàtoeri:ooi op LENS ,;'
c. L1.OO - - !'eÍenoortl C1 1 thris
c.' L4.00' HonselersaliJk zaalvoetba.ltoe
c. 10.00 Quintus zaalvoetbaltoernooi
c' 9.30 3ÍC C1 - thui"

lyra A1 thuis
Schev. zE alvoetbal zle kopy
GDA A3' -'' thuis ' ^r '
Ieyenoord B3. thuis

v1

,r.,'2,/3

vl-
Y 

"'213v 2/s
vt

1?
àq

l-)+

11,
11
1l-
.10

.3,0.',-,
:00' hàL
. oo:AL2

81 '2
B2 .: '2

83 ".' 2CL :2
C1c9mb.A2
CLlconb!2

C2/ cog.b.C

3
?

3
J
3
6
7
3
2

1)
1)
29
23

io
c2

cl+

D1
D2
D2
EL
E2

E3

Eh
Í.)

de
de
db
tle
de
de
de
ale

zie kopy r
z ie kopy 

-'-'

30 I
30:
30-

rnool

.ï3..
z1e Koly u J-J.

15
00-

zie kopy
. : ,.t

9.00
-r9;oolllt'::'
10

9
t?
11
l-0
L1 .

a

1.L

l-u

ti
r.9

13
10
Lu
L0
to.

L2
L2

i dec.
dec.

-dgg 'dec.

11.00
t-0 .00
12:00
11.00
1l+ .00..
l-1. 00
11.00
11, 00
10.00
13.30'
13,30
t0.00

9 .00
Lo.po I
l-2'.00
L1.00

i
I

I

i

I

I
I

I

I

'30,','.'r -

.00... .-

.00" "."

.3oi

.00 .'. .-
' oo ';.:r.L' ,.,
'oo.t
.30 -.,,
.JU
.00 ., .

.00 ,i,.

.00
'.oo' . r i
.30
..30 .'i.
J00

'30 1''

.3Q t'

EonselersdiJkzaaLïoe-bbalto_ernooi zie kopy .._.

Quintuszaalrroetbaltoernq,qi. . - zie kopy,
Duindorp SV zeelvoetbal-toernooi .. zie kopy., ,

SiÍestoernool op Í,ENS \2/3 ..zle Ropy
GDA'C2 uit , .' . Madesteyn . "'

BTC, !L . . qi! , ,, ,, . Houtr.riJ h " ,. :
VCS D2 . ; uit . ., . Ded.eàévaàrtíeg .'
GDS zaalvoetbaltoernooi ,,.; zie kopy.,,.
3TC.EI-. .;. thuis ., v2/3 .-..,..
tsTC E3 thuis + !2/3 , , ... .

GDszaalvoetbai.toeinooi 
- - 

..' - ziè^fopy '.

GDA E2 $i.! . , Mad.èsteyn
Honselersd.iJkzaalvoetbaltoernooi zie kopy .
BTC Fl- .. uit HoutviJk' . .

LENS E6 rhuis y2/3
LENS E5 ,. . thuis . Y2/3 , i
BTC 32 -uit " " HoutÍ'iJk
Scheyeningenzaai-voetbaltoernooi zie kcipy".' I

lsvPzaal-Íoetbaltoernooi' ' ,. zie kopy'Ï -

E6
F1

I!?

/3' '
, tie ko
/l:,

T2

28 dec.,.
23 dec.
23 d.ec.
23 dec.
23 dec,
2? dec.
30 àec.
23 dec,
30 dec.
23 dec.
29 d.ec .
23 ttec.

LENS I'3 thuis' ': \2
DSVPzaalvoetbaltoérnooi
LENS I'2 thuis'" :. Y2

PY 8.00.1r't
" 9.3-O ;'

GDszaal.yoetbèl-toèrnooi zie kopy - l-1,00
GDA I'3 uit ' Maclesteyn '" L0.00Ilt

6



BIJZONDERHEDEN:

A. reg.

C2.t
CI+:
E2:
E6:

- aanwezig Juko: M.Reuver, M.den HeiJer en E. Schuurran. :

- zealvoeiballen doen re op schone '5Srinschoenen. Zwarte zolen verbodenl!!
- bij algeheie - àfkèurln8 a.s.zatèrdag een spelletJebdag op L,ENS. Zie kopy! t !

- lees onderst8s.nde kopy heel goed' Aoor en bevs.ar deze LENSrevue t/n 4 Janua

- opstelfingen voor 23 d.ecenber als bekend net uitzondering van: .. - - . - -

ri.

- Lens
- Lens
- Lens
- Lens
- Lens
- Iens

Geen treinins
ven zL àeeerater t/n voensd.as 3 i &,uari t?.30 ',ru, vervallen sll-e tràininget' voor
aIle Jeuigdgroep'en. Dit betekent- dat op voensdeg 3 iànuari de B- en A-selektie
*,""r'b"ginnen met de training eàvo1gà op ! Sanuari door de D- en.C-selekti'e"
Met ingàng van naan6a* 8 Januari trainen d.an alle groepen 1.teer. Nog[aals1niet.
belIen of de trainingen doorgaar (ook niet op loSnsdagmiddag) .nqaf $e'wooR . -' 1r
naar Lens komen en altijd voetbalschoenen en (schone) gyÍrschoenen meenemen,

zonder P". Va,lkenburgh en J'lleststrate, met P.Pronk.

4et 1 S, Runahlell&ng. en. D.v. Zetten..
met T.J. Levenstone .

zonder l.v.Brest, net R.Hanique. ! : ...'
zond.er B. !íeeu.ri s se
àbnder E.v:3rest; '. :'-

0p voensd.agniddeg hebben $e een z-aa} tot 1?.30.uur.

Winterst OD

0p 23 decenber spelen alle elft
stop is,. Voor ale D-E en FJeuBd,
voetballen vij met ingang van 6
De 'winterstop voor ale A-B en CJ

proglatrna.. De elftallen tlie 6ee
-i! sktie. DaÀrna wekeliJks weer' een vo11edi8 koropetitiePlogralma.

allen vriend schappeliJ k. oftdat er d.an een uinter-
duurt d.eze t/n zatàrdag.27 januari,.. NatuurliJk :

januari gewoon vriend.schapp_q1,1j k net Jullie.-
eugd. ís helenaal kort. 0p 6 ianuari een inh8.a1- .

n koppetÍtie spelen konen vriend scÏeppeliJ k '

Schaduwpro8rallua: spellet.1es doen oB IENS

ZaterdaÉ a1s het gehele prógraÍma:is -afgeheurd 'orgailiseert de J eugdkoitutiss ie een

Srote spelaa8 in óns kluigebouu.'vanaf'8;30-uur,na8'Je naar LENS beIlen' (36613r-l+)

of het voetballen 'ttoorgaat. Is het ai'Itfioora neé dEJI doen l}e niet noeiliik I
dit keer Eet sèhaduïvedstriJ den of trainen. De bealoeling is het d'at ons

uulÀelou* ttan vanaf rr.o0 irur opee. is voor alle JeugdlÀden, trainers, leiders.i"
bloeltJes, zusjes, vaders, noed.ers en senioren. Kortotn led'ereen is welkom oE

nee t'e-doén eai dÉ grote spel.deg op LENS.
NeeE spelletjes van thuis uee. 1'Jil Je tafelténniasen neeE dan een batJe én bal-
letJe nee. Er staan 2 tafels op LENS.' Neast sJoelbakken en fl-ipperkasten hebben
we ook tvee tafelvoetbs.l§peIen staen.
Ve]'der ziJn er*puzzles, kaarten, dobbelstenen eti. en de spelletJes alie JulLie
ven Àuis meenemen zÍJn een leuke aanvullinS. i
0m ongèveer 17.00 uur is het afgelopen. Jè hoeft niet de hele deg'te bliJven maal:

het nàe natuurliJk we1' Dus allenaaI tot zaterdag. - 't ' -' 
-

Sixestoernooi op LENS voor B2 B3 en.C

De laatste ïeken hebben 'we zov
83 (8!) en c3 (3) dat ve geen
Daarom beslotén ve een sixesto

tttt

ee1 ai'bellers voor deàe efrtallén (zaterdag 82 (3),
wedstliJden voor Ju11ie durfdeir te regelen.
ernooi voor JulLie te regelen. Jul-lie rnaÀen geliJk-

vaardige zestalLen en spelen op een kLein veld een toernooi.
Na afJ.àop eten JuLlie eratis soep net stokbrood. l'Ie verwachten àIfe
en leiders van 82, 83 en C3 op T.,ENS..Kan Je niet dan op vrii alags,vond.

0m ongeveel 1l+.00 uur is het afgelölen.

spel-ers:
afbeIlen.

7



.t_
Zóels Jrill"ie biJ hqt iredstriJ dprggranma hebben gezlen zijn er nofiaL wat teans '

alie tussen 25 dècerilei eii lr januari moeten' zàalvoetbalLàn,' '" , ' ; ' ' 'r":
Nogrraals benad.rukken wiJ dat JuUie moeten spelen.op sclrone gymschoenen met e;n
l-ióhte hleur z<ioI.'Kan Je niet komen bel d.an zo snel íGefilt af bij PauI v'.tl,;'
Ef,EEi-tel-: 39?0151+.: Hieronder vermel-den víJ per toeri:ooÍ vat bijzóntierhedeh en1
de opstel-lingen. 'i

l:
A.reg.: i

speelt op 28 december., ir] r sporthàI Lindodlr"in te, Scheveníngen- een l,ed,strijd vaà-.'l
20 min. tegen" SchevenÍngen. De spelers volden door fttÍ-e1 aangewezen.:. i.,_

.r-a6 december speelt conb. A in d.e Sosefhal te HonselersdiJk eeir toernooi mdt

LeiAer, R. Bogisch.

DSo. Honselersd.iJkj Gona en SVV. Om 16.30 uur is het afgelopen. He hopen dat
er ouders roet vervoer" àiJ ir' tiie de voigànde speteïi kunnen veirioeren: M.v'd..BErg
( ook conb, B ), M. Izénd,oorn, B. Olsthogrl, B. PronÏ, J,.v. Dienen, . B. Riemen.
Ler-d.er : t.(..Bogrsch. 

I

0p 2T tiecember speeft conb. B in de v.d.Voorthal te S$intsheul.
VeeI over het toernooi is noe niet bekend maar ve1 dat het om 13.00 uur is
efgelope!. Kom op de'rietË nà'ar t"os. D'aà"'ii"n ,,," ","i of èr'genoeg autors zÍjn.
!íe ver$achten: M.v.d.Berg, W.v.Diemen, T.Heins, E.tlen HeiJer, J.Pronk,
P. SnoorenbuÍg, J,Hdefnagel. .^:r- 1.l.. .:i.i-. -

Zaalvoetballen Ín de Kerstvakantie.

2x
CI:

qiJk .tegen HonselersdiJ k,

(ooL ïort.P )ï, '., ....

c2
op 26 d.ecerrber speelt comb: C in de Sosefhal te Eonsefers
RKSW ea GDS. 0n ongeveer. 13:30 uur is .het afgelopen. r.,
Zijn er oud.ers die'ond.eÍstaanale spelers vil,len vervoeren:
L.Abounarsa, M.Jansen, S.Merencia, T.ozdenir, D.TempelJlan
R,Wubben, R. Zand.stra. ) ,. :, j-r,': r t ' ,

!9i99l ?? I .; t.; ..., q.q *- ,'

0p 2J decenber ga8t'comb. D. naar', d.e v.d.Voorthel te K1lintsheuf.'. .... r ..; .., "1 .

Olr L3.00 uur is het afgel-open. Kom op. de flets. 0p Í.ENS holen de toch. genoqg . -
vervoer,tehebben.'r}oordevo].gend'espe1ers:,T.J.!evenstone'S.Hoefnage1',
J.I(oppendraaier, P. Sinke, H.Taib, D.Tenpelran (ook comb. C ), H.Vred.enan.
l-eider: P. Koplend.ïaeier. . ,.., :,.r,íir. r -
óp lr Januari gaat bovenstaande groep (conb. .D) nog een toernooi 'bpelei'i' in' dé'- '
sporthat Lirididuin. lleen in ied.er geval de strippenkaart nee. We hopèn echtèr''
op enkelé'autors. Om l-?.OO uur is het afgelopen. ' ' i ' '^ : ''

làt '''', j I :. ', '1" '' ''
I

6p--a9 aecenber een' toernooi Íoet GDA, Lae.kh'wartier en'GDS.ih de spofthal dè'
Schilp op sp.park.lPrinses Irene tot 15.00 uur. Neem de strippenkaart en ae
fiets mee. NatuurliJk mogen er ook outlers net tle auto liomen. lle 'vëÈiechtèn. .dé' i

Tolgende Epelers3 .!.v.R!Jn, A,el- Hsalèioui, tr'.el Eaöd.ioui ' "n'. Y. d. He-iJ rlen , ,r,, .'
M.MattheiJer, M.Boerman, n,step en.A.Nolten. ! .. ."1 i i .

.i.eider: D,Boerman i , :- :, i.-. -i,

op 29 alecember ook'een toernooi in sporthal de,Schilp te RiJswiJk. I,Ie ver-. -i
wichten alle spelers van x2 (behalve R'l,leeuwisse ) voor dit toernooi..,. ',: -

GDA, Laakkïartier en GDS ziJn ale tegenstanders. einde 16.00 uur
E3: i .. .):.... ,.,r';
o1l2Bt1ecenbereentoernooiinsportha].So5efteHonse1ersdijk
tegenstanderó ziJn: HonselersdiJk E3, Monster en Ílonselersd.iJk El+. ' "*
Om 16.00 urir is het afgelbpen. ziin er ouders die E3 villen vèrvoereir. 'i" - +'' ' l
We versachtèn a1lei speiers-'en natuurliJk ook de leider. ''' rii ' ''
i,1 . I ':i: ';' r-, -- È

op-2T d.ecenber uuri to"tnooi'ln sporthal Lindoduin te ScheveriÍngen.' '" '' '

Tègenëtantiers ziJn: Scheveningen,' Sv_r 35 en Duindolp SV. oE 15.L, irur is het '
aff,elopen. l,le ïeiwactrten aIIe sp;lers r de l-eidèr en a1s iret . kan voldoend.e' :, ' ';

' vervoer. I "' ' ''.' : :"; -
op 30 d.ecenber lekker naaÏ DSVP in PiJnacker. Te bereiken'over dé Brasserskade in
Delft. Dasxna richtj.ng PiJnacker. Voor het dorp liggen rechts de sportvelalen
en d.e haL.

B

' i ri';.



u[ ]-b. lu uur
Wilhelmus en
F'.

' ": 
'r rF'

is het afgelopen. We verwachten !Íee4, ieAereen, DSVP, Soccer Boys. .r.
Groeneweg ziJn de tegenstand.ers. Daarnanog finales. ' " :.

-, ' ,,.i t: .1,
op 30 d.ecenber Lekker vroeg naar DSIP in. PíJàacker:. voor de.rout
!'l-. l{e yerwachtén alLe speférs, de leider en natuurliJk veríoer.
OE U:dO uur zlJn Juliie kfaar. DSVP, §occer Boys, UÍlhelmus'èn
er ook.
F3:
op 29 decenber- een toeriooi in sporthal- de SchiLi)
a1le opelers,' de leidet en no,tuurliJk Íervoer. Orn

afselopen. GDSI GDA en.La&kkuarti?t,*lïll 
i"o, ï

e zie hiervoor biJ.' -' ; -..,:.È
WasÉeiaar ziJn

te' RiJsl,ÍiJk; We verwachten
on§eveer,.16.0O uur. is het

. .:. :

.IIEEFÍ. U AI II{GESCHREVn.I. VOOR- DE P\]ZZELR-TT ,?????

HET KAN NOG NET t,I II

betekent geen lrainingr Dat is doro.

:' .r " "0p vriJds,g 23 decenber en , Januari traint Fen6 Keus nornaal net tle.overige
senioren en'd.e spel-ers van Al-. Ju11iq, nqeten'we]- on. L9.-l+5 uur.aénígZig.ziJn.
Neen ook al-tiJd Sroschoenen nee. ÍIe laat konen zoals afBelopen vriJdag

De ziekenboeg

Het kan niet op met deze serie. Het verneld.en in de LENSre,rrre, heeft r,reinig '-;-

positieve effekten. Martin Ebben kr,a$ wel- Írat vroeger thuis dan ver$acht. ." -.

GeluJ<kii! maar. Een 1an§e revàlid.àtiè zit er nog ïel- voor hén in. Jongens ''
van 33. Ga eens lsngs of stuur een ka€.rtJe: Hdt adres: K.Olivereilantt L05,

lens B3 heeft toch.rel pech. Nu moet }lichel Meurink í{eer,even het zieEenhirib
ín. Ztt recbterbeen groeit ha.raer dan ziJn linker. Voorlopig is keepèn uit derï'boze
rroor Michel. Misschien later in het seizoen.
Errol v.Brest van E6 heéft ook al groeiprobleÍen. Voor. hém ziet hét erslechter
uit; Een riroeiliJke lange '^reg te gaan waarbiJ voetbaLlen onbelangriJk is."- : .
Ileel veel sterkte Errol en nd.tuurliJk ook,d.e andere bovenstaande personeir.

- Irs.inins Lens A1:

!'estiviteiten E + F..ieusd.

J

"',.ïr

Na het :Sinterklaasfeest ziJn Ae looed.ers gewoon doorgégaan rnet "örganiseren -
van feesten. Het Sínterklaasfeest fies uitstekend gès1aagd.
Op bet no4ent dat Je dit l"eest is het kerstfeest voor E en I'-kfassers atyeei.i.,
gerreest. Als Je aIè. voorberelallngen hebt meegemaakt, efl dat deden 1IiJ ziJde-"-,
1ings, dan gloet dit een nog groter succes'getorden ziJn dan het Sínterklaas feest .
ouders hartel{ k 'bedaokt voor Ae iÀzéu.' '; '';. " ;."."; : I::É:I4

r r ...:..' .'. :- ,j ' ,, d. ... , '-i:
NleufiJ aarsreceBtle: ',5 '.

ZoaJs gebruikeliJk opeat, LENS op de eerste d.ag van het nieuve JaaI .weer het 
"-.klubgebouï.voor een oualeríets gezellige nieuwJaarsreceptie. WiJ hopen alan .vee.l

Jeugdleden, trainers, Leíd.ers _maar ooh ouders op I,ENS te. ontnoeten. '-."' .;
NatuurliJk staan de ol1elo11eó, d.e appelflàplen en d.è drankJes klaai. Vanaf l-)+.30
uur is ietlereen van harte fielkon. Dè receptÍe duurt tot ongeveer l-8.00 uur. Maar
vaak gèat het rlaarna nog }rel arat ].anger d.oor. Aan onzg Jeugèleden verzoeken..'
lriJ on het afsteken van vuur"werk achtervege te.laten. Dit stoort d.è nenseí op- de
receptie en het tetekent een hoop opruimverk nind.er. Gaai'ne Jullie rneaewerking.
lot op l- J aÍrueri op LENS. ,:. . ,. 1.:,. . L "- ...1r.. ,.i , ,i . r-



Íogh nog vq! gespqeld.

Wat een yoorrecht is het toch om een kunstgrasveld. te nogen hebben al_s verenigiog,
IENS zou er el1es a'a^rt moeten doen om dit ook te kriJgen. ïs er misschien een
sponsor aanwezíg? 2 ?

Ondanks een totale àfkeuring en ond.anks d.e neervalLende regen speelden
F2,E2,EI+,C3 en 83 op het droge kunstgrasveld van RVC,
De Iesul-taten varen, visselend naar dat is eigenlijk onbelangïiJk.
Js.rmer was het d.at !r biJ Lens 83 liefst acht af-beLlers varen en bij lens Cl
kwenen er een heel Lt"} guroon niet op. Gelukkig varen er spelers van C1, C2 en D1
die veL mee vilden .Aoen.
De spelers van Et, D1, D2 

"., 
CI+ die er waren gingen nog vat yoetball-en in d.e zaal-.

Voor d.e rest geen aktiyiteiten w&nt F-klassers voor d.e zaal waren er niet en yoor
d.e rest ïas het veei echt te slecht o& zoEaar uat te gaan trainen.

I

Een lroord van troost voor El+,

Jongens, wat een strecht nieuws in het krantJe vau vorige veek. Drie kl-ubs uit
onze poule hebben zich teruBgetrokken,
Wat doen ve nu? Nou, in iedergeval niet lang treuren. We d.enken gewoon niet
meer aan ale konpetitie naar spel.en elke rreek een fijne ved.striJd. Ik heb al
vaker gezegd dat in de E-kl-asse d.e punten nog niet zo belangriJk ziJn. A16 het
voorJear komt, krijgen we leuke toernooien en dEÍr nemen we weL vraah.
InniddeLs staat d.e {inter voor d.e deur. fk vens Jul1ie en de ouders prettige
kerstdagen en een goed L990. Vees voorzichti8 net 'l,uurverk, vant voetballen net
één oog is erg moeil-ijk. Je hebt s.l- kunnen lezen dat I,ENS niet needoet asn d.e
vinterstop, We bliJven Lekker bezig, buiten of binnen. Jul-Iie zul-len het wel
af en toe een keertJe zonder niJ noeten doen ondat ik voor miJn '^rerk op reis
moet, maaÍ ik zorg dan wel voor een goede vervan ger .

de leider.

De JeugdkoEmissie staat geheel achter d.e kreet van de Lelder van E\. Sterkel
nog er zoud.en eigenliJk heler.aal geen stand.enl-iJ sten bíj d.e D-E en Fjeugd
&oeten verschiJnenl Iedere veek gevoon een lekkere pot voetbaLLen tegen een
geliJkHaardige tegénstsrder. DEar gaat het om en niet oI[ het behaalde eartal
punten aan het eind van de konpetitie.

l

Tot slot: i

I

De Jeugdkomnissie r,renst a.lle 1eden, Éed.e{erkers en familieleden een prettige
Kerst en een geluJtkig 1990 toe.
Tot zlens 1n 1990 èn lrie weet tot op de NieuvJ aarsrecept ie op LU{S.

I

I

lr
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DE LENSREWE
I,IEEKBI.,AD VAN DE VOETBAIVffiENIGING LENS

63sté Jaareaàg nunniér 22', L\ Januari'1990"
Iti§tt* t$t* lt tfit t(** #** tt** * tc* * tc** * tt * ** ti *1* *lt tt ** # tËtHt **lé * * * * tt,1,rÉlt lt ** ll ** lt** l(** * àtll ** lt lttt lt lt*l( l{ *

. Nieuve ]eden:
i

t " --1". i
n,l Sezo, 100l+63, Johan v. Bourgondiëlaari rl+1]6., 2722.vn zoeter-
79.-\21552. " :
g,e,zo,22Q'172,,Hllversr.ursestraat 8L, 25?l+ Xc Den Haa[. -''

.l'l:r-
I

I

Mutaties Iedenli.l st:

2735 R,II.llasserna
meer. tel: 0

2736 E.v.KniJ fr,
r,eLt. 3235779

0pzegging:

IAdresviJziging 
I

i-
0223 M.J.v.d.l{oek, Sezo, Beuknol-enilant soen 16, 2807 EL Gouda, tel:
LLo3 R.J,Ham, Seza,i Escerplaan 85, 251+T GB.Den Ha.ag.

I

01820-21353.

I

2735 J.A.Delgado, E. Jun.
li

Boete: I

Registratiekösten 1ë boeking f, 20,--: E;Endlich' .-..
l

AdministratÍekosteri 3e boeking f. 35,--: J.Buitelaar, D.Sanders, L'VerkiJk.,
l

Betaling v6ór 22-1-t9O door overnaking op girorekeniDg 336?11 of. bank-
rekening U992\229 Ra.bobank Den Haag, t.n.v. V.V.T.ENS te BiJswiJk ond.er ver--.
neld,ing van ttBoetetr.

,l I Het Bestuur '..,1 t'
IÍijzieine lidaaatschèp:

2502 R.1,l.Jorda4 A. Jun.

VAN DE BEDAIITIEf,AFEL.
l-

De prestaties v8n LENS 1(zo) blijken voor de LxNssupporters, iralverwègó- het '

seizoen, niet naar'ieders verrachting te voId.oen.
Toch is dit niet geheel terecht vant ook de period ekaspioenen dingen rnee om een
pronrotieplaats en dàt is iets waar niet iedereen rekening meé'hs.d gehoudeíl!
Het is dit seizoen voor het eerst dat er ook in het a.ns.teurYoetbal on d'e

periodetitel gespeeld vordt. '' 'i
De Juiste g.rr! ,àn zaken.omtrent het behal-en van zotn perÍotletitel u&t betr.eft
L,ENS 1 (ZO), kunt U efd.ers in deze lENsrerrue lezen' In een d.oor Girido Halleen
(waarvoor uiteraard. onze harteliJke de.nk ! ) Seschreven a?tikeI doet hiJ'a]Ies
uit d.e doeken vat .ioor ons anders misschlen een qysterie vas gébIeven. . . . . . : . I !

I

Donderd.B,gavonè (varavond dus )t'
VriJ d.agavond L2 Januari a.s.

PROGRAMMA KO},IEI{D WNE(IND :

I

Zateralagnlddag 13 Januari :

l-1 JanuarÍ Te Wele 1 
. - IENS 1

KlaverJassen e! Jokeïen aanvang '

LENS A.reg. - DSO A.reg aarlvang

LENS 2 1- Amar Deep 2 aanvang
,'a"

- A.nar Deep I aanvang ., +.30 guT

- LENS 2

- IENS 1

20.30 dur.
20.30 uur.

12.30 uur

12.00 uur

a.anYa.ng 12 .00 uur

aanvanpj r .' 1l+ . Oo utr .

LENS 1

FC lisse 2

I'C lisse 1

zondagtrÍ ddag 1k J aIluar

l_

ii, l.
: ''



Vrijdag 12 JanuarÍ a.s. Ae 2e rcnd.e van onze J oker/kfaveri as -konpeti+" ie '
l:-1ó aéeineners ean d.e ie :.onde van I decerèer i.l-. vord.en verwacht ' B"nt.': ..,
GOi"*$ dan.gelíeve U dit door te 6even aan een van ond'erstaandè personèn'

liilt U al-s:log inschrijven, à*r, ttn da+' iiteraaz'ri eveneens tel-efonisch biJ ''
René of wim. Deze 2e avonó zal er yggpllg§ moe"en vorden [ègaan '
De kosten bedragen Yoor het k1"vurJàlleo f' 10,-- per koppel eri voor-het
jokeren f' ,,-- per persoon' InschriJven voor het kleveriassen kan a11een per

koppel. Wij rekenen lÍeeï o! een Srote opkonst '
Aanvang 20.30 uur !!!!:

I\,.Kouvènhoven
R.v. d., Steen

?o1 ,)r zL

3455134

KLAVERJASSEN .]OKEFE}I KIAVERJÀSSEN JOKEBEN

=============

I,ENS 1 IS NOG ]N DE RACE.

Nadeonge}ukkigened.erlaegte8enDuOhoordejed.iversesupportersteleurgesteld'
momtererr'"nu is het seizoei voórli3't'' Deze suplorters vergeten' dat er per seizoen

[ (iri"r) ranglijs-uen ziJn, De eerste is de totaalranglij st , waarvan de kolloper
a"'rrrpí."n is,-die autàiatiscrr pronovéer't. '. : ' : r'

De driè and.eÍe renglii'sten ziin ài" l,ro de.drie perioden. De vinnaars Je.n de

peirioden gaan na afloop van de kompetitie onderling knokken-voor een kans oP een

èxtra pronotieplaats. De striid is dus nog Lang niet voorbij '
De perioden worden'gevórmd door achtereenvolgens 8, ? en ? vedstriiden in de

voLlorde, zoals d.eze vooraf door de kompet itieleider is vastgesteld' In de

eerste periode verden t$ee vedstrÍiden van BTC ongeLdig -rrerklaard ( lTc-lwo en

DSO - BTC). Deze wedstriJalen dienden opnieuw gespeel-d te vord'en ' . -
Bovendien kreeg BTC tvee-ànstpunten ii ninaeri.nÈ. Ut+O zeg kans de ongeldig'
verkl-aard.e nederlaag tegen BTC om te zetten in een overlrlnning terwiJl DSo

de netlerlaag tegen BTC onzette in een Seliik spel' DWo' verd vj'nnaar van d'e ",
eerste periode.

HÍernaast is d.e stand. ven de tï'eed.e periode')
afgedrukt. VCS gaat ongesLagen aan d'e- kop en.
LENS -voLgt op d.e tweetle plaets '.L,aakkwaltier
d.oet ook nog flink. mee. De resterende drie--
vedstriJ d.en ven LENS zijn:
GDS-. -. I,ENS,
I,ENS r - Westlend.ía
DSo,.LE§S I , .,

De.drie resterend.e wedstriJ.den van.. VCS:

tsEC- - ïCS
VCS - GDS

tJe stI. - VCS

lINQ

L,ENS

Laakkv.
líestI.
BEC
DSO

DWO -
BTC
ar .. u

GDS

iIBS
GDA . ' .

(+10)
(+oB) -

(+0, )
(+03)

-( -02) "
( +01)
(-01) .'
(,ol )
(-o\)
(-02)
(-06)
(-u)'.'

\-8
\-6
3-5
3-l+
\-r+
^.i

3-3

4-1
4-U

.f

I{et liJkt erop alsof west}andia in deze periode een sleutelro} verYult '
We§tleBdia zel"f is trouvens ook nog niet uitgeschakel-d' De resterende -

wedstriJden voor !íestlandia en Laakkvartier ziJn:
3TC: ;- Westiàndia I GDA' - Lirà'klrwartier
Westl-. . - DSO ; . taakkv.- BEC

LENS - Westlandi& - GDS - Laakkwartier
Wèstl. - VCS

Eindigen tvJe kLubs ae:x het elnd Yan de periode geliJk, dan beslist het doelsaldo'
i+at oit, betreft staan vc5 en -LENS er nu dus goed voor. Na de vinterstop za1 LENS

zich noeten concentreren op de tvee resterende period.etÍteIs, I,E"NS is voorlopig
nog volop in de race'

2



UNICOBN UNICORN UNICORN UN]CONN

Uitslagen oef
I

enwedstrij den : O].iveo l, - IENS 1
Oliveo 2 ^-"],ENS 2

,1-1
3.1

Kompe titiestard na 2)+ d.ecember .i .1. :
I

27 -08
2t_-11
32.IT
2)+-rl+

D}.IO

Laakkv.
LENS
llestl-.
ns0

12-20
11-17
11-t q

12-1)+
11-12
l]--12

r6ï10
1?-13

Il. v, HollaÀd
BEC

GDA

BTC
GDS

HBS

11-11 18-22
12-10 1r-21-
L2-09 t5-26
l-0-06 t2-20
11-05. 11-29
t2-03 . 9-26

Agendatips:

28 Janueri i,r" LENS 1
],EI,IS 2

I

- lÍestland.ia 1
- !íestland.ia 2

1l+ . OO uur
L2.00 uur

i

J
, il

lJNICORN IJNICORN UNlCORN UNICORN

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

l

Donderdae 11 .ia.nuari 1990 ( varayond ) .

20 , 30 uur Te l,lerve ' l- - LENS 1
i
I

Progra.una zondag J_4 .lanuaït J-9yU

van Vred.enburchveg, RiJ sv-iJk.

t.
t,

1l+ . 00
12.00
l-1 , 00
12.30
10 .30
11. 00
L2.00
12, 00

FC Lisse
FC ],isseuur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

HS Texe.s.
Azzuri 2r

IENS ].
],ENS 2
].,,ENS 3
IENS L
LENS 

'Schipluiden 3
ljchrplurd.en 4
IENS 8

I.,,.SLeurink': -'
E. J. HE r1and.
N. N.
N.N. :.r'.1

P.v.d.Va1k -

N.',N. i ;'

l-
2
DI{B

Den Hoorn T
LENS 6 i
TENS T t
Wassenaar 5

5t+tl3023 .".-,.. -'..-

,5t+/30\5
565 /3082
570 /3]L0 " veld 1
5'lt/3tt6 - veld 2"
fi!/3285 r-r ' l

LET OP GEWIJZIGD SCI{ADUIiPROGAAMMA t I

LIGGING TERBEINEN:

tr'C Lis se
Texas DHB
Den Hoorn
llassenaar
Az zur i

OPSTNLLINGEN

SpekkeLas,n Lisse
Duinlaan

ter, obizr-ir\g)+l 
'

te1: 3686360
woutiseweg 66-68 len l{oorn. teL: 015-611+9?3'.. i,1"
Kerkehout tíessenaar 

. 
tel:. 0,1?51-797\8,.

Fihstad Benoordehoutseveg tel: 070-321+1\1\ ' "

1ENS 1, 2 en 3 vorden door de trainers bekend gemaakt.
afschrijven
afschriJven
afschrijven
afschriJven
afschriiven

Tony Vierling
R.v. Noort
Itr.Heijnen
L.VerkiJk
A.,Bilderleek

, :,r:,

,, tet,:-,6Q66\2 -. .

.te1: l+51510'tet: 
6l+tO88

teI: )+51+9?2'

' tel-i o?9-516?86 j,::l

LENS l+ als
LENS , als
Í,ENS 6 a1s
I,ENS 7 als
ï,ENS B als

bekend
bekend
bekend.
bekend
bekend

,,.
3

biJ
bij
bij
biJ
bij

.':



SCHADIJHPNOGIIA!4MA (BIJ ALGE}iEI,E AFKEUXING)

12

10
t2
12

.00 uur Qulck lr

.OO uur' tyía 3

.00 uur Quick 5

.00 uur Lyra lr

.00 uur Quj.ck ?

- I,ENS 3
- LENS 6

- LXNS 5
- TENS ?
- LENS 8

Sp. prk.Nw. Hanenburg Sev, L.nBnLo.an-'Sp.pik. "de Zvethrr De Í,Íei
Sp.prk, Nw, Hc,nenburg Sav. L.manlaen.
Sp.prk. 'rd.e zvethl De Lier' '--
Sp.prk. Nw, Hanenburg Sev. L.manlBan

Naar het doorgaan vsr deze qedstriJden kan vord.eh geinforraeerd 51J:

l,yra na 10,30 uur.- teL: 01?h5-1367í
Quick na 09,00 uur tel: 3680323

PBoGR AUI'14 21 JAI,IUAXI l-990,-

UENS l- en 2 trainingsÍËekentl Renesse

1L.00 uur LENS 3
13.00 uur LENS ll
U.00 uur LENS 5

- Vios 3
- Aachipel 3

- WilheLmus I

10.00 uur
10.30 uur
1l-.00 uur

- LENS 6 -,..,,
- LENS 7 -""" -

I red.o 5 "', ' -:-r

Quick ?
DiIL 5.TENS 

B

ZZZZZZT,ZZZZZZZZZT,
Z ZAAI,VOETBAÍ. Z
b L L 4 L L L Lt,t I! b ar L L lJ L lJ

Uitslaeen 2 t /m 5 .Íanuari

Qulck 1
LENS I+

l,Iedstri.1 alpro

- I,EN§ ].
- Kogel Shoes k

2-6 ( Better )
Kogel Shoes opgelieven. '

grarura L5 rln 19 .lanuari 1990. - -

I'ÍaandsE 15 .l anuarl L990
21.00 uur The Bonbers 3
22.20 uur Í?te tsonters 2

Woensdag 17 .lÈnuarl l-990.
L9.00 uur HDV L - LENS 1

Vri.ldas 19 anuaii 1990

1!.1+! uur E.O.C.2

TIGGING SPORTHALLEN.

oranJeplein
Houtrust

, - Slicherstraat LL
- Houtrustweg 108

oranJeplein, , 951
OranJeplein 

_ th1

Houtrust 923

- LENS 3
- IENS 2

- LENS \ Hout, ru st 961 (veltl 2)

( vel-d 2)

Den HB.ag
Den llaag.

..
H

L
N

N

zzT,zz,zzzzzzzzzzzT,?.,zzzzzzzzz?,zzzz?,zzzzzz,z
Z LANGS DE SP0RTEN VAN DE Z.M,IIADDER Z
z?,zz7.zzz7,zzzz7,z7.zzzz?.zzzzzzzzzzzzzzzzzzt

Uitsl-agen zaterdag 6 .1 anuari L990.

LENS l- Íra6 vri-J .

LENS2 I - Nciotd.orp 4 3-1
IENS'3 . - J.F.S.C.S.Ka.nraan 7-0rs-Grev.Lo - LENS L 6-3
ProEranma zaterdas 13 .1 anuari 1990

1t.30 uur LENS -
12.00 uur LENS 2
L0.L5 uur LEN§ 3
11.30 uur Ly?e 12

- Amar Deep (f )
- anar Deep 2 (2)
- Wassenaar l+ (3)
- J,ENS \

. Boy1a

. Borsboom

.N.

.N.

003/01?
oLz/ 069
026lLt6
o30/192

l+



l,iaeine terrein:
Lyra: Sportpqrk rl

VerzameltiJ d.en :

,!,

de, Zweth 'r veilíngweg 26, de Lier.'te1: O17l+5-13677.

LINS 3 9. 30 uur
T,ENS h 13.15 uur.

LENS
LENS

l-

?

13.00 uur
11.00 uur

Bij afkeuring s chaduvprograruns, uit tegen Postalie.
I

. LENS 1 11+ . 30 uur I lrus 2 12.'00 uur
I

Bij al-gehele afkeuriing trainen om 12'00 uur. i
Yoor infornati.e over afgelastingen kan Een zaterd.ags infornrltie. inwinnen
onder teLnr. 3295ï 1 ( antwoordapparaat ) vanaf 8.30 uur.q

I

Het e-erste en tveeale el-ftaL vordt door d.e trainer bekend genaakt. Eventuel-e -

aÍheldingen vooï het eerste teanl vriJdagavond voor 1!.00 fluï biJ H.v.Spronsen
te1:..9330\0, zaak 502a55 of bíj H'Gabel tel: 6l+6151+ . :
voor.het tveede t-egIr eventuele afneLdingen biJ 3.v.d.Nou1and te-l-: 96?016.

P.Ax, A.v.wiJngaarclen, M.Guclu, S.v.d..Togt, I,.Sinke, B.Wezenaai, E.de.HolÍf;
J.weltens. I

ErentueLe aflseldingen voor vrijdagavonA 19.00 uur bij W. v.l'lersbergen tel:
32t3360 (ait is veipl-lcht )
BiJ afkeuring schadr.rvwed.str j-J d bij Loosduinen verzameLen 12.00 uur.

OPSTEILING LENS 3

W,v,Mersbergen (A)

OPSTEL],ING LENS L .

Programna zateralaa'l20 ,l anuari 1990.

Ornas i -
Monster 6 -
Monster 11-
SVPTT 11 '-.,t

I .r 'l'

I{.v.Kooten, D,BaJetto, A,Ernster» W.Hermanie, D.Rotteveel,

D.tle Rui,ter (A), N.Jagesar, J. Kouwenhoven, G.Kuiper, I{.Ifouvenhoven, C. Lip+a-n,.
J.v.d. Stee, M, Osnair, I{. Stulfbergen, L.Mantet, E. SiLl"ia4us, M.Raphaela?
Eventuele afmeldingen voor vriJdagavond 19.00 uur biJ D.fe Buiter, te1:
3il$\22 (dit is veiplicht ) ..:.

l_\. 30
12. 30
]-2,30
1ö.30

uur
uur
uur
uur

TENS
IENS 2
LENS 3
LENS \

. Erven
ermeer

003/013
o12l063
026/L?L,'o3olr9r

J.V
N.N
N;N

Algeneen kontahtpersogn: Paul v.d..Steen, Chopinstraat L03, 2152" 8V, Den Hs€.g.

.l - tel: 39?0151+. Bij geen gehoor 3635\18 !'red Grens.

f'-

I4r=gEg={=EggllEg§!

Hedstri.j d.prog ranma, A-3-C-D-E en tr' .ieugd.

Afbeflen voor ond.erstaand.e vedstrijden alIeen bii PauI v.d.Steen ( 39?0151+ )
zo snel nogelijk doch uiterlijk voor vriJd.agavond. 19.00 uur. Bij geen gehoor
bell-en naar Frett Grens (363rL18)' In uiterste nood nog op zaterdap.orgen :opl. !
LENS ( 3661-311+ ) na 8.00 uur,bij iemaad. van èe Jeu8dkomnissie.

Etfbat aatdn' aàhl,*re tegenstand.er 'uit/thuis terrein/veld'"' óan. k. iens

A.reg. 13 j an.
an,
€Jl .

v 1..,. ... .j L1.4) UUr
Noordveg 18. 30. ( velo )
M, Stokg.Laan ,.. .13.1-5 uur
sp.prk.l{est. Zoe- 10.30 uur
termeer
\? 18.00 uur

A1
B1

1,5
1?
12

i
J

J

42.30 ,

t9.L5
1l+ . oo
12r. OO

DSO A. reg.
Velo A1
SpooflriJk A1
DWo BL

th
ui
u1
UI

uls
t

thuis

5

15 Jan. 10 00 Gravenzande

t
I

1

I



Elftal al@ uit/thuis tqrrein/veld. san.k.Lens

,DZ

B3

ND

VJ
CL

DL
D2
xl_
E2
E'a

Ell
E5
-Eit

Fl-
T2
r'3
FL

Vanaf 8.30 uur kunnen Jullie naar LENS beiien tel:
ueer oÍ bovenstaend. progranma tloorgaat, Gaat het n
stas.nal al-terns,tief 1Iat a1tÍJd doorgaat, Neem voetb

Suurtreg/llassenaar' 11. L, uur
\2/3 11.00 uur
Gen, sp.prk. ' ... ' 17 .15 uur
sp.prk.Pr.Irenè 9.00,uur
I{oordweg 17.00 Uur
MadesteiJn 11,00 uur
D. en Bergselaan 10.00 uur
V2 '12.00 uur
Buurtv. /Wtnaàr 9.1, uur
Buurts. /W'naer 11.L5 uur
Houtrustveg 10.00 uur
MàdesteiJn : 9.15 uur
Arkelr+eg/PoeldiJ k 9.00 uur
Madesteijn l-0 ,00 uur
Arkelveg/Poeldi j k10. 00 uur'Houtrustveg - 9.00 uur
BuurtveE/Wr naar' 9,15 uur
I\laalesteyn 9.00 iuuï
Buurtweg/Wrnaar 10,15 uur
Buurtueg/Wr naar--. 10.1, uur

366131\ biJ, tlriJ feiachtÍe
iet door daJr hebben uiJ onder-
a1 en grmsehoenen mee.

samenkomst Lens' -

' 13.30.uur
12.00 uur

''':- 13.00:-uiir i..

. .11.00 uur
'11.00 uur '

L0.00 uur

13' jan.
13 Jen.
15 Jan.
13 J an.
1,5 J 8n.
13 J an.
13 J an.
L3 J an.
13 J ar,
13 J an.
13 jan.
13 Jan,
1-3 j an.
L3 jan.
13 J an.
13'jan,
13 Jan.
13 j an.
13 Jan.
13 Jan.

12.30
lL .30
18.30
10 .00
18 .00
L2.00

L2.30
10 .30
12 .30
rt .00
10 .00
10 .00
1-l-.00
l-1.00
r-0 .00
10 .30
10 .00 "

11. 30
Lr-. 30

uit
thuls
uit
ult

uit
uit
thuis
uit
uit
uit
uit
uit
uit
uit'
uit
ult
uit.
uit
uit

JAC 81
BÍC
Gravenznade 82
nvc cl .

Velo CI
GDA C].
UDQ A'

Gtoen llit '18 C1
Gr',W.vAC D1 . .

GT.W.VAC D2
Scheveningen 81 .

GDA E2 ''
Verburch E2
GDA E\
Ver bulch ljj
Scheveningén 'El
CT.H.VAC Fl
Postduiven F1
GT.W.VAC Fa
GT.W.VAC F3

BIJZONDERHEDEN:

- ga,a.rne oud.ers net vervoer voor: LENS BL, Ba, 53l[, /1-l, oi !/n rl ' :. '- r' i

- èigen vervoer voor: !ENS. CL, C2,. C3; Kom ,oui au tilt"-of openbaar l,-ruour.
- zie schaduvprogramna, reis naar PariJs voor Cl- t/m D2.
- opstellingen a1s bekend met uitzondering val:
- IINS 82 met M.v.d..Berg, R.Pronk, J.Pronk en M.fzendoorn.
- LENS 83 met F.Baisatie, T.. i. Levenstone, zonder: tr'.BLokhuis en 3.Lau..: I

- LXNS C1 : M.v.d.Berg, B.o1sthoorn, R.Pronk,, J.Pionk en M.Izendoorn zie ook bij
- LENS C2 : zonder T.J.Levengtonet zie LENS 83 t'
- LENS CI+ : met R.v.Brest
- LENS Dl- : zonder L.SendaI en G.Strik, met A.el lladdiöui
- ï,ENS D2 : met L.§entlar en c.Stlik, A.eI Haddioui zie .LENS DI' . - :. ,-. .,1,,1..., .-. .

- LENS I'3 : met J.Fiets.
Schaduwprograrnma

82

13.30
12.00
13.00
11,00
11. 00
L0.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

I,ÈwS'l.reg. en A1 trainen . .r'

IENS 31, 82 en 83 trainen'
L,ENS Cl, C2, C3 en Cli tralnen r' '

LENS DI en D2 trainen
LENS 81, E2, 83, El+, 85, E6 trainen
IEN§ fI, 82, F3 en F\ trainen

KONTB]BUTIES

De Jeugdspelers tlie over het lopende seizoen nog nlets betaald hebben aen kon-
tributie hebben afgelolen zaterd.ag., een brief Eee naa! huis gekregen. We vrageu
de ouders iru sneS- te betalen op gilo 336?U t.n.v. penningneester LENS of
kontant e.s.zaterdag op LENS.
Ovei'tvee veken moet mlninaal de heLft binnen ziJn. Dit Laatste geldt natuurl-iJk
voor'elk JeufdLid.. oiitters gaarne Uv nedewerklng.

6
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Reis ,naal. Pari,.is vocr Ci t /n D2.

Nog steeds zoeken viJ zorr zes spelers d.ie van I ,"/ro \ juni nee ïil,Len naa
PariJs, Per 1u4e touringcar vertrekken ve .na.ar parijs om te voetbalLen en
ol'r de stEal .te bekijken, Slapen doen ve in een jeqgdherberg lraar we ook ete
De prijs is f, 2!0r-- ler persoon. ZakgeLd en toeristenkaart of pagpoort z
hier nog niet biJ. lfnteresse?? Bel dan naar Paql v,d..Steen +"e]: 39?015[. V
s.lIe deelnemers geldt dat er inmiddels f. 100;-- (tllee termijnen). or.'ergema
moet ziJn op giro 336?11 t.n,v. penningmeester LENS. Bet vernetding I,rankri
Pas zorn L5 jongens hebben dit ged.aan. Kom op oud.ers

I

4.
it
oor
akt
jk.

LENS 83, E5 en F]' uaren zondag d.e eerste teans nie Íeespeelde- in het zr^reluwen-
jeu8dtoernooi teD bate vaJl de gehand.icapte jeugd. rngeschreven hebben ve me.,, a1le
D:X.en F.teans.. .Het _ ins chri j Ígel-d gaat naar de gehandicapte jeugd, ja.mmsr vas
het. dat d.e teans. sleehts drie vedstrÍJden van een kleine 10 minut,en speelden.
Veel inschrijvingeri is toch de bedoeling, Dan moet het een aantrekkeii,lk
toernooi zijn denken Hij en niet zoaLs het nu Tras. lle zulLen df" zeker aankaerten
bij de EVB. De restftaten van de LENSteams !íaren visselend.. IENS E3 verd derde,
IENS X5 tveede en I,ENS Fl- eerste, De nu ners 6én (ff) spelen op 2J febràdri
de finale. De ove:'ige teams spelen eind. JanuAri cf begin februari..l

Zaaftoernooi zvaluïen.jeugd.

Kls.ver,l assen op LENS. .

We nod.igen aLLe ouders van onze jeugdled--n uit on a.s.vrljöagavond gezell-igl
bij _IENS te komen kLaverJassen. Om 20,30 uur. viLLen we beginnen. Je speel-t.
rnet 6en vaste naat] Het systeenis:. Rotterdams.pet, verpiicht gaan. r.. _,i.
Om rnee te d.oen moet je f. 5,-- per persoon tetalen. i,. . -,

Daar tegenover staét een hoop pLezier tot ongeveer ?3.30 uur en vie veet.èen
aantyekkel-ijke prijs in d.e vorm van een kad.obon, Tot.vrijdag.

IENS Cl+. -. Quick St sC\ ur,tsJ-ag )-4. .
L(vandaag het óliebdllentea"m). ; . 1 ,

t."rÍ:",'.;
Een nieuv js.ar en nieuwe.kansen voor C\. De eerste vedstrijd. in 1990 rnoest.
gespeeld. word.en. tegen Quick.steps (uit veqloren met l+-2), d.us ve hadden,
iets goed te nr8ken,'. 0m 12.30 uur kl_onk het flui-,,signaa1, en kon de vedstrÍJd
beginnen. Nou het ierd. ine de uedstrijd rrel- vant de-spanning vàs te.sniJde;,.-'- Het eerste gedeeltd van d.e'eerste hel_ft verd "r goed gevoeibàId., Leuke tomti-
naties en 'een Legid aan kaliseir Leverd.e nd onge.ieàr eéi kvartier een l--o voor-
.sprong op. Daermee'gingèri ve de,rust in en in de tueede helft" verd het een
waar doelpunten fèstiJn. clr vas'ale kluts ka,iJt en t<waia àelfs met l+-2 achter,
en dat kvam omdat eir totaal geen controLe *èu, *"s. Ms.ar o,e knokten terug en

Jongens Ju.l-Iie hebben hard terug geknóxt en ook de iàiaèr" in' spanning gehouden.
De tvee punten'vardn verd.iend en het bevijst vel ve.er'dat Julfie het wel
kunnen. Jongens a.s.zaterd.ag komt Groen l{it '58 op bezoek net dat goed. voetbar-
lende mèisJe. líij hbpen dat jullie dan niet zo-béicheiden zijn a1s bij de

' uitvedstrijd (hé vdrsierd.ers). :

Nou dit uas het.dari,, en verdeï wensen de Leid.ers Joop en Coi ;uU_ie een
sportief 1990 toe. t+;p.s.d.edoe1punten:Bikkie2enJepy?',''-'..'

IENS F1.

Iijdens de kerstvahantie hoefden'de slelers van i,ÉwS FL zichhiet, te veryel_en,
op woensdagmiddag vas er eerst een zaaLvoetbaltàernoo i bij Scheveningen, He
speelden er J vedstrijden, vaarvan er 2 verden gelronnen en i verloren'. Het --
toernooi .werd. door LENS op doeLsald.o geronnen. -. '
Zaterdag stond er no6 een toernooi op het' prograJrua. Iedereen lras op tijd biJ
LENS dus konden ve lop ons gèmak naar Pijnàeker rÍjden, ruant dat ri,1à ;e toch

I

I

II -7
I
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we1 binnen I+5 ninuten. Mèer dat vas rel even een eÍsrekening want de heren
de Rooy en Oosterveer hadden als verrassing een puzzelrit voor ons beAacht, net
a1s resultaat dat de rels 2 maal zolang werd dan 'rervacht. Toen ve uiteindel-iJk
biJ DSVP aankvanen was het v1u6 omkleden en geliJk de zaal in. De eerste
wedstriJd verd wat ongèl-u-ldrig verloren, naar de daarop volgende J wedstríJden
werdèn allen geÍonnen, zod8t ve eerste. a'erden van d.e grcep. Daarna moesten
ue d.e finaLe spelen om de eerste plaats tegen DSVP. flet verd. een spannend.e
sedstríJd met sons goed sÈmenspeL. Ook deze ïedstrÍJd Herd door IENS getonnen
en we behaalden daardoor de eerste plaats. Dus aI ,met al ves het d.us een
geslaagd.e dag. Als laatste bedank ik a}le oud.ers die ondanks aIle drukte }ond
d.e feestdagen toch steeds aanlleeig varen.

Peter.

Noot J eugdkommissie.

Dat tleze Jongens kunnen zaalvoetbal.l-en beïezen ze ook afgelolen zondag veer,
Het zval-uwenJ eugtltoernooi l-everd.e de volLe buit op. Drie gespeeld en zes punten.
K1asse. hoor. 0p 2! februari de finaLerond.e in. Succes.

UITSÏ,AGEN JEUGD.

Lens A. reg.
Gona A2
O§npía B.reg.
Lens 82
SEV 83
Lens C2
WiK C1
Lens C\
NKSVM Dl
KMD D].

al(svr'{ A1
f,ens A1
Lens 81
Nootdorp Bl-
Lens 32
I. v. H, Cl-

Vios El
KltD EL
RKSVM E2
Vios E2
nKsvt{ F2
Yios F2
Vios F3

2-0
lr-3
1-0
B-o
2-t
o-)
2-l+
,-\
?-n
0-8

- IJens El
- lens E2

- lens !14

- Lens _Eit)

- Lehs F2

- Lens F3

- Lens tr'l+

n-o
0-5

n-c

Í)-?Lens
Quick
l,ens

Ch

Lens D2

won d.e vriendschappeliJ ke wed.stliJd met 2-0 van nKSVI'{. Za'tcerd,ag
noeten Jull-ie de eindsprint in gaan zetten d.ie moet leid.en tot het
behoud in de regionale klasse. Hier hebben Jullie nog tien ved.striJ den
voor. Doe allemeal Je ulterste best hiervoor zovel op ale trainlng als
tiJdens d.e uedstriJden, WiJ hebben er nog best vertrou$en in.
Heel, veel- succes.
speelde een spannend.e vedstriJd tegen Gona. BiJ rust nog 2-1 voor.
Ne ruet ves Gona ïat beter en àon met \-3.
JarnEer $as het dat Marco en Mohslxlmed zlch even vergaten en dat
Davlè de nekker niet hoortle. Even biJ d,e Ies pllJven hoor.
verLoor vlak voor tiJd. met 1-0 van 0lympia B.reg. 0f het nu bui-
tenspel vas of niet is nlet zo belangrijk. Het velrlspel van jullie
gef veel vertrour.ren voor de rest van het seizoen. l.leten Ju1]Íe
aan d.e beslist as.nvezlge kvaliteit een goede lnzet en mentaliteÍt
te koppelen dan is tle eerste pLaats nog binnen beleik. Zateralag
koploper DWO. Doe Je best allenaal-.
lJ'elal aangevuld met C1 en dat l-iep gesrneerd.. Nootd.orp ksan er niet
asJI te ps.s en verloor net 8-0. Zaterdag toch niet heel vroeg naar
JAC. Jullie vord.en aangevuLd. door spelers van.C1. ZiJn er ouders dle
kunnen riJden?? We hopen het.
speeld.e een hele l-euke vedstriJö biJ SEV, Met rust een 1-0 voor*
sprong, Na rust liep SEV uit naar een 2-1 .voorsprong.DAt bleef
het. Jongens Ba Je -voortaan rechtstreeks be1 d.an op yriJdaga.vond
voor L9.00 1rur even gp en niet op zaterdag.

c3

D1

Vanaf deze plek 'wenst de voltallige Jeugdkomnissie n.n, alle Jgugdled.en, ouders,
trainers, IeÍaiers en andere mederrerkers een voorsloedig en sportÍef 1990 toe.
Voor uat betreft het laatste begonnen we goed.
ALLe vedstrijden gingen door eí dat op 6 Januari. Leten ïe hopen dat het zo
bliJft. Iekler veÍnig afkeuringen r+ant daar baal-t ied.ere voetbaLler van.

Lens A. reg:

lens AL:

Lens Bl:

Lens 82:

Lens 83:

B



. Lens .C1-:-- -speelde .pie!, al-s .C.1 4+ar. liJna ali.e spelers kvamgn -.in. aktÍe' Dit is
:::-:-:-:-:-.H";iàtË ''Èa;sË: Mddd'd;iirkziirlulliè"posÍtieve Ínstë]iins kwaaen al-l-e' el-ftalleb kornpfeet in aktie.

'\rstlt-f ini'À.1 tt

Lens C2: vas geuoon veel beter da,:a ll.v.Hof1and. De 2-0 achterstand werd hee.L

simpel vegger.rerkt naar een 9-2 overwinning. Zat erdal GDA wat de laatste

a.T .

t Ï':iiiï:i il'1.

9

\§ il"t§jli. hÉI:

I. \\ I /'
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DE LENSRE\iIJE
IIIEKBLAI VAII DE VoETBALV$ENÍGING L,ENS

63ste Jaargang nur trer 23 . 18 Januari 1990.
ll* ll * * * ti **ll * t+ rÉ $tÍ * fi xít * tt**** ***fl;É lí* * t+* t*.:+lr lt ni ra+{ fl $l{ r(*}$ * * * * fl Ë * at ** ll lt* **lt }$* lt ltlr* * n **

OFFICIEEI,:

Nieuve leden.

2?3? D.A.Hoos, E. Jun. 22oPBL, l{olvenra.d.e 3, 251+l+ vP Den Haeg. te]: 3296999.

Itlutaties ledenliist. ,,}

AdresuliziEing
2719 D.v. tl. Veen, C.Jun. L,Daïldstraat 65,255f !B Den Haag, te1' 39?Utq6.

0pzeggingen:

191U M.de 3ruÍJn, B. Jun.
2621 B.Mertha, E.Jun. ïègens regeLnetig niet opkomen '

Boete6 :

Begistrat iekosten Ie boeking . f. L0,--: D. v. d. Hoek.

Registratleko6ten 1e boeking'f, 20,--: P.KroI, F.v.KniJff. .

Registratlekosten 2e boekin8i f. 10,--: M.TIJsen.

Seta1ing vó6r 29-01-'90 door overnakíng op girorekenins 3367u -qf bsnk-
rekenlng 12992\?29 nabobank.Den Haag, t,n.v, V.V.LENS te HiJsviJk ond.er ver-

- melding van t'Boetett.
\| I ilet Sestuur.

i

KONTRISUTIEVERPLI CHTING.

Helaas moeten !ÍÍJ kohsteteren àat te vee3- lnNSl,eden niet aan bovengenoernde
verplichting hebben voldaàn. 0p dit moment dlent de kontributle t/m decenber 18!

te ziJn betaald. Die }eden rren vie ae kontributie op 2L Januari a.s. nog niet
bÍnnen i6, zullen vanaf tiie dstum niet ueer speelgerechtiSè ziJn en eërsf den
veer aan wedstriJden mogen d.eelnehen vanneer zU aan hun ïerplichtÍngen t/m maalt
1990 hebben vol-daan. PutlÍkatie volgt in de LENSrevue, dle zal verschiJnen op
2j Januarl a:8. , 

I
i
i

KLAVXRJASSEN i JOKERSN I(LAVMJASSXN JOKEBEN

I,

Afgelopen vriJdag,de 2e avond, van de klaverJes/Joker kompetitie. In. een gezel-
11ge en met name biJ het Jokeren uitbund.lgé sfeer kva.E de vol"gende ultslag
tot stand:

Kfèver,l a6sen:

lÍet Bestuur. ''

1 Bog - Bleyenberg
2 Bon - Hoppénbrouvels
3 VerkiJk - Witting

I

Poedel: Js,nsen - Hoppenbrouvers
I

Jokeren :

1 Dinle Endllch
2 Suzan MinneEa
3 Frouke RÍeuen

5\89 pnt.
5268 ,
5198 'r

371+2 rr

l+86 pit.
500 t'

557 rr

1



De volgende avonden: 9 februaïi
9 maar+,
6 april

DDDDDDDDÈDÈDÈDDDÈÈDDDD

S SENTOREN ZOIIDAG S

DDDDDDDDDÈDDDDDDÈÈDDDD

Uitslagen zond.ag IL januari f990.

a.s
a.s

p.s. Tussenstaild na 2 avond.en za1 in d.e volgende LENSrevue 'word.en gepubliceerd.

F. C.Lisse 1
F. C.Lisse 2
iIS Texas DHB 2
Azz,rri 2
Den Hoorn '[
LENS 6
LENS ?
Wassenaar 5

- I,ENS 1
- LENS 2

- I,ENS 3
- IENS l+

- I,ENS 5

- Schipluiden 3
- §chlpJ_u]den 4

- I,ENS B

-2 (r.. )

-1 (v., )

-)
it$esteltt.

1
0
3
u
6
l+

1
5

-1+

-2

Progranma zonclag 21 ;anuari 199ó.

IXNS 1 en
11-,00 uur
l-3.00 uur
1l-,00 uur
1,0 . 00 uur
L0.30 uur
L1.00 uur

vr,os I
Archipel l
WiLhelnus 8
LENS 6 

.'

LENS 7
Tedo I

5)+U3029
55\/3050
56513089
5'r0 /3]J.5
57U3t2L

'63t/3286

tel-:
te1:
te1:
teI:
tel :

)a

36066lt?. .

3h51510
3l+61088
3t+5\972
079-516186.

2 trainingsweekend. Renesse.
J
K
N

C

!
N

R.v
i\r , H

I,.v
A.B

I,ENS 3
I.,,ENS I+

I,ENS 5

Quick 7
DHLS'
LENS B

vl .

Y2/3
,Taal
eber

. r,l

.W

.N

. Borst

.lioffman

.N.

LET OP GEIITJZIGD SCHADWPROGRAMMA,

LTGGING TERREINEN:

Quick : Ss.v. Lohnarlaan
DIIL : Brasserskade Delft
OPSTELL]NGEN

bekend a.fschrijven biJ
bekend afschriJven biJ
bekend. afschÍiJven bij
bekentl.' afschrÍjven biJ
bekenti -. afschrijven biJ

.v3

tel-:3680323
tel: 0l-5-l-31572

Tony Vierling
. Noort
eij nen
erkij k
ilderbeeh

LENS 1
LENS ' )+

I,TNS 5
LENS 6
TENS ?
TENS B

a1s
aIs
aIs
aIs

_aIs

, ? el 3 rÍórden door de trainers bekend. geÍnaakt.

SCHADI'WPROGNSMMA BIJ AIGEHEIE AFKEURTNG:

l-2 . 00
l-0 .00
L2. 00
12.00
1-2 . 00

Quick h

Quick 5

Quick 7
Lyra 3
Lyra \

- Í,EN§ 3
- ,LENS 

'- LENS 8
- TENS 6

- LENS 7

uur
uur
uur
uur
uur

SÈ.prk. Nv. Hanenburg
tt, Í

Sav. L.manlaan
lÍ-

ll

tl

sp.prk. I'de zweth'Í De Lier
ti It

Ns.af het dooÍgaan v€Jl deze wedstriJden kan rÍorden geÍnforneerd bij:
L,yra na 10.30 uur tel: 017lrr-136?7
Quick na O9.OO uur tel: 3680323 . - r,

Progr€.&Ea zondag 28 Jangari 1990:

11.00 uur LENS 1
11.00 uur IENS 2
12.00 uur SV E.0.C. 2

- I,Iestland.ia L
- Westlandia 2

- IENà 3

2

1 ':. .



L2.00 uur Íls,ssen&ar 3 - IENS \
- I,ENS 

'- H.v.Hollanë 3

- Westlandia 7

- LENS B

13.00 .uur VUC ?' "11.00 uur LENS 6
L2,00 uur LENS 7
10 . O0 uur HDV l+

Topscoorderstrofee (bilAefferkt I ln !\ll/!99o.
J . v. d. Stee
F,Disseldorp
H. Bertens
R. Gerskarnp
M, Fortnan

zàteraag lr

zondag.6
zond.ag
zaterda
zaterd.a

16 doelpunten -:--
1) doelpunten
12 doelpunten
11 èoelpunten
10 doelpunten

6
g1
è)

- I,ENS GAAT TN DE. AANVAL OP EEN PERIODE TITEL.

IENS in de eanval loo, u"n perioiie titel-, door vanaf het eerste fluit signael
van de arbiter de tegenstander een stapJe voor te ziJn. ,. ,.tI 1...
Geconcentreerd net'.eIf, man voor de bal zodat de tegenstend.ers niet hun'gevaer-
liJke rrapen de lanle bal koi: gebruiken.
Hei efttif speeld.e-zoals de eËrste tÍree ïeCstriJden aan het begin van de'kom-
petltie sret goed kombinatiespel van echteren uit'en waar het middenveld de gateh'èlchteà zo ook zatèrdag rraar LENS het spel naar zich toe trok en de beste kensen
dan oók ïoor ons r'àren rnaal de spanning verd opgevoerd tot 2 ninuteh voor de

" rust, Na 2 rni sluktè corners de derde dan. Richard Soeba,rta ging er d.dze keer' goed. voor s-Ëaan en.toen'uas het ïoor Peter Krol dueen naar knikken in de goede
' richting, ën de L-0 kon op het bord. Een Lekker gevoel om te gaan rusten. ,.

Na de rusè een ontketend. AmaÍ-Deep dat doar d.e neegebrachte supporters verd..
opgezweept tot eenl grotere dad.end,rang naar de géliJkmaker. '-'- ' -- .'r: - '

Mear het LEI,lSteam l1et d.eze keer $eer het eigen gezicht zlen, viJ Laten niet
over óns 1open. en ',riJ knokken ïoor e1k punt EEI{ V00R ATLEN A.lLEi,l V00B XEN . '

._. 2 Punte4, gehaald. en het qitzlcht op een perlode titel 1n eigen hand.,
Een konp)-inent vooi het hele elftel, 

"eserves 
en de goed.e vlatger die hebten

laten zien ds,t IENS zaterd.ag nog lang niet 1s afgeschreven en alat t'iJ met steun
van ied.ereen het tr^'eetle d,eeJ. van de kompetitie nog hoge ogen gaan gooien.

L L L L Ir lr L L L L L L IJ b Ir b lr

Z ZAAL'fOE'TBAL Z
zzz7.zzzzzz,zz7,7,zzz

Ultsla.gen 8 t/n tZ J anua?i 1990

- Í,aakktart ier 1
- IJal-vel Maan 3

10-1

22 i,/n 26 I 8.nuari l-990 .

soensd.ag e! Januari f99O

22,00 uqr HPSV L - LENS ]- 923. Houtrust (ve1d 1) ' -

vriJdas 26 J aquarr 199Q.

IENS
tEl{s

L
2

I

ÍIetlstril dprogreEma

l-9.1+5 uur i,ENs I+ i - DSS 3
I

LENS 4: LENS-s cheidsrechter ,

Lieeing sporthal:
lloutrust - Houtrustweg 1-08

t
Stand.en zaelvoetbal bi.Jgeterkt t/m 5 lanuari 1990.

zs.alvoetbal 2e k.Iasse C

* 961 Ííoutrust (ve1d. 1)

totaal
GS PÍ
11 19

stend
VT
52-331 SVH

3



2 HDV

3 SHS
l+ VCS

5 Vogel
6 r..,ENS r.

7 VoV
I 3l.Is
9 IPSV

10 De Stones
11 SV Orkaan
L2 laakkvartier

Rava
Silva Boys
Ihe chanpions
Cronvl-iet
Blauw Zsart
Venibo

FV Snoekie. '
],ENS

10 vov
l-1 FC the bonbers

l-1-17
10-16

B-12
1t--12

6?-25
llB-31
\9-23
32-28
)+0-21 '

'FV Snoekie . -
Silva Boys
BKAW
Shakti
De halve haan
Rava
q,ulntus
FC the boubers
Sp. ver . 1-! !
Paraet
Esperanto
LENS

totaal stand.
GS-F] ,Ï T

r.1-18 '
12-18,',
11-1?
72-tr.
11-13-
9-tL.'
T:10

10- 7
J.I- I

11- 6
t2- 5
LI- L

totaal
GS PT

stand.
VT

11-09
r-1-09
11-07
9-06

It -02
o-o1

36-\'
26-37
27-3' 1)
zb-b1
Tf -6t+

-10

10-1,
11-11+
12-11+

Lo-13
r.0-Ll-'
t2-09
oo

L2-08

s)

)+

l_

3
l+

6
'l
B

9
10
t1

1

1
2
I
l+

6

7I
9

l-0
11

xl?

2

?
5
2
J
2
2
2

2
2
2

qo-?1
1+9-31

53-30
)+6-40
l+h-31

Jb-JU
.39-t9
.31-38
'30-l+B
\5-62
z'.t-58
30-581) 2 vinstpunten in mind.ering gebracht. ,-..,

zaEl-voetbal
r:es. , 1e klasse A'

11-0 ,^'l
L0-03 - 30-)+6

zaalvoetbal '.:
res,2e kl-asse.A

sv Eoc 2

Cronvliet ' .. 3
Westlandia.. ,, l+

DSq, 3
IIPSIií , 2
Esdo L
FV Snoekie -8
Chaban/eldorado 2
Venibo , ' 

h
IENS h

L
2
3
)+

6
T
B

3
L
2
2
2
2
3
h

6042
64-60
6o-rs
36-2L
l*l*-:O
3r-30
l+l+-r8
29-3l.

69-\z
l+l+-25
83-!2

'53-21+

fi_t+B

70-> I

32-rB ,
79'30
31-10 r)
25-'lo ,

70-r7
tl-t6

_ 1o-1'
10-Ll+

,. ]-:2-\t+
9-9

11:.08
. 10-05

6- l+

1r-j' L
7

2
3 r0-o2

1) 2 i{iilstpunten in mindering' gebracht .

zzz7,?,zzzz?,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?.227,?.7,2
Z LANGS DE SPONTEN VAN DE Z.M. Ï"IDDER Z
zzzzzT,z,zzzzzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzT.zzT,zzzT,zz

Uitslagen zaterdas 13 I anuari 1990.

LENS
I,ENS 2
I,ENS 3
L,yra 12

- AEar Deep
- Anar Deep 2

- Hassenaar h

- I,ENS I+

1-0
5-1
L-9
5-3

Proeranma zaterds.A 20 .-lanuari 1"990.

1l+.30 uur Ornas - LENS
12.30 uur Monster 6 - LENS 2
1,2.30 uur Monster L1- LENS 3
1,0.30 uur SVPTÍ 11 - IENS l+

TIGGING TIRREINEN:

S,v
J.V
N.N
N.N

,Erven
erneef!

,1' ": oo3/ot3
o\zl063
026/l-7:-

'--::.: 030/191

0rnas
Monster
SVPET

Verzarelti j den:

IENS l- 13.00 uur
IENS 2 1L,00 uur

- Suurtlreg Wa.ssenaa,r

- Sp.prk. "Polenentt Monster.
- ttFil-nstad.tt Therese Svartzstraat

32t+t9'16
077\9-t+5723
32U11+11+

l-l-,00 uur
9.30 uur

l+

LENS .3

I,ENS )+

tel:
tel:
tel:



BiJ al-gehele afkeuiing traindia-;on. 1,2.00 uur, ,r,.;;r r

Voor iDforuatie over afgel,astingen kan nen zaterd.ags Ínfdrnatie Ínvinnen
ond.er telnr: 329r'l0]. (antqoortlapparaat ) vanaf B,-30 uur. I

a?kt. Eventuele
bi.l H.v. Spronsen

-Bíl afkeuring schadu$progranma. uit tegen Posteli-a.

r..,ENS 1 th . 30 uur IEN§ 2 ' 12 , 00 Íur

J.v.d.Stee, M.Oéman, W.Stuifbergen, L.Mantel, F.SiJ.Iiakus,
Eventuele afoeLdin6en voor vriJda6avond 19.00 uur bij D.de
(ait is verplicht ).

ProErarna zate rdB.A 27 Januari L990

IENS 1 1rri.'i

Ilet eerste en tl,eed.e eIfteI ïor(tt d.oor de trainer bekenal gem

afmeldingen voor het eerste ted.m vri J d.agevond. voor 19.00 uur'te]: 39330h0, zaak 3502f55 of bij H.Gabef tef: 36\655\.
Voor het tvèede teau eventueLe afmeldingen biJ B.v. d. Noufand 'tel-:

OPSTELLING I,ENS 3:

39620:".6.

IÍ.v,Mersbergen (A) , tt,v.Kooten, D.BaJetto, A,Ernster, w.Hermenie,. D.Rotteveel,
P.Ax, A,v.WiJngaard.en, M.Guc1u, S.v.d,Togt, L,.Sinke, S.llezenaar, E.de Ílolff,
J.Heltens.
Eventuele' afÍneldlngen voor vriJ d.egavond . L9.00 uur biJ Í.i. v. Mersbergen .t,eI: 321-3360
(ait ts verplicht )
Bij efkeuring schad.uswedstriJ d blj Loosd.uinen. VerzameLen l-2,00 uur.

OPSTEI,IING TENS }+:

D.de Ruiter (l), t't.Jagesar, J.Kouvenhoven, G.KuÍper, H. Kouvenhovei, , Í,ipnan ,
M.Raphael
Ruitér'te t 39\8\22

c
&

t

12,00 uur LENS 2
L0.15 uur IENS 3
13.'00 uur LENS \

1 Lyra 'l
- svr3, g

- rscratenzand.e L0

agttl.z
N.N
N.I{

0t2/068
026/L76
o3o/).93

VAN HEÍ JEUGDFNONT

A1-gemeen konta.ktpersoon: Paul e.aI.Steen, Chopinstreat 103, 2152 SV Den Haag.
tel-: 39?0151. BÍj geen gehoor: 36351+LB 'Fred. 'Grens.

' I{ed.stril dprograÍuna A-B-C-D-E efl F .leuad.

Afbellen voor ond.erstaande vedstriJ d.en a]lesl biJ Paul v.d.Steen (39?O1rl+)
zo snel_;rogeliJh doch uiterliJk voor vriJ dagavond 19.00 uur, BiJ geen gehoor
beIlen ne.ar F?ed Grens (3635h8). In uiterste nood nog op zaterd.agmorgen op
Í,ENS ( 3661"311+.) na 8:30 uur biJ ienand. van iie Jeugdkommissie. :

E1-ftel d.atum ' aanvang tegenstander uít/thuis tCrIg!41ïelq 'só.k.Lens

J
J
J
J
J
J

J
j
J

.J

J
j

A. reg.
AL

B1
D1

c2
C3
cl+
DL
D2

1l*, So
12,00
19.30
:.,2.1+5

1\.30
1\. oo
11. 00
13.00
11.00
12. \5
L2,00
13.00

20
20
22
20
20
20
20
20
20
20
20
20

D'

an.
an.
an.
an.
an.
an.
an,.
an.
an.
en.

DWo A.tetJ thqis
Duinoord. Al- , uit
Gravenzend.e SV A3 thuis
Verburch 31 thuis
Maasdijk 81 _ thuis
Velo 82 . uÍt
DSO Ct thuis
DÍ,10 C2 .' thuis
Laakk$.C2 thuis
WP C2 ' uit
Tonegido D1 uit
Tone8id.o D2 uit

VI 13,30 uur
fsabelleLand zie kopy
YZ L9.00 uur
vl ' 1L,b, uur
\?/3 .L!.00 uur
Noordreg/naterÍngen 13. 00 uur
VL 10.15 uur
11213 12.3Q. uur
\2/l Lo.3o uur
Zuiderperk
Roo!e1aan/trtbg
Roodelaan/Vbg

IL.4) uur
10. [5 uur
11:1+, uur

5
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' Ï{t'"

E1ltel datuÍ0 aanvang tegenstand.er Uit/lLqfC teffeih/veld sqm.È: J.ens

, Sportl-aan/nezenpl

E1

E2
E3
El+

E'
E6
tr'1

F2
F3
FI+

20 J an.
22 lan.
20 j an.
20 .J an.
20 jafl.
20 J an.
2Q J an.
20 J a,:l.
20 lan.
20 Jan.
20 jan.

10.30
r.8.00
10.00
Ll_. 00
1r..30
11. 30
L0,00
1"0 . 00
l-0 .00
10.l+5
ro .l+,

Gr.1,l. VAC

XKAVV El
Duind.orp
Duind.ot'p
Gr.W, VAC
Gr.W. VAC
Bri'E5
Ïoneg1d.o
Tonegid.o
Tone§ido
Tonegido

cl uit
( e}ftal )thuÍs
SV E2 uit
SY Et' uit
E2 ' uit
.uJ , ur-u

uit
F1 I . uit
I'2 ' uit
F3 ., uít
F4 u1t

Buurtreg,
v2

, Sportlaan/nezenpleinl-0. 00 uur
'Buurtweg

9 , l-5 uuï
L?.30 uur
ein 9.00 uur

-'10 L5

00
ll5
\,
30
30

10
9
I
I
9,9

uuI
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Suurtweg
ïoutwíJk
Rootielaan/Vbg - -

Hoode.l.aany'vbg
Bóodelaan/Vbg -
IloodeJ_aan/ v bg.

BIJZONDERHEDEN:

aanwezig JUKo vanaf 8.30 uur: L;v.d.Berg en H.Verhey. , , :.

zie sch8 du',ryrograona en overige kopy
gaarne, ouders ràet.lreivoer voor: LENS Dl- t/n I'l+ en Clr,eigen vervoer!l! .

opstellin8en als bekend.Eet uitzondering van; ,i , t
I,ENS Bl-: zontler J.v.0s :t , .. ,1,
lutlS 82: zontler M.de BruiJn en T.Schippers, met M.Morsten aanvulling 81
LENS 83: net E.lau
IENS C2: D.tempeJ.nen zj.e ook biJ LEïS C3 

,

LENS C3: flet M,Jansen en D.Tènpékian
IENS Er: zonder R.Martha ' i ' ' ';
LENS E6: eet D. Rods
LENS F2: zonAer A.BIom

I,ENS A1 naaf Duinoord.

De veldèn van Duinoord. 1ig6en aan het Isabeflaland te Mariahoeve.
?raa 6 stopt daer vlakbiJ. Uitstappen biJ halte HoÍzichtlaan. ' ' .'
De tram gaat d.aar naar rechts richting Leids chendan. ' Jullie moeten echtei d.e
Hofzichtla,an oversteken en Ëaai Links Lopen, De veLden zie je al vrij sneL
rechts liggen
Toch even oulopen door Elviral-and. nas.r èe' ingang aan Isabe11a1antl. De reis
d.uurt zorn l+5 minuten. 0p de fiets of de bronmer gaat het welliàht sneller.

Schaduvpro§ramma

samenkonst LENS

Vanaf 8.30 uur kunnen Jullie naar. LENS be en'tel:..366131)+ bíJ twijfelacht'ig
weer of het sedstrij dprograflma doorgaa.t. Gaat het niet door dan hebben vij onder-
staantl alternatief vat aLtiJd. doorgaat-. Neern voetbal'èn gyms choenen .mée. l.i,

13.30
12. 00
13.00

...- l"i1.do
.. , l_1 .00

, L0.00

13. 30
12. 00
13. 00
11. Ob

11. 00
l-0.. 00

uur
uur
uur
'uur
uur
uur

ï,nNS A.reg. en A1 .trainen
IENS BL, 82 en 83 trBinen
IENS Cl-, C2, C3 en Cl+ trainen
IENS DL en D2 trainen..: ..

I,ENS E1-, F,2, F3, EI+, E5 en E6 trainen

uur
uur
uur
uur
uur
uuïÍ,ENS 'I'L, F2, F3 en F)+ irainen

Nieuue Leden nodig:
Doord.at. re enkele spelers vroegtiJdig hebben moeten afvoèren'a1s lid is er
m.n. in d.e B- en C-klasse nogal wat ruinte gekoden voor'nieu'i,re Leden,
Tot nu toe vorden de open p1-ehken opgevuld àoor spelers uit anaere eUtalién
diè dubbel spelen. Liever is het ons echter dat er nieuwe 1eöen binnen gaan
koren zod.at we naar vaste e1ftallen over kuhnen gaan. Doe al1enaa1 eens hleJ.
goeal Je best en kiJk eens op school of in d.e buuit of Je iemlurd weet die bij
LENS_ïiI gaen voetballen. Neen hem eens.mee naar een wedàtriJd of la8.t hen eens'mee trainen. Naast B- en C-klassers kunnen lriJ attijd natuurLiJk E- en F-kf.assers
gebruiken. Vooral bij de laatste groep valt de aen1,as nat tegen, Vandaag aan-
Eel-den betekent zaterd.ag al spel.en, Sneller kan het echt niet. Eerst een paar

6
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keer gratis mee trainen kan netuurlijk ook, Voor informatie ktnnen ze ook beI]en

' : ;r

Kontributies,
Over eén veèk of twee komt' de wanbetalersllJ st in de LEN§revue te staan.
De Jeugdleden die ovè"r dit seizoen-d.an nog geen kontributie betaald hebben.mogen
vanaf die datum niet. meer spelen. làat het niet zover komen en bétaa]- a.s.
zaterdag op LENS kontant of maak nu direkt het gel-d. over op giro 33671L t.n,v.

' t -.penningmeester., T.ENS.

Beis naar Paril s

Er is nog ruimte voor vÍer eerste jaars C-klassers of voor vier D-k-Iassers ,

om uet LENS'DI naarPeriJs te"gaan vari 1t/m l+ Juni; 0p dit moErent hebben :'

slechts I spelers van DL zich'opgegeven. GenoeE om PariJs te bekiJken maar-te
veinig on in PariJs en op de terugweg in België te voetballen, De prlJs .,

voor d.eze rèts.is f. 250,--. Íhteresse??.8e1 Pau] v,d..Steen tel-: 39?01rL. .'
Overige tleelnemers en leiders verzoekei vij on Índ.ien dit nog niet ged.aan is nu
de eerste twee'terniJuen (bi; elkaar f. l-00,--) over te maken o-o giro 336?11
t.n.v. penningmeester IENS met verneld,ing PariJs. ... ;:.:_

Dat was 1èuk ze

Toen dondeid.ag de LENSreure in de bus gleed viel-neteen op d.at zondags d.e

ÍENSvelden nagenoeg 1ee6 waren. Zonrie nietvaar zeker als de weersvoorspelling
goed. is. Voor de Jeugaikomnissie een goede reden orir veer eenè wat extrars. tè doen
ïoor onze E-.en .F-Jeugd.. Snel. een. stencil geneakt en zaterdeg via (UiJna) atle
Leiders uitgedeeld aan d.e spelers,
Het resultaat was geweldig. ond.anks Càt ue dit zo l-aa,t aankond.igden vas 50%
aanvezíg om 13.00 uur. Maar Liefst.l+5 ,longens speeltlen echt of er een rereLd.-
ka.nrpioenschap ves te verdienen, Wat een enthousiasne zeg en u'àt een goed spel. -

Seslist geen spiJt, .van het organiseren, Ook. d.e hul-p.1rs.n enkele B, C en D-klasseïs
was erg spontaan. Zo hoort het ook. Het l,ras een gezellige zcnd.agBÉd.dag en zeker
vooÍ herha].ing Íatbaar. Dat d.oen we dan ook beslist.

GDA E2 - LEI{S E2 2-7,
E2 speelde uit tegen GDA en behaal-de een nooie overwinning, 2-7 vas de uitslag.
De eerste helft gÍng het geliJk op, tle toeschouwers zagen van twpe teans Leuk
voetbal en vooral van Í,ENS sorns v]-oeiende kornbinàties, d.e ruststanti va,s 2-3.
De tlreede helft 'ías LENS echt sterker, achter zat h'et potd.icht eà oi:ze voor-
hoede scoorde nog lr hele Eooie d.oelpunten.
Jongens, Ea zo door d.an gaat het in de tweed.e heLft van ale konpetitie, straks
ook goed.

een vaste supporter' 
,

UITSLAGEN JEUGD:

LENS A.re6. '

SpoorwiJk AJ.

D1,r0 31
JAC B1 '' ,

IENS B3
nvc c1
GDA Cl
HBS C3
fENs Cl+

Graaf Wi1lem D1
Graaf Wil-Iem D2

DSO A. re6.
LENS A]-
LENS 3].
LENS B2 ' ,

BTC B2
lJtllrD U.t

LENS C2

IENS C3 .'

Gr. Wit Cl
],ENS D1
LEI§S D2

Scheveningen E1
GDA E2
Verburch E2
GDA El+

Vèrburch E3
Scheveningen El
Gr.Hi1len F1
PoÈtduiven Fl-

Gr.llil-1em F3

- LENS E]-

- I,ENS E2

- LENS E3

- IENS E)+

. IENS E'

. LENS E6

- IENS T'1

- I,ENS T'2

- LENS I'3
- LENS I'Ii

L-3
a-1
0-l+
?-, -

2-3
2:\-
5-t.
n-?
0-9
0-76

0-8

9-5 '

,-Ll
0 -l+
5)t .

0-8 .

B-'Í
2-2,
1-1

7



Xn weer kvanen alle teans in aktie. Wat een,rreelèe zeg. A.reg. t/n Ci+ voor de
konpetitie. D 1 t/m Fl+ vriends chappelÍJ k omdat er eigenlijk een vinterstop is
roor d.uze elftal-1en???? Expres hebben triJ a.l- leng va$ te voren voor .D1 t/m El+

vedstri j den geregeld bÍJ verenigingen met zeer goed.e vel-deÍi . ' .. :r .-' --.i"-' l
!íiJ kond.en toch.ook nlet veten tlat het zo d.roog teer ?ou, ziJn. Vandaar .dat.,'
Jul-]ie nu zoveeL uitspelen. Dit bU-;Jft.ook de homend.e tïree weken ngg 2o... Cp

3februari.danookvoorJu1]-iedekompetitieïqen.'-'-..',:
IENS A.reg. ^-i-;' - - ':"' ' ''-"1 -1'''
f<reeg in àe eerste 10 minute4 drie hele goed.e kansen. Helaas véiden deze niet
benut. Daar vas DSo beter Ín en ziJ liepen uit naar een 2-0 voorsprong. BiJ .

LENS teveel soliEtisch optred.en en taktisch (vooral verdedi"gend) ontegrip,'voor-
&1 op het niddenvefd. . :'

Toch kvax[ A.reg. terug tot 2-1.. Zou het dan.toch nog trukken?? He1aas DSo maakte .

3-1, Zaterdag DWO: vinst is nood.zakeliJk. Succes. , .i r '

LENS AI.:
verloor ook net 3-tr tegen.een iets beter Spoorwij k. , ilel-aas BeI tvee boekingen aan
LENSziJde. Jongens koppetJes bij het vogtbslLen houd.en', Je zul-t zien aiat Je d&n
binnenkort heus vel gaat vinnen..uie vget zatertlag bij Duinoord al. .

LENS 8L: .-l , . r:. ; ' r., . ,.'
d.eetl uaar ze toe in staat ziJn. Met goed en agressief voetbal ueral koploper
DlíO net l+-O van het velal gespeeld. Kl-asse hoor. Probeer d.it, spelj. va.st te houden.
Dat zal ook ïeI moeten ELs Je echt kanpioen vilt lrorden. Westlandia staat nog
2 punten voor. Doe Je'best en d.enk er om makkies ziin er echt niet bii.
Ook Verburch a.s.zateldag niet.
S-.E?, ! '

ffiIdÏoor beatankJes en blesèureó slechtÈ 6 ïaste krachten over . Met' een' goede
aanïulLing vaíuit LENS Cl uerd tie strijd aangebonden rnet JAC. tielaas kregen
lJe wat onnodig twee penal-tÍes tegen. Gelukkig kwamen.'ve goed terufi'Toch wón
JAC net 3-2 rnede omd.at de t$eetie helft net 10 spelers gèspeeld moest woid.eil.
IENS 83 r ''' '- : 'I ":' '

ooest even lrachteq voord.at BTC konpJ.eet vas. Het ueró toóh-'een leuire, spennende
wedstrijd va€Ibij LENS net iets beter was d.an BTC en verdiend met 3-2 von.
LENS CI:
speelde eigenlijk voetbaltechni sch r,rat minder dan XVC. De kansJes werd.en echter
beter benut vaardoor C1 toch net 3-2 Hist te vinnen. Daarna vaaierden ueer..
acht spel-ers uit. ,r .j :
LENS C2! ;
speeld.e een hele knappe pa{tÍj biJ en tegen GDA. De koppositie in deze poule
bliJft haalbaar voor Jul1ië. RvC staat nog bovenaan en. daarnaest, ziijn nog u8,t
ploegen kansriJk. Wie weet 'worden Ju11ie het. BelangriJker is echter dat Jul1ie
!u echt goed. voetbs,llen . : .t .- i -, . ,.
LENS C3: .: .:
door onstaad.ighetlen slechts net acht spelers veg. Dit is natuurliJk een ongel-iJke
striJd. De ned.erlèag ïas onAenks.vs.t hulp van HBS (bedantt alsnog) niet te
voorkomen omtlat Danny v.è.Veen ook nog eens geblesseerd. bleek. Zaterd.ag beter??
LENS CL:
noest het onAerspit delven tegen een toch rlel- iets beter Groen Wit r5B' Tot
vlakl voo rust bleef het O-0, naar nog voor d.e thee .s.coorde §roen.wÍt .'58.voor de
eerste keer.. Na rust d.ed.en ze dit nog tvee keer. Zaterd.ag ïinnen biJ WP hoor ! !
LENS D].: :
hacl een makkie en won d.an ook uet 9-0. Toch..werd er heel Leuk Sekonbineerd. en
zagen. 'we mooie . d.cielpunten. Doorgaan zo. .. ;

"p""Id" na DI .ook biJ Graaf Hillen en won maaï l-iefst net 16-0. Onsportief Has het
van dit teaE oxo C3 met B spelers veg te l-aten gaan t-erlriJ,I ze zelf 13 spelers hadden
Volgende keer wijzen'wiJ er gewoon tïee aan.. LENS is .meer d.an D2 alIeen hoor.
LENS E1: ' :, '- r.. rl
kwan biJ Scheveningen en za.g een tegenstander net slechts vi-er spelers. Gelukkig
I{erd. er nog een blik opengetrokken zod.at de vedst"iJd. d.oor kon 848.n. Hoevel
wedstriJd. Slechts EI speelèe en von met 8-0.

B



I,EN§ E2: {
speelde een prima partíJ tegen GDA. De 1-0 achterstand was dit keer geen probleen !
en" LENS-E2 vas,niet te houden. Eric bleef de beste GDA speler ae ee.ft. nltft I

,,,; +ítd3:-:n'ï."dË.1-ueeggi:+f-..,13*.M3ffig-tteze taak over. Na afloop patat. on nee, 
I

:1. l locn 1nIeL , -?t 7. t.t Z*1.21. - 
'. -. , . I I. .,'. 

*,;IENS 
'E3:.!"i .i'-t i /.. '' .; -i _. 1 j

';.'*ï/-l tleeal Eoed 
-zii n .beist J _Da.ve was ni_et te. pas_seren en de voorhoede scoorde er lustig {

'.r.1:.'-,op losl-Een)!-O oyerwinning. 1';' { " i. ., i
iI,'IENSEU:'.!-,-./-r'-..í,i;,.7..;''-".t'.4 I' ii" iz; :.i Fvil-noe -iuÍ J"r,f ui íe[gi'cot; toen- ze ,eennaa] wakker waren 'Ilepen .ze snel-.rii.t -l-' '.
'i- 1-.;:nàài èeí 1i:5 overwinnifig. ' l":'fF ---.i

'4, .:-/'LE'NS Er: .-."-. . .Í! "r" 
.. - t-'. tii;1ii 

'iu,- iilIG-Ryrn.=Martha ïeer eens. Afvoeren m&ar als Iid.. Toch .lras' ài-t, seen rgëeri^on te {
treuién. AIs leeuven stred.en ziJ on elke bal. IIet rgsultdàt ee-rí., )+--o oveíwinning;:' .!
LE-!§ 86: .. -...: (,'{S. : .''' Ë!Il'n neerd.ere erkennen iD Scheveningón. Met !-l+ verd er door ve-rtoren na,., i
een hele spannend.e lredstriJd, Geen']irobleem hoor. Weten iul-l-ie ook eens wat,/. rl

verliezen i"." "-- 
--- --:- ':--.: -'---- ' 

1'.. " -: 

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

;-..-"LiENSr'Ii-,:':....--"-':-:'-*, i.-.'-;::.-..--':--,..:':'-.-::'..'.'.':.- --- .'*-:'l:.::;
veer een makhie. De spelers lÍorden zo nonchalant d,at ze nog geeneens meer veten i
hoeveel ze gespeeld hebben. BiJ navraag biJ l+ spelers kregen-we vier ver- .1

I

t

schillende antwoorden. Zal B-0 ve1 goed zijn??
IENS F2: ,}
gÍng,&èt ? spelers-naar .Postduiven toe. Yoor de wedstriJd viel- Arno Blon nogal

..,r-.--..,.
,^4 g.neelultltig. Iq -ne-t-Z.i g!ënhxis \rertI. het ge,hgcht en Arno ma zeker twee weken niet

. :'.4 vbetballèn. Beterschaó Arnol,.Je. m8,at-jes dèden echt hun best en scoord.en Ínaar
Í,' 4í+' rí.tdt-'? ke"r'. pè;Éotiariiïeí vÀs echfer een taaie en het verd een 8-? nederlaag.-
':-,-*-lrnu3,r':.., . i .t'/'-,:'./.., i.'..1;:r' .l-il
+'-i.gÈ ;' speeltienr'tegën rt.épeterd.'van Gíàaf liilleni, Spelers langs de kant in <le kou 1,,- .' r '.." '; Iàten ' staan dat doe ie tóih'nièt. Het werd. toch een sDannende vedstrild. De l-'

-''; ''l 
".oElij 

gingen nqar craafj wiitea en speelden d.aer met 1-1 eetijk)-Ilblrs rài vet
-. . ""i1"i"i. nàar'-jír:-ie kregen de bar e-r maar 66n keer in," rócii gogà:'e-è§Éèl"a rroo"..

'.: '',r, ' - {r ,. ..,|

, -.4.",

f

\
tr I

í
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;, i"' -r.)r-t
'o{i+ií*:*.
'- '.'/rfr '
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DE LENSnEWE ? .
I{EEKSIA! VAN !E VOETBAIVffiNNIGING I,ENS
63sté ;aargang nuErmer 2lr , 2, Januari 1990. - :

*** il*lÍ *** * ll,*lÍ* lHl lÍ *l $fit * * ***t+* tHt* l(* l a*** t+* * ni' i{ * t(*tt * li * ia té tf *lt aÉ* * *t{ tt** * t+** àG* ** * #*tfia*tt

OI'FICIEEI:

Mutaties ledenli,l st .

AdresviJ ziging.:,.

2231- E.J,Giphart, zaa!, Klagerstuin Là9, 1689 JX Zwaag,

Opzeggingen: (wegens niet opkonen).

26L2 M.Raph8ela Ascario, Seza.

2625 J,J,y.Yianen, Sezo

2556 H.B.Hestenbdek Sezo.

Kontributies:
De volgentie led.en flogen vanaf konend. veekend niet.nee yoetball-en. mÍts de kontri-
butie voor de vectstriJd vordt vold.aan: ' ' - - -. . .- .r.,, " '' 1

Alphenaar ; M. eI AssroutÍ, A,Atts.lhaoui, T. Badrie, P...R. Bielinan, B. Bruninss.;.
L. Duchenne, R.T. Es, E. J, Giphart, M. GucJ_u, J,D. Hanigue, B. Horitaard,K. H. Jansen,
P.v.Kooten, J.H.KuiJpers, T.C.v.Luxemburg, O.C.v'.Noort, A,ale pagter, S,J.Rozeme,
P.v.d..Toorn, E.A.Troronelen, G;T.v.d.Ve1de, K.L..VerkiJk, H.v.WEssem, R.J.ZijIstra,
v.d..Zwan.. '. i

Boete :

R.

H.
R.
P.

Re8i§t}at-iekosten2e.}oeking|."2O,--:M.Keus.r...,.i
Betaling v66r 5-2-t9O " ,door overnaking op girorekening_r 336711 of trànk- .
rekening ]",2992\229 Rabobank Den Haag, t.n.v. V.V.LENS.te Bijsvijk ond.eÍ ver-
mel-aling van ttBoetetr. ,- : ^ t.: :.. -i -

Het Bestuur.

VAN DE RXDAI(TIETATE],. ... ..: .. . .. .

a.s,Zondag begint voor on2e hoógste zonde.iafdeling de tveeale helft van àe kon-petitie. '. :

1ENS 2 (20) noet on 11.00 uur.ihuis as.ntleden tógen Westlandi; en'fENS 1'(ZO)
za1 oE Ll+.00 uur'eveneens thuis tègeh hét irlaggeschip van l{estl-andia moeien '
a,antreden. En wanneer Í.ENS 1 (20) nog steed.s kans vi1 naken op een pèriodetitel
zull-en ziJ aLles rruit de kast'r noeten halen om een zo gunstig mogeliJk resul-
taat te boeken. On ons va.t beter te kunnen oriënteren op l,lestlandia wa.s de
tra.iner van Westlandia (Piet v.d.VaLk) bereitl ons aI voortiJdig de opstblling
vaJl ziJn Ílestlendia prijs te geven,(zie elders in deze ÍENSrevue), pit'tot-
tegenstelling var Pin Hestgeest die schijnbaar, a1s, toptrainer wiL slàgen en ziJn
ploeg pas, volgens de I-iJn- LÍbregts- 3 dageh voór'ae wettstriJddag beiend màakt
zodat de lENSrevue U d.aarvan niet op d.e hoogte kan_ Èteue4t

-Over klantdnbinding gesprokenll!! , ,." i , -;'" 
.., 

"''.' ', ,','''
Ziekenboeg:

f'rans v,d.Berg, leider LH{S l- (ZO), is voor een kleine ingreep in het Wesïeinde
Ziekenhuis,opgenonen. Frans ligt op de 10e etage k€.ner l+0. Wij ïensen hen, van harte
3eterschapt l' , " : Í'., ;.: *.

Uitnodieine:
Mendrez Írezi nodigt a.I ziJn oude LENSvrienden uit om a.s. zaterdegavond. ?7 -].-1990
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aanvezig te ziJn bii een groots feest ter ere van ziJn vÏouv en do9Ï-Iter ' A11e

outi- L3Ísvrienden ziJn veikom vanaf 2O,OO uur te huize Inezi, Prinsengracht 8,
te Deh Eaag. ^ir{z -i! l: - i.. i . . .. ,, , ., " - 

' 
- . ,, , .. ., r.r.*.,n.f. : .. ' .,-.", ,, 

":;

Progre.Dma konend weekend.:

Zàterdag 27 -f-199o:

en rnet stip (en LENS-
toPseoorder )

zondag 28-1-1990:

V.V.Katwijk - LENS A.reg.

LENS 2 - Lyra

, 15.00, utrÍ --: -..
12.00 -u.}r :- j.._2..1-

: 19.30 uur

f9.00 uur

I
LENS l+

LENS 2

LENS 1

- stGravenzande 13.00 uur

- Westlanèia 11.00 uur

- liestland.ia th'00 uur

Dinsd.ag

ïoenBalag

30-1-1990:

31-L-1990:

LENS t/m Zf J, - Quick Boys fende1iJk,,

I{aagse Jeugd - LENS B/C conb.Yzerwerf

Zondag e. s. a.e,nvang 2e hè1ft conpétitie:

Na de toch. v,tel tefeUrstellende afsluiting van de Le coDpetitiehefft is onze-'
selektie niet biJ de pakken neer'gaan zitten. :.."- '-.'". -l:; -:l'
Gealu-rënde d.e winterstop vèrd."er onde" l-eid.in8. van Pim Westgeest fanatiek getraind

'en.tijdeus de oefenwedètriJ den is gèbleken;d.at de 2e conpetitiehelft net ver-
trouwen tegeu.oet kan vorden gezien, LENS is nog niet Efge schïeven. , Als afsluiting.
van de winterstop, afgelopen weekeÍnd.e een trainings§tage in Benesse. Dit
trainingsueekend, metle nogel-iJk gemaakt door onze sponsor UNICoRN, $erd.. d.oor de

spelers en techlische stag gebruikt on Sedurend.e 2 dagen nog even- ale punties
op de i te zetten. Na aanXomst'in Renesèà Ío1gde ei ineteei een pittige conditie-
training op het stïaid en na d.e funch een veldtraining in ,de 'netró!:ool 'Serooskerke.
t s-Avontls bovlen en biljarten en na IO]OO uur mocht, zoals dat heet, de avond
door iedereen zèlf llorden ingevuld. SiuPel, stappen dus. ' ' ': ;. -* ' r

De andere morgen biJ het ontbiJt bleek dat iedereen hiervan ïeer nonterwas teru8-
gekeerd en niets stond. d.an ook een strandlooP in d.e weg.
I s-Middags rrerd er in Burgh.Ilaa.mstede nog een veldtraining afgewerkt. Gedurende
dit ueekerd. werd. er door de selektie fanatiek gèïèrkt" eÀ'wat n.i. zeker zo :
belangriJk is, d.e sfeer vas uitstekend. , Zondag a.s. de uedstriid tegen Westlandia.

"isNs Ï.-óp 
"À""n"ir" 

beiust, aangezien de uitwéàstriJd toch wel ongelu1hig' vè:id
verloren., Uiteraa.rd venrachten $iJ veel LENSers om ons 1e el-ftal te ond.ersteunen
biJ Cle sts.rt van deze 2e-' conpetiliebèIit: Toi"ziens zoàdag a.s.on Ll+.00 uur.

r' t. 1. .l

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

Traiíings'weekend Benesse.

Ter, voorberèidinj op Ae, tweede t<ompetitiètrelrt veibLeet ae. zondag À-selektie.
het'afgelopen feekend ià Renesse. ; .- . .
In en rond dit gezetJ.ige badplàatsJe, omleven door het netuurschooí Hae,r Zee-
land bekend oE. stadt, kon tr;inèr'iim Westgeest ( hii ireeft biJgetekend) zich
hel-enaal uitleven op zÍJn oogappeltJ es. Zo liet de nan die geroend vordt ' -

oll zrn gevarieerde trainingen tle selektie in alIerlei varianten Over het strand.
rennen, sprinten, rennen, ballen, $andel-en en vooral. . rennén r - 3övendien
h8.èden }re d.e" eer om -op het sPortco4plex van Dlrnamo Serooskerke een .onderling
toernooÍ sf te nogen lrerken ' Winnaar verd d.e ploeg net de: sterkste enkels. :'
Gelulí.ldg Ías verbetering van de koaalitie van d.e spelers niet de enige'doel- '
stelling van dit '.reekend. Bevordering van d.e onalerlinge kontakten en de groeps-
sfeer (bowlen op ale zaterdagavond.) 'n aren de andere. We kunnen gerust stellen
d.at Renesse de Juiste plaats is om een evenvicht te vinden tussen bier en zantl-
n8.ppen .
Zo zagen viJ b.v, Nico héél hard. gooien Eet bou.Iingballen, f'aysal paartlriJ tlen
op een ongezadeld.e viervoeter, neefJe Leo t'd.iseus 

s iërenrr net oom Bert, wouter a1s
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spe.Il-eider en l-ater el-s discus sieleider , Patrick (Z) z'n shoarmà verd.iénen net
biLJarten en Joop.uitgekozen lrorden tot best geklede speler van het zondag-
Eidd.agtoernooi (hiJ had speciaal hiervoor de ochtendtraining overgeslagen), . "

Een paar voorvallen d.ie aantonen dat ve niet afleen uaar keihard gewerkt hebben,
naar ook dat ve het naar onze zin hebben gehad.
l.rat ons .betreft mag dit perfect georganiseerde veekend ( dit ttun je aan. de
betreffeÍlde personen overlaten ) een traditie word.en.
We bedanken de organisatogen, het bestuul en sponsor UNICORN op d.eze qiJzg vàn
harte voor het real-íseren ve.n dít tra,iningska[p en be].oven plechtig dat wlj van
een andere, vervelend.e, gevoonte naneLijk het verliezen van d.e eerste konpetitie
vedstriJd na "Renesse" geen traditíe zullen maken. ,'i
Na.nens de spelers, Jan Buytefaar..

p.s. De selektie wenst Frans v.d.Berg veeL sterke voor, tiJdens en ne- ziJn
opeïatie. We hopen"Je.snel terug.te zien op en rond.het veld,

TJNICORN UNICORN UNICORN IINICORN UNTCORN

a. s . àóndag:

rriis' r
een Topper ! ! !

WESTI,ANDTA 1

H. v. Hol-land.
BEC
GDA

BTC
GDS

TIBS

DW0

BTC
H.v.Ho1land
GDS

HBS
GDA

Voor de goeae ga.Dg vaB zaken nogmaals tle standen, hoe vooral' tle standen on de
perioaie-titel in tle gaten ! ! !

KoEpet it iestand.:

vcs L2-20
DWo 1L-17
laakkw. lL-15
IENS 12-1,I+
Westl-and.ia 1L-12
DSo 11-L2

Periotle - stancl:

vcs l+-B
I,ENS L.6
Laakkv. 3-,
WestLandia 3-k
BEC L-l+
DSo 3-3

lrogra.mra 28-L-7990 |

2'í-08
2L-11
32-t'l
2h-11+
16-r.o
17_13

1L-11
12-10
t2-o9
10-06
LL-0,
12-03

+L0
+8
+,
+3,
-2
+1

J-5
2-2

3-2
)+-1
)+ -0

-t
.-L

-l+ .

-6
-11

r8-22
.L5-2L
15-26

LL-29
09-?6

LENS
!}í0
H.v.l{olland

- Westland.ia
- EBS
. GDA

laakhwart ier - BEC
VCS - GDS

3TC - DSO

Westlandia za1 veinoed.elijk in de volgende opstelling de. strijd tegen LENS a€.ngas.n:

Doel : Gerard. Hoenderdos

Achter : Jos v.d.,Meys, Win v.Dijk, Aad. Brandsen, Wif Kouwehoven,

cnald Visser,Midden : CharJ-ey Vijverberg, Leo Schelvis, B,

Voor : Virgil Koolnus, Jeroen Pronk, Jacco v.d.ZaLm,

Wij hadden U ook graag ale LENS opsteuing will-en Laten zien, helaas schiJnt dat deze
op d.it tnomeat nog geheiÍn is. Maar, viJ kiJken reikhafzend. uit naar vat ons a,s.zon-
dag voorgeschotelti wordt !
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Dus veer erbiJ:

a.slzondag . .i,- LU{S . -.llestls,ndia aanvang Ll+.00 uur-. -

De vedstriJdtral ii geschonken d.oor onze sponsor "UNICOIU{"; '

I]NICORN UNICORN UNIC0RN UNICORN 'UNICORN;

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENIOREN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Dontlertlag 25 .l anuarÍ 1990 . (vanavond.

20,30 uur LENS 3 - vCS 3

Programa zondag 28 Januari 1990

1l+, 00
lL.00
12 .00
12 .00
13. 00
LI. 00
l-2,00
l-0 , 00

, scbeid.sr, Dhr. E. Brock,

uur
urir
uur
uur
uur
uur
uur
uur

LENS 1
IENS 2
sv EOC 2
Wassenaar 3
wc7
TENS 6
LXNS 7
I{DV 4 ,

1
1

-2

P
1T

c
P

N
N

N

- I,lestlandia l-.-.: l{estlandia 2

- TENS 3
- LENS L" I

- IENS 
'- H,v. Holla.nd

- llestlandió ? *---
.-IENF8,

,Vlot
. Boerrneir
. Kortekaas

532/],029
íto/].ag:-'
st+t/3026
,rt+ l3o\1
565 /3085
570/3t]Í
5'Ít/3].23
63]-/3283

36066t+2
3\51510 '."'
361+ï088' '
!+r\972
079-5]!6786.

3

N

N

N

tel:01?51-797\8
tel: O?O-38.350?1
t'e1: 0?O-3BB?\23

. d.. Linden

. Haeren

.i

tel:
tel :

teÏ:
tel :
tel-:

ll
ll

Dinsdag 30 J e4qa4 l-99q

19,30 uur LENS t/n 21 - Quick Boys (landeliJk) velè 2

].IGGING TERREINEN:

- - Sportpark ttJulianatt, Guntersteinveg
. - Kerkehout l,lassenaar
*- Sportpark "'t Kleine Loo'!

-.Zuid.erpark 2e gedeeLte

OPSTELLINGEN

l-, 2 en 3'vord.eh door de trainers bekend. genaekt.
l+ als beÈentt afschrijven biJ Tony Vierling
5 els bekeild B.fschriJven biJ'R.v.Noort
6 als bekend afschriJven bij W.EeiJnen
J a1s bekentl afschrijven biJ L,VerkiJk
I a1s bekend afschriJven biJ A.3i1de"beek

sv xoc
Wa,ssenaar
vt,C
HDV

Ï,ENS
LENS
Ï,ENS
TENS
LENS
IENS

( LENS 5 uet J. Hitting)

§CHADUW?NOGRAMMA BTJ AIGEHEI,E AT'KEURING:

rl,

Sav. l,.manlaan12.00
10 .00
12 .00
L2 ,00
L2 .00

uur
uur
uur
uur
uur

qurcl( 4

Quick 5
Quick 7

- ],ENS 3
- ].,ENS 5
- ],ENS B

- LENS 6

- LENS 7

Sp.prk Nw.Ilanenburg
.

lr

ll

t!

ll

Lyra
Lyra

3
1+

Sp.prk.,,"' de Zwethrr d.e tier

Naar het doorgaan vax deze wed.st"iJ den. kan vorden geiqformeeld biJ:
Iyra na 10.30 uu3
QuÍck ne 09.00 uur

tel: pl-Tl+5-136?7' te1: 3680323

l+

>\

i

; '^;..:

rl



UITSI,AGEN :

LENS 3 - Vios 3
L,ENS L - Archipel J

'IENS , - Wilhetmus B

Topscoorderstrofee 1989/l-990

a-1

2-O
3-0

LENS

LENS

!-5
0-1

. 0-3

Quick 7
DHL 5
LENS 8 Tedo

6
7
,

tr'. Disseldorp
F.v , Stee
H. Berteu§

PROGHAI'0{A VOLGENDE I{XEK

11.00 uur DSo 1
Ll+,30 uur UNïTAS 2
i-l-.00 uur LENS 3
13.00 uur LENS l+

zondag 6
zaterda6 l+

zondag 6

doelpunten
doelpunten
d.oelpunten

19
10

!2

- IENS 1
- IENS 2
-BTC2
-ODB3

S6
DÍ

r.3
1\

LENS 5 is vriJ ''
,00 uur Quintus , - L,EN

,00 uur Quintus à - LEN

STANDEN BIJGEWENKÏ (VOOB LENSELI'TAILEN ) T/M 21 JANUAÏI.

KIIVB WEST II ZONDAG

BES ].E KLASSE

]. Westl-andia
2 Wilhe1mus
3 Papendrecht
)r Hermes-DVS
5 DVC

6WS
? DHC

B I,ENS

SENIONEN ZONDAG .

BES . HOOEDKIASSE .A
-i

1 Kranenburg 2
2 I,ENS 3

11
11

1B
77

?
2
2

l+

6
7
B

9
10
11

1L t6
1) 1(
12 t5
t2 13
t2 13
12 13
t2 12
t2 72

3 Duindorp sv
Cronvliet
HS Texas DHB
BTC
VIIP - r.
Vios
l{ik
sv EoC,
d.e Postd.uiven

SENIOREN ZONDAG

RES. 2E KIASSE E

L vuc
2 Den Hoorn
3 RiJ swiJk
l+ Gr.Í{.IMC
! .sv Voorburg
o sv ltlJ.Eouln
7 Scheveningen
BHVv
9 !íilheturus

J.U'tonegrdo
11 LENS

2 70 ,t2
2 08 10
2 L1 t2
2 09 0B
2 .. 09 07 .-,'

3 ,,. 10 0?
2 *L0 07'
? ..09. 06
2 .TO 02

09
09
09
OB
no
10
1L
08
10

9 Tonegitlo
].0 UNITAS
11 Quick
12 de Musschen

sENrorEN Zononc ' '
BES. ]-E KIASSE D

2
2

12
10

13

11
no
OB,
OT

! AzznÍi
2 Gr .1,1. VAC

SOA
HDV

LENS

/r" t I
09
09
10
10
10
10
t2

2
.)

5
3
h

'l
í

L
l+

l+

1+

1+

B

7
5

3

,
3
3

t-b
15
L5
13
11
L0
10

75

13
11
11
no

08
07
06
05
o2

09
l-0

5
l+

5
6
7

l,rik
0D3

E Arehipel
9wc

10 RKSVM

11 Wassenaar
12 Gona

SXNIOBU{ ZONDAG

RTS. 2E KIJASSE J

r-1 09
10 0T
10 06
10 0\
09 01+

Lcnr /
1lÍ.v.Ho11and
2 LETS

10 19
t? 1?

3
6

10 t6
09 -1h
10 a2
l-0 l-0

?. Quintus 5
B Toofan 2
9 ADS Kr., 3

10 sv Velo 10
11 Quick 7
12 de Postduiven 3

B

3
l+

3

3
1+

5
6

Westland.ia
Duinalorp SV
RiJ s$iJk
SchipluÍden

5

f0.
10
10
10
L1
10

no

09
o6
05
05.
0



SENIOREN ZONDÀG

RES 2E KI'ASSE K

l Quintus
2 0renJ eplein
3 D]ÍC
l+ nava
5 Westland.is.
6 CelerÍtas
? Den Hoorn
8 schipruÍden
9 LENS

/r"": 
/

SENIORI ZOIiDA.G
I+E KI.,ASSE K

I c, t I

l+

2
7
l+

7

6
l+

7

10
10
10
10
10
"10

'l-0
10
t2

_Lb

14
.l-4
1?

11
11
10
l_0

10

l- Tedo 5
2BEC ;,5
3 I'livo 5
4 J ar- lianuman . >

5 RKS1IM t2
6 Wassenaer 5

TVDS I ,
SSEP 7
9 IDV l+

10 LENS '-^'- 
B

:
71!';
T 10'-
910

..,,.8 .: 9 ., .
.oo

B ,7'.
-ö 7

öo
7.5"9-- o':10 DHL

J.1 Duindorp SV

12 sv Vel-o

tl-
.09

,10

09
02
02

q

l+

9

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETBA.I.,, Z
IJL L IJLL lr 1r L lr lJ Ir lJlr L lJl)

I

UÍtslaeen t/ n 19 .l enuari 1990 .'

HDV 1
The Bonbers 2
The Bombers 3
Eoc 2

- LENS 1. - ],ENS 2

- IENS 3
- I,ENS )+

I
<-4

" l-h..a-,
. 16-1

WetlstriJ d.proara,ma 29 .l an, t/u 2 februari 1990.

ME entlag 2! jenuari 1990.

19.00 uur LENS 1
19.00 uur Quintus 2

VriJ dag 2 februari l-990

19,00 uur I{PSV 2

Ligging sporthallen:
0ranJ eplein
Sosef

I{outrust

- HPSV 1.
- ],ENS., 2

- LENS l+

- Slicberstraat 11

- StriJphorst , HonselersdiJk

- Ëoutrustveà tOB.

923
911

Oranj eplein
Sosef

96]- Houtrust (vel-d. 3),

ZT,ZZT.ZZT,ZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z LANGS DE SPOBTEN VA].I DE Z . M. I,ADDER 7,

zT.zzzzzzzT,zzzT,T,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Het is 9.30 uur en d.aar zit dan d.at hoopJe nensen. llaarschiJnlijk nog een kater
van gisteren en d.an zo vroeg. Afgelopen weken speelden lle iE[ers ]-a.at Ín de
Eiddag, dus dit ï&s even ïennen. En dan kom je net de nededeling d.at. Je geen
vollettig (9 nan) eIftaI kan ss.meDsteLl-en.
l,le beschouwen deze pot d.àn maar a.Is een oefent'ealstriJ d..

Het is 10.30 uur, er vorclt afgetrapt. Ja hoor het duurde exact 10 min. en we
kregen het eerste doel-punt om onze oren.
De tegenpartiJ verd veJ-licht wat overmoedig, vant binnen d.e kortste kerèE
stonden ve Eet 1-2 voor?
coaltlesdief Ko 3x (no. 1'riét stip op de lENs-topscoord.ersl-ij st . koÉt alat zien! ),
Osma.n en Wilbert zorgden voor een L-5 ruststand..

6

swTT 11 - ],ENS l+ ( 3-6 )



I

noot redaktÍe: 
,

Zo zie Je maar,
i'

De tweetie helft begonnen r.re wat tam. SVPTT kvam terug toL 3-5 en het verd grim-
niger. Over en weer lrerden d.otten van kansen genist, rnaar uiteindelijk brak
laatÉte nen Jos.de ban net een uitgekookte vriJe trap: 3-6,: Hierop fLoot"der'.scheid.sI af , .l-2 min. te vroeg, maa,r . 

ja, , , . . daar treurden viJ niet om,
Hosanna in.den*ho-o-ge! (ahrun).. .:; -',

ick/WFlbert,.
--!:: .!:- . -. ._ .- - - "

det,'je ook zonder uiJ goede'préstaties kan verrichtenl ! l

'r r:- ,l :,
Uitslagen zaterd.ag 20 Januari 1990. .. .

Ornas - IENS 3-L
Monstér 6 - LENS 2., 3-L_- Monster ir - luls 3 -.-- 3:ï":svprr t:. - LENS'I 3-6

Progranna zaierds,g 27 Janueri 1990.

LENS J- is vrij : l
- l-2. 00 uur IJENS 2 1 Lyra 'l
10.15 uur LEX,IS 3 - SVr35 9, .

13..00 uur LENS lr ; rs-GRavenzende 10

zag
T.
N.

H

N

N

.:.: . \ \... 1. ,. .r.,
BiJ afkeuring schadull..progremma tegen Postalia,

ot?/068
026lttt6
030/193

Verzamelti.J den:

NS

NS

11.00 uu;
9.4> uur ."

lens 2 12.00 uur

Progra.ma zaterd€.g 3 februari 1990

1I,30 uur HISV ',
1].,b5 uur DvJ Bizon 2
13.00 uur SEV 1l-
12.30 uur FJ-aningor s 2

L,ens l+ l-2 , 00 uur2
3

le
le

BiJ- aLgehele afkèuring trainen on 12.00 uur.
Voor infornatle oveir afgelastingen kan men zaterdags inforEatie in'r,rinnen
onder telnr: 32957!il- ( àntvoordapparaat ) vanaf'8.30 uur.

Het tveed.e elftal tlord.t door de trainer bekend .geda€.kt . Eventuele afmeldingen
biJ B. v. ti. Noul-and tet:, 3962016

OPSTÈLIING IENS 3J.
l-,

.v.Mersbergen ,.' fl.v.Kooten, D.

.Ax, A.v.Wi.Jpgearden , M. Guclu

.Weltens.

Euentuele afmeld.ingen voor vriJd.agEvond 18.00 uur biJ S.v. d. Togt: te1: 321-0610,
[or! rs ferplrcht r.
BiJ afkeuring schaduvwedstrij d biJ L€osduinen.
Verzanelen on 12.00 uur

I,I

P
J

BaJetto, A,Ernster, W.Hermanie, D.notteveeL,
, S.v.d.Togt (e), l.Sinte, B.Wezenaar, E.de Wol-ff,

OPSTELÍ,ING LENS IT :

D.tie Ruiter (n), U..lagesar, J. Kouvenhoven, G.Kuiper, H. Kouffenhoven, C.Lipman,
J.v.d..Stee, M.osnan, W, Stui ftiergen, L.Mantel,lp.SillÍekus. :, .i. -.',,i.tt-
Étrentuele aÍheldingen voor v-ri J daga,vond ,19 ;00 uur biJ D.de Ruitef tel: 39\8!22,

- I,ENS

- ],ENS 2
- LENS 3
- IENS l+

.0epesie

. GelelJnse

.N,

.N.

q
H
N

N

7

oÖ3/016
0t2/065
026/t73
o30 /r92 ..

.)



VAN IiET JEUGDÍ'RONT ,
Ar.se,eenkontaktpersoo",ï:ïil;i;ïliï;r jrlXÈl.lli:lor,9iariÍIï?I"r."Ë":i::.

l,Iedstrii dprogïanna A-B-o-D-E en f' ,ieusd.

AfbeL.Ien voor.onderstaande L'edstri j d.en gIEEg biJ Paut v.d.Steen (39ioi:[) . "

zo snel Eoge1iJk doch uiterfiJk voor vrii dagavcnd 19.00 uur. 3iJ geen gehoor
beIIen naar Fred Grens 13(35t+:.8). In uit,erste nood nog op zaterdagmorgen op

LENS (3661311+) na B.oo uur tiJ iemand ven "d.e Jeugdkonnissie. "l -.-- -' ...; -,

Elftal datun aanvang tegenstander uit/ thuiÉ' terreinlveld "sam.k'Lens

A1
B1
Dè

B3
C1
c2

A. reg.

c3
cl+
Dl-
D2

E1
E2

Jan.
Jan.
jan'
&n,
an,
an,
an.
an.
an.
an.
an.

an.
aJl ,
an.
en.
an.
a.n.
an.
an,
an.
8J1 .

15 .00
19. 30
1].30
1l+.00
1)+ .30
1\.30
10.30
13. 00
r-8.00
t-2 , 00
r-2.30
11.l-5
10.00
11. 00
11 .00
10.00
9.00

1l- .00
.1-1.00

9'00
1]-. 00

9.00
.00
.00
.00
.00

tr'L

F2
r'3

I'l+

,'7
)o
o'7

1t

27
él
27
29
27
1l
1l
2'Í

)'l
^O

27
2',1

él

)7
27
<t
^O
a.l
29

j

i
j
j

j
J
j
J

J
j
J
J
J
j
,l
j
J

J
J

KatwiJk A.reg. uit . zie beschriJving. 13.00 uur
verburch A1 thuis Y2 l-8'\5 uur
VUC A2 uit .- - lt kteine Loo zie.koPY
Vredenburch 31 uit - trédenburcÉffég 't2'l+r' uur
Nootd.orp 81 uit .,. Noótdorp - 13'L5 uur
SXV 83 thuis - ' VI 5-'11i.00 uur
Quick Boys CI vr.thuis Vl- ' : 9.[5]uur

'H.v.lIol-laJld ' uit 'ïii.' H:v.l{ol-.Lanti " 11.U, uur
Verburch CI thuis V2 17'15 uur
Duindorp SV C1 uit Sort laanh4ezenpl.lo ; l+ 5 uurElg
'3TC C2 thuis ''12 12.00.-uur
Schevehingen D1 uit Houtrustveg 10.15-uur
Scheveningen D2 uit Iïoutrustweg 9.00-uur
zaalvoett. toernooi ( B spelers) zie kopy 10.00 uur .
cDA El- i uit Madesteyn :' "', 10.00 uur
GDA E2 uit Mad.esteyn 9.00 uur
zaalvoetb. toernooi zie kopy 8.15 uur
VeLo E3 ... uit.... Noordweg ., 10.00 uur
VeIo Xl+ ,. '' uit.' . Noordveg 10.00 uur
L.,oosduinen X2 ..uit:-. Madesteyn ,. '8.t5 uur
HMSH E2 uit VreclerustLaan 10.00 uur
zaal-voetb. toernooi r -.. zie kopy - . 8.15 uur
Scheveningen thuis ,... v?.. . 9'30 uur
SchevenÍngen thuis Y2 10'30 uur
Scheveningen ' uit Hout"ustweg p.00 uur

Scheveningen ' uit'' - - '' Houtrust'weg '' 10.00 uur
BAS F1 -- uit:i ' Albard.astraat' ' .1J.15 uur

E3
El+

E5
_Eib

a"rr. 10
a,rr. LI
an. l-0
an. 9
'an .
€J]

11.00
18. 00

BUZONDERHEDEN:

- aanwezig JUKo v€raf 8.00 uur: WiI l{eynen.
- zie schaduwprograrnEa en overj.§e ieugdkopy '

- gaarne oud.ers net vervoer,voor: lens A.reg, 82, C2, D1, D2; 8L,
!;b ,

E2
F?

,'.E3;' EL ,
en .F'4.

- eigen vervoer voor: lens 41 (zie kopy), 8L en C3.
J

, - opstellingen als bqkend. met uitzondering van: . : ., ',
- Lens A1 zond.er M.TiJsen en M.Lgoud, met D.v.Zetten.(?) en Y. Geyp. .

1- Lens Bl" zonder R.Jansen en J.v.Qs.
- Lens 82 net M.v.d.3erg, B.o1sthoorn, J.Pronk, W.v.Diemen en T.,J. Levenstone '
- l,ens B3 zonder P.Herreuijn, net T,.Abounarsa (ook C3) en P.Smoorenburg,
- IJens C1 zie ook Lens B2 en 83. .. . ) ,

- Lens C2 zond.er !.Zanalstïa, met M.Jansen' '.-
- Lens C3 zonder M.Urgert, -met L.Abouns.rsa (ook 83) en R.Jagga (?) ''
- r,ens cl+ met B.v.Breit (f ) ";.'. I -

- Lens F2 zonder A.BLor I 'l^i'
Lens 13 zonder M.Poot '' :

I



Afbellen voor de wedstriJden of rechtstreeks?? BeI yrijdagavontl voor §'00 uur.

Boutebeschri.lving A. reg. naar Katviik.
Zonder vervoer konen Ju1lie a.s.zaterdag niet in KatwiJk aan' We holen d'at er
voldoend.e ouders ziJn clie ondeistaanale route met hun auto 'wilLen volgen:
over llassenaar richting -Duinre]-I. Langs Blauw Zvart riJden richting Katwijk.
Langs het vliegvel-d. Daarna twee afslagen Katwijk niet neoeD. Daarna 'uef de

afsiag Rijnsbuig nenen. Bàvenaàn afslag linksaf het viaduct ovei' Na viaduct
eerste links. Autonatisch ïeer tle bocht naar linkà volgen en de veldèn'ziet U'
rechts aI liggen. Daarna .d.e eerste rechts,. Daar ligt sportpark de Kroon.
HiJ ziJn de veg kwijt. Jullie ook?

RoutebeschriJving L,ens A1 naar VUC.

Evenals vorige week llet trsm 6 naar het voetballen. ttoeuet roed.aJ tiut. /trorr.,
gaqt het sneLler.. Uitsts.ppen..biJ halte 't kl-eine Loo..Daaï liggen d'e,velden
vari VUC vaar uij Ju11ie om 11.00 uur verwaehten. Kon op tiJd en niet.te- sneL
afbel-Ien hoor, Je dupeert d,B8.rtrlee ie elftal.

Enkele interessante wed.striJd.en.

Afgelopen weken hebben ve gelukkig, nog ïat interessante vedstrijden kunnen-.
regelen,"De ]iefhebbers .E'oeten ze maar even noteren.. ; 'r .,..

30 Jenuàri Lens t/m 2t laar '- Quick Boys lendelijk '. aanvang 19,3.0 
rlul.

31 Januari Haagse Jeugd t/n 13 iaar - Lens B/C conb ' op de ijzerwerf

5 februe,ri Haagse jeugd t/n 15 Jaar - Lèns A.reg. op de ijzervef-." - -

28 februari Lens t/ur 2! Jaar , - l9"Den'Haas 
hl+-eliik :- .

De spelers voor het elfta1 t/n 21 Jaar worden dooï hun trainer ben8.deïd' als ze
tenminste een uitverkiezÍng biJ hu.n elftal verdienen. Er is keus 6enoeg op LENS.

De B/C conbinatie voor toensdag 31 Januari voiaí-on -l8.o0 uur biJ-'de ÏJzerwef
verwacht. We veruachten d.e volge.nde "sle1ers:
M.v.ai.Berg, M.de 3rito,'W.v.Dienenr. M.fzendoorn, D.Ia.uers' T.J.Levenstone,
B.O1stloorn,, {.Pronk,-R.Pron\, P.Snelders, J.Sp8.ans,,M'd'e Kok.,,, .i

leider: Fred Grens.

Zaalvoetbaltoeroooi: voor Lens D2 comb; E2 E6 en F3.

9

.\

,,1,'
0p zondag 28 januari een extraetje voor ju11ie. In het kader vsll het zwaluwen-

Jeugdvoetbal. voor de gehantlicapte Jeugd. spelen ju1lie een zaaLvoetbaltoernooitJ e

in tle Houtrusthallen. Kom in LENsklealing net een - trainingspak a&n naar LENS.

Neem schone zaalvoetbglschoenen mee met een l-ichte.kleur zool. Onkleden in de
HoutrlrsthalLen is bi jna . onuogeliik door èe vele.tea,np die'er rondlopen. Nog een
tip neen.,vat te dlinken en te snoepen mee want'de..priJzen in deze haI ziJn
belacheliJk hoog. We verwachten a1le spelers va"n E2, E6 en F3 on,B'1r,"yT :P
IfiNS, W;I wat v.roeg naar kom op tiid en hopeLiik ziJn er oud.ers.(op Lens) d'ie

De spelers van de D2 comb. hoeven pas on 10.00 uur op L,ENS te ziJn. tle verlr.achten;
P.v.RiJn, M.Soernan, A.Jagga, M.Saidi, A.Souard, C.Ze1ler' M.Mattheijer en
F.el Hadclioui, Leider D.Soernan.
De overige spelers vsr D2 spelen volgende ueek. Ziin er oud.ers did willen riJden??
om ongeveer 13.0Ö u,rr is hei afgelopen'"' '''r ' (

Schaduwprógrarn:na -'l ' : "'

.. Vanaf 8.30 uur- kriEnen jutlie nàar LENS bellen te].; 36613L)+ biJ tvij félachtig weer
of het 'wed.striJd - prograuEnó dóorgaat. Gaat het niet door. dan hebben vij

" onderstaand alternatief vat ai-tii d d.oorgaat. Neem voetbàI en rymschoenen mee.



s a&. i.^oEst lens
i3 .30

' 12 .00
13.'OO
11.00
lf,00

uur
uur
uur
uur
uur

TENS
rENS
rEïS
I,ENS
LENS

13.30
'12,00
'13. oo

A.reg en A l- traiden
31, 32 en 83 trainen '

C1, C2 ,- C3 èn Cl+" tia:.ben =- '
DL en D2 traÍnen
E1, Ea , E3 , E]+ , E5 en E6 trainen '-*-

OUDERS/SPEIERS OPGEIEÍ I ! !!

11 .00
11. 0b

- Nog steeds ài;n er scefers die na vriJ dagavond '19 , O0 uur aflbeiIen.- ," i.
.r. : - . ,,:,;

- Nog steeds giJn er spefers d.ie op zaterdE gruorgen. afbe]len terwÍJ] ze al veeL
eerd.er in de fieek lristen dat ze niet konden voetballen,

- Nog steeds ,i;n "r's!èteis d.ie op "zatérdagnorgen be[én dat' lé 're'chtstieeÉ5 gaen
naar d.e uitvedstrij d.

- Nog steeds ziJn er spel' door te geven, 
.

' l: 1'

ers die 
.rechtstreeks 6aan. lall "1t""9:l1i J.d,.i- r:l§:: dit

Boveàstaanile liersonen worden nognaats véizoèhi om'zich'tè houden aah db :ond.èr-

staande regèis: , 
; ' 'r" ' i r."- :.'

Afbellen bij Paul v.d.Steen zo spoedig EogeLijk doch uiterlijk voor vriJd.ag-
avond 19.00 uur tel: 39?0151+. ?as bij geen gehoor nag Je naar Fred Grens bel-Ien.
Ga je rechtstreeks. be1 dit dan ook IggI vriJda§avond 19.00 uur d.cór aan-- -'
Paul- v.d.Steen. Op de zaterdagochtend .hebben ïiJ het al- diuk genoeg op IENS en
bovend.ien is het aanvuLlen van d.e eIfta1len' dan'íèè1 moeiliJker-. Noguaals een
verzoek om.zich aan bovenstaande regels !,e houd.en. Een kleine moeite toch??? ln voor
ons en de leiders gevoon veel nekkeliJker,

Kontributies -

Voor in de LENSrevue staan de spelers Veïmeld. die ondanks vele verzoeken yBn onze
kant nog steeds geen kontributie betaald hebben. Ïíij vragen de oud.ers om even te
bellgn naar PauI v.d..Steen te1: 397015"\ en a:s.za'r,erdag kontant op Lens te betalen.

,-i.i

Hoera. een feider. voor A.re
Na het uegvallen van IeÍd.er Rob v;sciraik.bteek Éet binnen d.e vereniging niet
nogeliJk om'een and.ere IeÍtler"te vindeni -Een JaonerliJke konstateriii§ raaar helaas
ïe1 de vas.rheid:'Gelukkig vÍist fuiel Gahé, de traineï,van A.reg., vé"I iemand t.w.
Wim Hoogenraet. Een goede kennis van hiel die zelf ook zin spóren verdièhd heeft
en het eigenliJk nog steed,s d.oet binnen d.e Ilaagse voetbal,,reïe1d. Mouenteel
is hij trainer van f'C KiJkduln rnaar.öok is hij.. trainér Seireest.bij o..a. Goria;
Flamingo I s en l,lesterkwertier.
ltiJ hope[ dat dit-toch ook weer biJdraagt tot betere resu].taten van A,'iegionaal,
l,lant dit uordt }àngzaaerhand weI eclit nod.ig. BegriJp we1 d.at. Ju1lie het:a1s "
teafi noeten doen. Je zo gewillig naaT een 3-0 achterstand laten spelén aIs
@elopen zaterda§ kan én hoeft natuUrliJk niet. Pas biJ een, 3-l- 

-achterstand 
kvartr er,' vechtLust in het eiftal???'Dit leveide'een 3-3 tussènstand, op. 'Het kan d.us ïel,

Dat JuU.ïe nret toch nog )+-3 VËiloren vas J iumei. Voortaan " "vàchten'l vanaf ,het
begin'.,Ju11ie hebben bijna negeh ved.striJ den om Je te redden. Acht irèie eh nog
70 ninuten'bij RiJnsb"óigse Boys vaar'JuI1ie de rest'uit noeten'.'spéLeir 'venef een 1-1
tussensts.nd. Hel- net tien spelers maar ve kregen geen.2 strafpunten in ririndering.
Veel succes, it '. ," -..- , - .-..... ...:, a .i1

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

Blessureleed: * i. 1 .. .'l
Naast de oud.e bekende geblesseerd.en t.v. AdJai Tikei, tr'rans BL.okhuis,,, Ton[y ,

Schippers, Michel Meurink, Vlncent Knol-, Jhonny v.os hebben we lreer enkele nieuverikneusJestt. Ook ziJ verdienden een ?Lek in d.eze ere-galerij. laar..gaan 'Lre: ).
Marco Thijssen: keeper van 41. llas bij de varming-up .voor_ de. training zo.onge-

-;.i , lukkig iets in ztn han!. te br:eken rnei' ar:"- -relUltaat .ongeveer èèn
kilo sios eron. r ,. j ,, . ..,J]:.

10



Roberto Jansen: kwa:m in d.e keuken ten va] in een stuk g1as. Een diepe vLeesuond
houdt hen even a&n de kant. Pas a1s de hechtingen eruit zijn en
de wond goed dicht is msg hiJ weer spelen. "Gedul-dig" wacht
Roberto dit af.

Tomry Schippers:heeft last ven ziJn knie. Birrnenkort hopen ve hen toch veeï op het
veld te zi.en aIs de dokter het sein op groen zet.

Pascal- HerreviJn: van l,ens 33 blesseerde zich tÍJdens de wedstriJd tegen BTC.
wel uitgespeeld net pijn. In het ziekenhuis verd een breuk ge-
konstateerd en het been voorzien van gips,

Michel Urgert: heeft een sLirme zus d.ie nogaf hardhandig een stoel op zrn voet' zette. Het resullaet een gebroken teen,
Arno Blom: vÍe1 zoa.ls ve vorige veek e1 schreven voor de wedstrijd tegen

Postd.uiven. Een .d.iepe vleesvond. en acht hechtingen houd.en hem nog
even aan de kant.

Sandra v.d.Stèen:rói1; én:.ge ví.öuveriJke' (nou JF). voetbal-Ièàae tid'-tredtt tast
r - van h&ar achi}}.espezen, Even rtsten is noodzekeliJk.,

Marcel Poot: 'een abces tij,-?ln oor waaraan hij geopereerd is. Hii,ligt voor-
.' lopig nog in hdt'JKz ziekenhuis afaleling Chirurgie. .' Stuur eens .een kaartje . of ga 'eens langs . 'i.: í. . , , -

WiJ hopen dat boïen§tàand.e Jeugdleden sneL veer. beter zijn. Daarnaast lverl'achten
wiJ dai de teai)ed.en ook Íetes van'zÍch }à{en horen. Een kleine moeite en voor dè
patÍënt best iwel 1euÏ.

lf

UITSLAGEN JEUGD:

E1 .'.',

E2
E3;
El+,."

Lens A.reg..

' , cr.llillen E3.'. - Lens' BTC E5 ' - Lens
).'. Tonegido F1 - Leàs
:r . lo-negièo F2. '1 - - ,ie-+s

Tonegido F3 - Lens
Ionegld.o !'4 - Iens

Helaas geen deskundig kommentaar d.eze seek i.v.u. tiJdgebrek.

Duinooïd A1
Lens 81 r ..

Lens 82 i-'
Velo 82'
L.,ens C1 '-:

Lens C2 '-r '

IJens'C3:
vvP C2
Tonegido Dl-
Tonegido D2

?

-- 
DWO A. reg,' 3-)+'- Lens 41 'Í!2

'- Yerburch Bl- 9-0
- Maasd.ijk Bl 5-0 ,r

- Lens 83 L0-1
- DSo C! 3-1 r.
- DWo. C2 --5-O i
- Laakkw. CZ - ?-\., ,'

- Lens Cl+ 2-3 -- Lens Dl- 0-1
- jrens Dz J-o

,,

". Gr:.l{iLlen E1 - LENS
' Duindorp SV E2 - Lens

, ' : - Duindorp .Sv f3 ,- lens
' Gr.Hil1en E2 - ï,ens

T5 .,
86. .r
Il1

-r'2 ,.

F?

Fl+

t

2-L0
2-l+
l--8
0-10
0-2
2-ö
1+-!

s-0
2-O
2-O

t-\ t, .. t;

1

\
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Bart
Veldkamp
wordt'
geÍlanke€rd
dooÍ de
recreant6n
Tomas
Gustaísoir en' '
Leo Visser
(rechls).. . I

FOTO: ANP!

Cé"
z-

i

I

t
t;'l

'89%,r



DE IENSREWE
WEEKBLAD VAN DE VOETBAIVMENIGING LENS

63ste ,laargang nurnner 25 , 1 februati l-990.
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Otr'FICIEEI:

Nieuve ]eden:

2739 J.6.Brugnau, E,Jun. U-1280 Exl,ostraat Zo't, 25\5 xs Den Heag, rert329\777."

2?)+o D.M.Flanagan, NS, teiaer, 310551, Vobsenrade 36,' zrcÀ xK Den Haag. 32àogg\.'

Mutaties ledenliJ st.
WiJ zieins fidnaalschqp,

2221+- R. Mahi.eu

2205 J.D. Haniqu

250? A.AttalhaouÍ

' Sezalzaal

Sezo
'Zaal

Ad.resviJ zleing:

VAN DE RNDAKTIETAFEL.

j ,.']

,.'ir '

1733 M.C..v.d.KLey, zaal, Louis Armstrongkade 120' 2551 wy Den Haeg. te]-: 325?57,3 |

1?37 L.E,PennÍngs, NS, Goutlenregenstraat 286, 256, GE Den Haag.

.TBAINE3. .r.,1
flet atoet ons genoegen U te kunnen rneedelen dat viJ d.e verbintenis met hooftl-
trainer Pim !íestgèest net een Jaar hebben verIengd.. "

" Het bestuur is zeer ingenomen met de kundige en enthousiaste ïiJze íaarop. hij ':

zlJn taak a1s trainer en begeleider van de A-selektie uitvoert'
De sa.menwerking net zowel "d.e speleïsgroep als de rest van de technische Ètaf .

Ís uitstekend te noenen,. :

WiJ vensen heE en z-iJn groep atle suc.ces toe in de konend.e, beLangriJke-. wed-'
striJden. WU zÍJn ervan overtuigd de toekomst op het technische v18.k net
vertrour.ren tegemoet te kunnen zien.
Tevens hechte, ,oij' 

"rmo aË feaàn d.uideli.J k tà rnaken- d.at de rrberichtgeving'r 'in
tle LENSrevue over lde' hoofdtrainer, zoals ale redaktie d.it recenteliJk neent te
noeten doen,, absoluut niet gesteund ïordt' door het bestuur. , - . : .

De besprekingen over de kontrakten voor de overi8e trainers en d.e technisch
coord.inator ziJn nomenteel gaande. Zodra meer bekend is zult U dlt ook weer
ria de ï..,ENSreïue vernemen. :)

Het Sestuur.

mNS uist met goèd, spel .Westlantiia puntloos terug d.e flGl-azen Stad",.,in te-,,..
sturen. ( zie. 'eiders 

) .
Nu no6 de tvee redterend.e edstriJèèn van deze perio{e sinnLn en een plaats
in tle na-konpetitie is verzekerd.. Iletgeen een voortreffeliike prestatie zou
ziJn van d.e mannen in het veld en de TechnÍsche Staf! !

Leten re al-s een tvaalfde nan achter ons vlaggeschip staan, wees er a.s.zon-
dag biJ:

DSO - LENS 1)+.Oo uur.

l_



lieirglE$,
Rectificatíe:
Franó :Í. d.'. Beig, Ièid.ér IENS 1 (20)'lÍgt in het Westeinde. Ziekenhuis,rloe,etage';" r,

kaner h0, Frans heeft afgelopen veek een Il uur durend.e operatie ondergaan dus van
een k-Leine ingreep vas geen sprake. i
I{ij wensen Frans een spoedig herstel en hopen hem veer geuv op LXNS te zien !.-'- -. *

Hans ven DoD'burg. beeft een ongeluk net ziJn auto gehad..
luchr Hens heeft gel-uk gehatl, de verrondingen va]1en gelutkig meell
Hans, Seter'sihap! !l

BINGO ! ! I

Zaterdag 17 februari is er weer zorn outlerwetse bingoavond iroor atle l-eden,- jong
en oud.! NatuurliJk is deze opbrengst lIeer voor onze Jeugd en $ie d.e Jeugd.heeft,.
heeft de toekonrstl I Dus speel nee en nisschien vlnt U ve1 die gigantische
Eagnetron t .r..r ..- ,

De kosten bed.ragen f. 10,-- per boekJe (10 rondes) en d.e superronde kost t. Z,jO.
De zaa! is on L9,30 uur open! ' I '-

Progranrna konend weekend;

zaterd.ag 3 februari

zondag )r februa.ri

elf al-s opvarn-ing;

r,sics t.reà.
HTSV 1

- I{SE A reg I

-, IENS ].

- IENS 2

- IENS 1

-BTC2

1à .'30" uur

1\.30 uui

rh.3o uur '(? 
)

'- rl+ .0ö ,or ' '
'i 11;00. uur , ; !,

UNITAS 2

DSO-I ',

. IENS 3

È,

IJNICORN ITNICOsN UNICONN UNICORN, IJNICORN

LENS hEST],ANDIA 
.

3-0
.. ,, -, .l ,, .I ::..j ,l* -

Afgelopen -zondag vas éÉn van tle steunpilaren van onze zaterd.agafdeling. r André
Spa, bereid ziJn visle op bovenstaande wedstrijtt.yoor.ons op papier te zetten.
Dat hiJ ook zo genoten heeft ven deze_.vedstriJd pleek vel- uit.ziJn punlen-....
beooralel-ing van onze speLers voor de "uNIConN lElisvoetbeiler van hei" J aar." ' ,'koEpetitie.
And;é, bed.ankt voor je med.ewerking en succes net Je z&t€irdagafàeling t íí'
LENS - T.IESTIANDIA.

Zondagniddag 2 uur na d.e uinterstop de eerste vedstrÍjd. voor de konpetitie.
LENS haal in ale winterstop wel van zich laten spïeken Eet goede wediqtriJden
tegen VeIo en Lisse. Maar nu de korpetitie.
He begonnen goeil en donineerden a1 vanaf de aftrap, maar met.een of tvee goed.e
kensen gingen ve,_toch net 0:0 de rust in.'. , -: '

Na d.e thee :namen -we 
l"uui gè1ijk hèt itett in handen, Met als resu).taet na 15 min;

1-0 aloor een schitterende lob van Marco Endlich. Tien rnln. Latèr 'las het een
schot vb,n Ron de Jong .d.1e voor de keeper opsprong en in'het ao"i """a"u., à-0.
Achter verd er met baitl lrerkeri de boel'schoon gehouden. Een ninuut of B lïoor
tiJd $as het Oscar van Laar die de stanal op J-ó braeht. Een heerliJke voetbal-
uiddag voor niJ en de Eensen met mij langs de.1iJn. . .. .. : , 

r

Jongens bedanktl r

È.
2

André Spa.



Uitslagen C KI. KIWB.

Hoek v.Holland
Laakkwartier
tXNS

- GDA

- 3EC

- WEstlandia

1-1
4-1
-l -v

0-0
1-0 '

VCS

BTC

DW0

- GDS

- 'ts0

- H3S afgelast . '

KoEBetit iestsrd:
1 VCS
2 DI.IO

3I,aakkïartier
ll LENS

5 DSo
6 westlanalia

11 -'1 '7

1 ) -'1'7 "

13-16 1

72-12
]-2-12...

,'7 -A
21-11
36-18
2'l-1.+
1T-11+
16-13

72-12
13-10
13-l-0
11-8
t2-6
t2-3

t9-23'-
t6-2,
L6-27
l3-2Ot
tr=29
9-26.

? H.v.Holland
8 BEc
9 GDA

10 BTC

].1 GDS

12 HBS .i

GDS .

H.viHolIand
l-1 ttBSt're ci:A

BEC

GDA

H3S

LENS

PERIODE STAND

1 VCS

2 IENS
3 Laakkvartier
h Westlantiia
5 BEC

6 BTc

5-B
l+-?
b-l+
5-l+
3-l+

3-3
L-3
l+-3

\-3'
4 -l-
5-r

7
o

9
10

DI.IO

DSO

RESTERENDE WEDSTRIJDXN 2e PERIODE

DSO
.Westlantiia

GDS

- TENS

- vcs
- Laekkwartier

Progranma a.s. zonda,q l+ februari 1990:

DSO - Í,ENS
Í,Iestland.ia - VCS

GDS - laakkÍ.rartier

I.IIJ REKEIIEN OP U A. S . ZONDAG :

DSO

BTC - LENS
DSo - VCS

L,ciakkvórtier - West.landia

BTC - Laakkvartier

- H.v,Holland "
- DWO

- BTC

1l+. 00 uur .

UNICORN UNICORN UNICORN ( , UNICOBN UNICOBN

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZOIIDAG S

DDbDJDDDDDDDDDDDDDD§DD

Progranma zondag h februari 1990:
. t.

H.Boerman .L"r 1030/532 , rr}! .:

R.v.Ast 1096'/610' ,' 8 ''
H.Mesker 3030/51+1
P.Dève1ins... .- .3051/55\,: -:.",

;. ..:..
A.Beyersbergen 3a2O/57O. . , .. ,J.Dona 3126 /571 . .r.,
N.r{. . . .. 3286/631 , .,r :,

1.,tl+.oo
1l+.30
l-l- . 00
13.00

uur
uur
uur
uur

DSO1'
Unitas 2
LENS 3
IENS ll
IENS , is vriJ
Quintus , -
Quintus À -
LENS 8

],ENS 1
I,XNS 2
BTC 2
ODB 3

I,ENS 6
LEN§ ï
RKSVM 12

vel-d 1
veld l-

3

13 .00
r.[ .00
13 ,00

uur
uur
uur



],IGGING TERREÍNXN:

DSO

L[{ITAS
Quintus

OPSTELIINGEN

- nrire.v.Tuif sportpark, Zo"t""*"", 0?9-315591
- Spgrtpark Molenvliet Bataaisekad.e, Gorinchem 01830-2398h
- Leeflerik, Kuintsheul 0l-?42-l+208

j-

IENS ].
LENS l+

IENS 5
I,ENS 6
LENS ?
I,ENS B

2 en 3 vorden d.oor de trainers bekend gemaakt.
als bekend afschriJven biJ Tony Vierling
als bèkend afschriJven biJ R.v.Noort
aIs bekènd afschriJven biJ W.ileiJnen
aIs bekend afschriJven biJ L,yerkiJk
a1s bekend afschrÍjven bij A.Silderbeek

( LENS 5 met J.witting)

- tel
- teL
'teL
tef
te1

36066\2 Í'
3hii5ro
3U61088
3\r\912
0T9-116786.

SCHADUIIPROGRAI,íMA BIJ AIGEHELE AIKEURING:,

12.00
10.00
12.00
12 .00
12 ,00

uur
uur
uur
uur
uur

Quick l+ - LENS 3
Quick5-LENS5
Quick?-LENSB
],yre 3 - LENS 6
tyra )+ - LENS'?

Sp. prk. rrd.e Zwethr' - d.e Lièr

'.t-

SD. Drk. Nlr. Hanenbu"E
tlll

Sav. L.manlaan

ll lrti

lt ll tl

Nàr het d.oorgaan van deze , wed.striJ den kan ïord.en geinforneerd bij:
tyra na 10.30 uur
Quick na 09.00 uur.

UITSLAGH,Ï 28 JANUANI ]-990

tel: Ol-?l+5-1367?
tet: 3580323.

1-3
1-1
L-4

'7 -1
7-1

IENS 1
LENS 2
SV EOC 2
llassenaar 3
vUCT
l{Dv \

- l.Iestlantlia .1

- HestlandiB 2

- LENS 3

- I,ENS l+

- IENS 5

- LENS 8

PROGRAI'IMA VOÏ.,GESDE WEEK :

1)+.00 uur 'RKÀlry 1 ' -- !EXS" l - '

11.00 uur '!ENS 2 - de Musschen 2
L0,00 Ïur Vios'3 - --.- IENS
11.00 uur Archipel 3 - IENS h

12,00 uur Hilhelnus 8'
1i.0Ö uur LENS 6
L2,00 uuÍ LENS ?
12.00 uur Tedo ,

- LENS 5.
- Quick 7
-Dr{L5'
- I.ENS 8

VARIA:

Indien zolrel bet kompetitie als ook het schaduvprograrma is afgekeurd is er
a.s.zondag een trainingsmogeliJkheid voor LENS 6 onl 12',00.uUr; ook 'geinteres= -r...,1tlÍ-.
seerden van de,:endele efftallen kunnen mee komen trainen. Verza.melen 11.1+! uur
LENskantine. .. , ,,, :, ,,

Topscoordei" ' seizoqq tggg LgPi

F.Dissel-dorp-
J.v. d. Stèe . r'
II.Bertens - ,-'-'
M.Fortnan 'r, ^
M.EntlLich

6
l+

6

1

z0)
ZA)
zo)
ZA)
zo)

I,ENS
LENS
I,ENS
LENS
IENS

doelpunten
doelpunt en
doelpunten
d.oelpunten
d.oelpunten

ll

2t-.19
". t2
.l-L

10

i

t;

, -'l'.-. - : ".
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Uitslagen 22 tln 26 J anuarÍ 1990.

HPSV 1
IENS l+

- LENS f
-DSS3

2-4
3-'

95t

.ogpssie

."GeleijnSè

I{outrust (veJ-d 3)

,l,,ll

ri

: -Í':"1 '

Wedstri I dDrosra@a 2 t /n9 tetrruari 1990 . -'.

vriJ das 2 februari 1990.

19.00 uur HPSV 2 j !E'Ns' l+

Woensdag ? februari 1990.

19.00 uur 'LENS l- .- VCS'1

21.1, uur r"peiàio z -ïÈ,ws z-

Vri.ldas 9 februari 1990.

l-9,00 uur Venibo 2 - LENS 3

Lise ing sporthallen:

- Houtrustveg 108

- WiJndaelerduin 2:J.

0pstellineen l
LENS 1, 2 en )r aLs bekend.

LENS3net.B.Mahíeu.,,

'- ..{' ' :"-i ,. . i*,,. -

'" -:i'l:'
' Hclutruèt (te1a 3)' -;:'96Li'

003/oL6
o!2/o6i
026/773
o3o /]-92

.. .. ockenbu{g -.r..: : '_,

' : ttoirtrir"t ("erd ll) '"
, .,:!'

Houtrust

. ockenburg .. . i

(

zzzzzT,T,zzzzzzz?,zzzzzzzz7.z7'zzT.zzzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPOBTEN VAN DE Z.M.IADDER Z

zzT.zzzzz?,zzzzT,zzzzzzzzzz?,zzzzzzzzzzzzzzT.

Uitslae zeterdae 27- .l anuar i 1990,

LENS 2 - Lyra ? .' \-2
LENS L was vrij ." '''
LENS 3 en l+ verden afgèkeurd.

za,terdag 3 februari 1990.

LIGGING TERREINEN:

1l+.30 uur HTSV : LEN§

1l-.\5 -uur D.v.J.Bizon 2 - IENS 2

13.00 uut SEv 1r -., --"rEN§ 3

12.30 uur tr'la.ningots 2 - LEN$ \-
N

N

Programa

.N.

.N.

HTSV.,
D.v,J. Bizo,n
STV
!'l-anrngo ' s

- Erasmuéweg BOg ' , 
''- ' '" "- '''

- sp.prr "Piinses lrene, .söliaapíeg niJsviJk'
-'Sp.prk "de Heuvelt' leidschendarí '
- Sp.prk "Prinses lrene'r Schaapueg RiJsviJk

'tef :

te1:
teI :

.017\2-661r-.r
9l+2332 ': -
2'.(8972 .: .

.9uoÓïli / ,

Verzaneltil den:

Ï,ENS 1
IENS 2

'13.00 uur'10.\5 uur

. IENS 3
I,ENS I+

LI.\5 uui
Lt_.4) uur

5

ll ' ':'r"-. .- ti'



BiJ afkeurÍng s chadulÍprogramaa tegen Postelia.
LENS l- l-)+ . 30 uur LENS 2

OPSTETLÏNG IENS L:

Progra:una zateld.eg lq fElIU!Íi l99q.

12.00 uur.

BÍJ algehele efkeuring trainen oro 12.00 uur.
Voor infomatie over afgelastingen kan men zaterclags ínforroatie invinnen
onder telnr: 3295701 ( antvoordapparaat ) vanaf 8.30 uur. -

Het eerste en tveede elfta] vordt door d.e trainer bekend g_emaakt. Eventuele
aÍheldingen vooï het eerste te8,r vriJdagavond voor 1p.00 uur bij H.v.Spronsen'
teL: 3933010, zaak 35o2155.
Voor het tveede team eventuele afireldlngen biJ B.v.ri.Noutand teli 3962016.

OPSTELÏ.,ING LENS

!I. v. Mersbergen; l{.v:Kooten, D.BaJetto, A.Ernster' W.Hernanie, D.notteveel.' ., .r,:
P.Ax, A.v,.WiJngaa.rden,,M.Guclu, S.v.tl.foet (e), L'Sinke, B..I{ezenaar, E.de Wolff ,
J.lleltens .
Eventuele Efmeldingen voor vri J d.agavond 18.00 uur bi s.v.d.Tost,. !91 3210650 ,(ait is velpl,icht ) .

BiJ afkeu-ring schaAuwwed.striJ d biJ Loosduinen'
Verzamelen om l-2.00 uur.

J

"ti

D.de Ruiter (A), N.Jagesar, J. Kouwenhoven, G'Kuiper, H.Kouwenhoven,'C.Lipman''
J.v,ti.Stee, M,Osnan, W.Stuifbergen, L.Ms,ntel-, F'Silliakus.
Erentuele afneldingen voor vriJ tiagavontt l-9.00 uur biJ D.de Buiter teij 391+8à22
(aít :.s rerplicht). , r'. I -: r --r '. . '., r

Willen ale aènvoerders vsn het 3e en l+e eIftaI kontakt net elkear opneóen zbdat
beide elftatlen voldoende spelers hebben voor de uitt'edstlijden tegen SEV en
Flaningo ' s .

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

l

LENS 1is vriJ
L2.00 uur LENS 2 - Senp.Altius 6
10,15 uur LENS 3 - Monster 11
12.30 uur LEX{S )+ - SVPTT 11

E.de Jong:
N. N.
N. N.

):'otzlozz .

-...026/772
o30/18B

g4r=!H=sEsgg$glg

lledstri.'l dprogra,ma A-B-C-D-E en E .1eusd.

Afbellen voor ond.erstaande uetlstrijden alleen biJ Paul v'tt.SteeD (ESZof:l+)-'

A]geneen koEtaktpersoon: Paul v.tl.Steen,' ChopinEtraat lO3, 2152^ SV Den H'aag. "
, tel: 3g7o]-5\, 'BiJ eèen gehoor: '36351+l-8 Fred'Grehé. -'r'r'

,:,...,!

zo snel nogeliJh doch.uiterliJk voor vriJdsgevond-1.9'00,uur. BÍJ Seen Sehoor ''
beIlen naai Éréd,cre.rs (36351+18). rn uit;Ísie nooà hoe op zàtèrdagrnorgen op''"
LENS (3661311+) na,8.oo uu1 liJ ignantt..vgn ale J eugdkorErissié. ";l _, ...,.,,. j'
E1ftal tlatum a.anvang tegenstand.er uit/thuis terrein/veld ' san, k. L,en s

A.reg.

A1

3 febr . 11+ . 30
5 febr. 19.00
3 febr, 12. L,

WSE A. reg.
Haagse Jeugd
Gone A2

v1
IJ zerllerf
v3

l-3.30 uur '

18.1' (HVB)
l-2 .15 uur

6

thuis
uit
thuis

J

',, ,,. t



Elfta1 datun. aanvang tegenstander uit/thuis terrein/veld s&m, k. Lens

C3
C\
DL

B1
82

c1

E5
E6
I1
T2

3
3
3
3
5

3
3

3
l+

5
)+

3
)+

3
3
3
l+

3
3
3

L

3
3
l+

febr .
febr.
febr .
feii .
febr .
febr .
febr,
febr.
febr.
febr .
febr ,
febr .
felr .
febr .
febi.
felr.
febr.
febr.
retr.
Íebr .
febr .
febr .

12.1+5
l-l+. 3o
t2.)t2
11. 00
19 .00
13.00
th.30
9'30

l_0 ;00 ,. '

1\ .00
11.00
1)+ .00
r0. 30 ,
i.l+.00 ".'o an

9.30
l-6.00
10 .30
11.30
12 .00
10 .00
1\.oo
10.00
onn

1U. oo

l-1r \5
1l+ .00
11. 30
10.15:
18,1'
12-.30.

.1-l+".00
9 .00

uur
uur
uur/ ï]etl
uur.- .

uur/vI0S
!Yr' ':-
uur
uur
uYr t.i
uur
uur
uur- . ,

uur
ur.ilr

-iuur i.
uur -' ':
uur "

Scheveningen 81
Lyra 33
RVC 83
Dlto cl' '
Vios C1

, D1e Eaghe' C1,
Duno C1

Ryc c3

vL
v3
Sp.prk Pr.Irene-
vl-'" _

Me1is§toÈelaan '

V2- r " :."
\2
vl_

thuis
thuis
uit
thuÍs
ult'
thuis.
thuls
thuÍs

'DWo D1.: . uit '.,Sp,iprkwest/Z"nser8.f!
zaalvoetbeltoernooi (zie kopy) 13.00
Vïedenburch D5 uit Vredenburchveg 10.00
zaalvoetbaltoernooi ( zie kopy) ...13.00
Quick E1 thuis V2 - 'l-O'00

zàalvoetbaltoernooi (zie kbpÍ )' . 'i '13.00
BÍC E2 thii; -'v2 

9.Oo
GDA E)+ thuÍs Y2 '1I.00
irC rl ' tiru:.. ' '' \2"i :' '9. oo

D?

E1

E2
E3
El+

F3
Fl+

.3011

febr
febr
febr
febr

'' zaalvoetbaltoernooi (zie Ïopy) '-': 15.00 udr '

. Qui"t n6 thiris v2 . ' l-o'OO uur
Voorburg E3 thuis Y2 '11. O0 "uur ' -
.WC I'2 (vr, ) uit rt kleine 1oo "" .L1.00:uur 

"' 
-

S0A Fl- uit M. VriJ enhoekl-aan 9-.00 uur
zaalvoetbaltoernooi (zie kopy ) -:í'\:' ",13.00 uur',';.
Quick I'3 uit Sav. Loliuanlaan 9.00 uur''
S'cheveningen tr'5 uit *: ' Houtrustveg" 'i' 8.tr' uui'1"
zaalvoetbaltoernooi (zie, hopy) 113.00 uur.;'.

BIJZONDERHEDEN:

- aanwezig JUK0 vanaf B.Oq"uur: I.t. Reuver, I'. Schuurman en M.d.en HeiJer;"; i-

- gaarne ouders llet íervoer voor: LENS Dl-, 02, F1, F2, F3; Fl+. ' '" "r;' ' '':'
'- LENS 83 f,et ale fiets!-nechtstreeks? BeI YriJdag even op.

br-ngo:avond
,, i\

li 
'

't.i

L,ees d.e J eugdkoily eoèa aoofi s chadu'ÍI-proglsflEra, ka.rnav&l 'opstellingen al-s" pqkend íiet .uit.zo1$e1in8 ven :

Lens A.reg, zond.er J..ceyp (zie.LENS AI)
LENS A1 net J.Geyp en zonder M.Lgouti en,:M'Tiisen.

- LXNS,Bl " - aond.er J.v.Os (zie.LENS 82):,,,
- LENS 82 net J.v,os en T.Schippers? en as.nvul-lin8 van 81
- I,ENS 83 zonAer P,HelrewiJn
- IXNS Cl zonder M,lzend.oorn ... . .i.'t:t -::,,'r
- LENS C2 net M.Jansen, zonder D. Zand.stra en t.Abounarsa.
-LENSC3.nètI,'atoun,arsaenn.Jagga'zond.ef'M.UI8ert.'rï,;\4
- LENS C[r , met R.v.3rest .:, ,--. . :..

net J -Brugnan
zontier M.Poot ...:

- LENS E'
- IXNS F3

Zve.luwenvoetbaftoernooi voor LEIIIS Dl D2 El- El+ tr'2 en tr'l+.

De bovenstaande jteaos ko en a.s. se"ekend. zeker.in'aktie. Zaterdags op het velà "-
als het niet afgekeurd is naar zeker zondags và-nt zaalvoettal kent gee[-&fkeu;:-'i
ringen, Een kori toernóoitJe voor aIle 'teorus var ongeveèr 2 uur ten' bat-e'' tan " : 'l 'l

de lehand.icaptg Jeugd.'Kon in LENSkled.Íng en een traiíiirgspak naaí LENS'tód.'r ''^'

Iteen je gyr"cho"n"n nee. Vergeet geen drenk en wat snoep meè'de ndmen wart Ín de
'nat zi;n àe'priJzen bèlacheliJk hoog. r'rr"
Maak er een leuk toernooi vaJr. De vinnaars Epelen op 25 felruari de finile.'
Wie ïeet? ?

LENS DI, D2, EL! E2 en FI+ vervachten ve on 13'00 uur op LENS. Zijn er outlers

7



met vervoèr??' IEIIIS El+ hoeft pas on'l-5.00 uur te" verzai;lelén. .ook d.aar rekenen we

op vexvoer.

t.- ,,

De opstellingen:
I,ENS D1 :

I.,,ENS D2 :

.15 uur RVC EL - IENS E1

.00 uur RVC E2 - IENS E2

.PeeU., n.'ef

.v. Versevel

v.RiJn, J. S&ndifort' D.v.d.Baaf , R.lIerreviJn''
v.d.HeiJden, R.Stap' A'NoIten. ( ,

Haddioui, F,e1 Haaldioui ' n.Y.d.Berg; P.v
d, w.Daamen, Y. Basdogan.

L.Sendar, G.

I sa.nl. h. LINS 9.00 uur
'r l. 1-) uur
" 1o.oo uur

I
G

P
R

. Strik

BiJ El, E2, E\' Ïa en ll+ Yerwe.chten wijr '311" speters èn natuurliJk de leiders' '

:. .i\ : ,-

Schaduwlrrogroorna . :'
Dat .1..as pe-ch afgel-open zaterd.ag. Ging 14im Blon net. d.e tr'-klassers'. laa_r -ae- 

xaa!.zat"'
cte degr óp- slot. lle hebben kontakt opgenomen net de,school, e! dat zal'dus niet

Ï:::ri;::i;'mag iedereen biJ t$tJrel-achtis ,,eer near LENS bel1en tel-l'366r3r1+ or i;
net rónpeiiitevóetbal doorgaàt of-det wij ónderstaand schadur4rrogramta afqerken. 'i
Kon Je ei niet tloor kom dan gewoon everi biJ íENS Langs. SpeeL Je l-aat, -be1 dan

ook laat. Zomaar thuis bliJvèn is natuurliJk erg 6on. Vanaf 8,00 uur (iiet eerderl
ziJn vlj eanvezig.. - '& r ' :1 ''

13.30 uur I,ENS A.reg' en AI trainen ,

rà.39 uur LENS 81, Èa en 83 trainen ..-
LL.OÖ uur LENS il-, !f, c3 en Ch trainen-

10'.00 uur RVC DI - LINS D1 ( kunstÈras )
( kunstgras )
( kunstgras )

.OO uur LENS D2, E3, EI+, E5 en E6 trainen
l0 .00 uur Í,ENS tr'1, tr'2 en F3 trai.nen

9. 30 uur RvÓ r'3 - IENS F.} ' (kun,stsras ) sirm.k.LENS 8. 30 uur

10
11

1i

' ,::
Neen altiJ.d voetbalschoenèn, gymsehoénèn ea eèn trginingspak lu:t- ++"-lut Yl. '. 

-trainen ve buiten, óp het strard of Ín he! Zuiderpàrk, De verharrle' veldJ e s bii.. '

K-wiek Sporb of tle zeal (E en f') is ooh'eeD mogeliJkheiè. I,le YerHachten nu ook eens
tle spelers van de lagere teans en natuurlijk ook de. l-eiders.. 'i . ':.J..,'
BIiJf B,lrtle f ook aI i.s het afgekeurd. .r, ' ' ' . 'r 

'r '"',. '

Bij RVC spè1en we op kunstgras. Voetbalsc-looeneir inet afschroefbare noppen ziJq.-''
alaar verbod.en ;.. ! -

:i.'
Kontributies.

vorige $eek verlrezen !IiJ, in ons.stukJe over. de ,kontributie=achterslanden n_aar I

d.e eerste bladzijtle van de LH'lSrevue. Met het bestuu.r is eehter afgesproken -- .,-1

ale nanen vsJl de Jeugdspelers met een achterstand niet te publiceten. ; "1.1,
De ouders rran d.eze Jeugdleden ziJn ïe] benaderd. Betaal zoveel- .nogeliJk a':s. '.
zaterrlag kontant op Ï,ENS.

De reis naa? Pari
LENS DL zoekt nog drie C- of D-klessers d.ie- van 1 t/m I+ juni nee.willen- naar
pereis...Eeà rit per luxe toeringc"", *,r"r""hi,1n1iJk een netro-puizletocht d.ooi.;''
PariJs,èn voetballer.l in PqriJs eí op de terugïeg -in België',-'.
Een àchitterende reis voor f. 250r-- Per. Peisoon. Inteiesse??', ,. . " ".,t:'"
fel: à97oft)+ (?a.ut v.a-steen). we vragen allé deielnemers en'Ieid.ers oro'nu - --
mininaaL de eerste en tweéd.e'terniJn óver.te'daken op,'girö 336?l-1. t.ih.v.'penr,rià!:'-\
meester LENS 

" 
te .Monster. . , .l; . : ,. . ..

B



Zaterdae 1? februari : Binso op LENS.

Het begirit Ëf aardig een Í,Íaàítie'te wofden op LENS. Op zaterdag 1Í febiuari
organis"érf aé'rrko weer een geseldige 'bingo-avoritl op {,ENS vooi Joíg :en'oud.;

L

!À:

voor IENSleddnrLir 'nÍet leaen. De öpbi'engst i bestemd voor d.e: J eus

Er vor?eri 10 rondes 8espeeLa en natuurliJk 'veeÏ een " superrondé. De'.pr.iJs -vooï

één bcÍekJ e (to rónae s) 1's,f 10, Deze boekJes'Éi3n te koop aan dè bar
of biJ Cd.rls, Verhey. d.u.b. :zovèef nogeliJk 'ií 'de oorverkoop zodat viJ { -,rlqoÉ

rekening kunnen'houden met het aanta-I lieschiÈbàrd plarítsen.

gdafdeliig.

De superrori de kóstif.''2, 50. Deze iciten ziJn's1echts b! de avond:2e1f rtd koop' ,},'1

Spon6ors (priJzen, taarten of geld) kunnen zÍch meld.en bii Carla VErhey tel: ':
32556'13. ALte k-reine biJdragen zorgen er voor d.&t we veer extra ge3-d kriigen
voor onze leugd. Meer nieuws volgt en vrijhoud.en deze avond'.

Iedereen atie'kruisJes kan zetten is ven harte velkom. En wie veet vin ie ve1 de

t-r-on'.s\inhoo fd.p'ri.1,+ iy' , ale suDerrond.e

\ f,i'ï:,..t:
-'! de macne,i -t -r-
\"'t ;s \ ï, =*,,i:qlffi.r§; '+;'\;'\ i 

-;\

'1

t.Í{
,Jr

Karnaval vooi aLle E en tr'-klassers.

vordt in ons 'k

{\.. 1 i."".,"1-i

De noeders hebben Ïleer veï8ad.erd. en Ja hoor een heuse karnavals-niddag op

woensdap 28 februari. ALIe E en tr'-kLassers word-en dan natuurliJk verkleed
op ïiENS-verip".h!.",cb. einu ntar ï1s! oy.e; n?-d?lÈul).,., - " "\, "'-1i
Kon Je a1s Bà{mdn als Snurf of heq JP +e}9 v-eer or}glneJ-ers ' o. -. .",

Naasi het hossen en springen wordt ei ook ear'*'ipellenc ircuit afgeweïkt;''

ru99ïouu
r1

;il

Het beloofè een SeveLdíge nidd.ag te vorden.
Aanvaag 1-3.3 0 uur. Eind.e 16 . 0o uur. Helaa.s is er sl-echts plaats Yoor de LENSIeden

\
t

-."q
,.t

"'- t,

'\
*a

J

\
'(t-tI*-'

Vooí de veàstrÍJd wanen d.e kenners het er aI o.'.er eens. Vredenburchis altiJd aI
een teSenstander geweest die l,ENs niet figt. Has ook de thuisvedstriJd niet on-

ffi$à""Ï: i;i.tiËï-*liltlfr;"" ï.oï..rJ"iïi vpla",,r,,,a.ri rotu,"at.onàe,§"r,"ttïnc; .,-ï'
""n 

,."r1Éoibe-Iie ,el'd.l' èen vaniit-'Ide nid-d.edóirkef 1-eÍdënd.ejqch.eitlèreihter l *\ 1.

en een zeèr LwËàr veraeeieena Ëí i-reÀetief voetballend' Vfetlèn5iir'ch ...Ziel ilear ,'' ,'': .
t

n€,ar eens te vinnen.
IIet noet gezegd uord.en maar LENS Bl- naln direkt het initiatief Eaar de kansJes

verden genist. In d.e l-5e ninuut wÍIde Sascha Glaualemans op het doel sehleten'

"Helaast' gleeè hiJ uit en de ba1 kva.rt voor d.e voéten van Ergin §dogdu'
it betekende.,L-0. laarna vei'eat LENS'tloor"..te dru}lrcn en v1a .een counter en

D 'irret ioch l--l-. ZorI Vredènb

.ï
urèh, toch weer een punt af-

Ver

ï
I
I
\-\
h"=.-\

sLecht vexd.e
pakken? ? ?

--, . í :dlgentrerd.

leek Donr-Iy

!

I tIn de ruet b
een beslissende rol- gaan spelen. Zo'n 1, ninuten voor tiJd pakte hii een bal
op de rand van ?'n eiSen strafschopgebied oP. HiJ n€Jr een spurt naar voren terwiJl
Niels Schuurman het veLd Soetl breed hield. en ruirrte maakte voor Hans. Pas in

stopt.
penalty. 'werd. beh
alsDelende C-kLas
a.ituicrrÀreÍé]!rz

" stltdè',àe dar

dhandig afBe
-1) . Da'aríai
. sprekenn ,ii

deed. d.e ande re
zet te eeD

t.\

1.

SchuuflD

I{eins n1et fit. Ztn invell-er IlEns hey -van IENS C

het strafschopge bied van Vred.enburch veïd hiJ h8.r

De eètg-d benut. door Jin Spaans (2
.,goe ser t'.v, Robert

naètoràt aat
r:i de\keèpei,

,, Pr
de

onk v8r zich
PAnVre o"o

fia-d ove op.,-öi, ondèrkaht trvan der i'at\ en N

J-,
ie1

*spe --r\.e_Lde . 1,

an \Jze In k de ba'}.'naa,r HaÍr e$eY
S

kopte d.e veiliee 3-1 binnen. len nuttige overvinning us,araloor L,ENS BL op kop

bl-iJft staen sa.Een met DWo en Westlandia. BliJf geconcentreerd. sPelen d.an moet

miniuaal d.e derale plaats haElbaar ziin en dat betekent pronotie naar de regionaLe

kl-asse. Willen Jultie neer??? WiJ vinden het best hoor.
irl\ \ l.

:h?\ 'i.\\". 'rl\\
''. p\ è.,Jaoor. hé, nederlale

*§.1.À
ir Ídn Vios

il't.." ,.- 
*F\ 

.-1".lt".-io{Y\ ;, \n'
en Wi'Ihe1rÈus' staat,

Pà., . .l i\
aul V. d.. Steen.! . vr

(it q ,\.

rt
tJ v

B1 nu 7

1

,\|
wedstrij deï te gEan Ínoet dat lukken.

o

L t.w. vlos. Met nog ?

DUn
1

en voor op nu]lme,+
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ZvaLuwenzealtoernoo i,

IE!{S D2, 82, E6 en F3 hebben afgeLopen zondag neeledr.ol"rrl aé zaattoLinooi"r, .--1 1.1 :
van tle HyB ten bete ven de geha.ndicapte -Jeug6.. Net a1s .het vorige toernooi was het -.
ïeer zeer 'ronmelig, ,net er6. korte weàstrijdèn. Sons wer'd. er na zes-'rnJ àutdà -spelen'aI ïeer afgeflotea.,De resultaten van LENS mochteri er echter }est velen.
L,ENS D2 en E2 ïerden eerste en Itrogen op 25 februari in de fine].e poule ne<liioen. ''
LENS E6 en F3 grcepen net Das,st d,e hoofdpriJ s naar ^d.eAen rièI Ëeel- loeq Uun. best . ' I ^
Verd,er nas het JaEner. ds.t er nogal vat, spelers zona&r u,egbleven. -Aybel Jogga, :
Ma.rcel v.al.Laar, Ronald. Meeuwisse, Kazirn Azgaguen, RishÍ 'Ka.ng1ie 

,'.'Dennis Roos en *'
KeLin Ilier hebben ve niet gezien. Slordig hoor, .Zeker, de LENSreyue niet"goed " .

gelezen. r

7,qTErrD,9€'
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qEzE//r8t BirvCo f, rov
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DE I,ENSNEWE
ITEEIBLAD VA}I DE VOETBAIVMENIGING LENS

63ste Jaargang nurmex 26', 8 febri.rari i990.

fechnische staf.

** * tt* a( ** * +||6*it* fi *tËtt tttt* tt*t+ tt*lt tt* * l{ ** * i( Ë ll*lt ****** *+*lt lè* lt *** rtil * lt* lÍ_*++ lt **.t+** t6#lt L lt*tt *tt* *

Het bestuur heei't net John v,d.Lubbe overeenstemning bereikt over zijn taak-
stelling voor het komend.e seizoen . :'' ':l:1 l- t'1::i 'i
Het tloet ons gehoegen om ríeer een selzoen.van ziJn diensten,aLs technlsch
coöràinator/aà"i.Ë"" gebruik te mogen nakén. !ÍiJ r+ensen hàm daàrioiJ .véq't.' 1"-'" 

-. i', ,.. . ;succes toe. i !
Tevens kunnen wiJ U nèetlelen dat de treiner van de B-seldktié, Lex Glaudémans, "

te kenrien heetb gegeven ziJn taak aan het eind van het seizoen te uiliei be-' l'
eindigen. Diulue ïerkzaamheden hebben hern tot deze beslis sing', gebracht. ,irr.
Uiteraard noeteh i^'iJ d.it respecteren, hoeueL vlj ziJn,,beslui! betrquren; "meQ.e-.!;
gezien de goede resulteten van ziJn team. WiJ tianken hem voor a1,,. hetgee4vhiJ ....
ln het.belang van de B-s.eLektie heeft gedaan.
Het bestuur. is op, zoek'. n-ear een 8oed.€ vervanger. Zod.ra hierover meér be|<én{,i9i. '

zull-en rre dlt uiteraard nelden.

VAll DE REDAKTIETAFEL;. . . . ."i'. .': : ; ' ' '"r

GOITE HITH TIIE WIND

DWo A. reg, , - tEItlS A reg,

ns Íexas DHS 1 - LENS 1 (vr. )

Behalve bekend. als speelfilà had deze ipreuh ook op rrèt iirricne'v'an DSo l. [ËNb

i;-e;-";;;tÉ uËiit'rr.a r,ENs, net de "srnd lichteriJk in de rue,{èe tëste'tansen-..',
on DSO al met een grote achterstànd d.e thee'te tezórgen. It'elaq.s kolr LENS déze'" l

Schoten van o.a. llarcö End.llch en Osc&r v.d.'Í,aar op net DSOàoeI ààuden Ín de 'j
English Rugly Leaque goed geÍ',e.est ziJn voor tenninlte drie funteri.
;il-aà; ;; "d.-;;Ë; 

-"i"àrràru iegenaànveuen'van DSo ( in a-9 laatste nini:ut ''.
ï.d.. 1e. hefft )' lrist-:één hqn4eq spitsen de.bdl.'via het,beep vqn {an Btitelaar " "
en net een "zuc'ht,je" qind,; àchtei onze coe.lie' noterto .v.. Es td.werken, L-0! r '' ' '

Zeer tegen de rèrhoud.ing", in kè.L LINS tlJdËns, d.e ru6..! tegen èen achterstadd aanl !

De trleed.e helft Ièek -voor I,ÏNS, een regelrechte ranp te r'rorden. Passe! kwamen niéd
tneer aal. DSO ging korter bp'tte han. siulur, èn LENS vocht dboi en tioor......'i '
Niet atleen DSO naer ook de stèeds hevig aanwahkerende gtorgl verd LENS tegen-'

"i.naà., nat ;tucxy"Joop 0, in,ae ró-atIte nlnuut, de stand op l--l- bracht-ïas ''
puur te tlanken aan de vèitooídà ' silskracht van ons' vlagbeschi? ! I I' ''l

ProEra.ona konend fieekend.:

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

a.s, vriJ tlag ':9....2-199O (norgen .dus) I(IaverJassen .;. .èanrr&ng;20,.30. uur. '

. zaterd,ag L0-2-l-990.,",

'. .- :'.
- Senp.Altius . 12.00 uur. -.

.r1.. 30. uuf r

r-h.bo dur.

zondag 1"1-2-1990

LENS 2

VIOS J

LENS 
'2

8KAW"

- LENS 3 10.00 uur '

- De Musschen l-1.00 uur '
- LEN$ 1 (.vr.) ''f4.oo uuÍ .',-

' Í"

1

!1

t



Agenda!ipE:

13 februari - op T.V. biJ de TI0S: Peter KroL als 3àtrnan in
r;rrÍ.J'A.'1',erq:ti);drijlt,l,rijatIkGLIJr,,(humèrl')-r.,:n-...'..,*-0,-nin,i.,,

17 februari - BINGO op LENS aanvang 20.00 uur.
'i-'::.

' . :.:. ;r * ,,',r
'"'1 :Jí:,]

, r * _s 
.è ri +J ri * r.1:!

LENSnieuws :

- Gezinsuitbreiding: 0p dinsdag 30.Januari 1990 om 16,1r'uur is'Estelfa MariëI -

ScÉJí eetóien. - '

I,llJ vensen Aad, Alice en Sebastiaan.heel veel gelulr en plezier met hun
tlochter Estellal; .. _. r,..,: r -. .:.,, .i;- .i

- Gelulkig hebben wiJ deze week Dhr. Duivèsteyn,Sr. evèn op - onze 'velden 'mogen ,,
signaleren. HiJ is helaas no8-onaer doktersbehand.eling naar bliJ ft voI goederr
noed. Dhr. Dulvesteyn naeens heeL IENS: sterktell '."'-.-:;.'.. ^."i, :.: ;.

- i..v,D.. d.e.te geringe 
. 
trainingsopkonst , vat betreft de niet -èelektie , _speJ-ers . .

alsned.e de A1 spelers is er vanaf vriJdag 9-2-1990 geen training"r".r! ,. _.,t

lntnr*** a(*** ra n* **xx* n *x **x i*r+**it ** rÍ *** ra**** *** nrÍ*iÍ* àr,, rÍ

A.S. VRIJDAG AANVANG 20,30 uur: KIAVERJASSEN !t!
**lltt ****lltt tt * *** *lt* * * ** * rÍ ** tHt { *rÍ * lt * ** *{t tafl* *** tí it** n +tÍ* *

Jeugalsentiment bi.l DSO.

,.',1

t:!'í.' it. ,.. u, I ,

Er ziJn ven die wetlstriJden lraarna&r Je B.ls supporter extra Eretig gaat-,kiJken.. -.

WedstriJden net een biJzbniler tlntJe door d.e gebeurtenissen in het verled.en-, . .

zo kriJi ik een kick--vaa l.E-cC uit óud.e [onge, ond.at de in hoofàzàat'agi"i'ii"íË") '

tevoLking dear zo 'opvaLtenï aardlg eir, gastvríJ is., . .. . ';' . ' ... - '-

Opvallentl, omdat de tevolking ràoà 
"raé"u 

kLuls daar ài o" "itànd"n'luiit' . .- i -:zo stug en sorns zelfs horkerig is. Misschien speelt in niJn.ohderbevubtziJn -,. ..,.
ook Eee, dat Oud.e fonge destiJds .zvaai getroffen is door.de. Watersiobdranrp. - ,

De Outle Tongen lrilaten in het begin van tiè zeventiger Jaren na een èeuwigdurend .

verbllJf in-d.e rotterd.anle. ondeibond. ook wel, eens-hogàrop voetballen. -,, ..
Hun vriJe vdrtal.in!'van het 'iLUCTon ET EI,,{EnGO" (ik worstel èn.rom boven ) vas. 

_

rnet de boeienpet rondgaan oln zo een pàar kanJers van voeïialLers uit d.e on- - '.
eevine in. nuii.te xunnen. tratén. Dat iíkte voiderorèt. En zo'naakte pilcC een' -'"'.
ine:-tË opdars, die vriJt'el glrijr opgini ,rét. de bpmars'van LENS in aie'Jaren.r- .'.'
Het LENS:Eotto vas' toèn i'stirr uw rifo órrrirooc IN tE yAARf Drn vor,rmen": ' ' ' '''-.- -- ;- . --
Inheteersteva$I,ENSspee1d.enindietiJd.,onderneertIe,broertJes,Dona1d
en Pau]- Schönherr., Ze .kontlen" diet a[een àardig voetba.Llqn r''marir- tàet waren '- ', ' ,
in en bulten de spelefsgroep- echte s feer.makertJe s , zodat Je na de wedstriJdén ''
ook nog plezier ruet ze kon beleven. ook tle fleeste and.ere eerste elftalspelers
uit alie periode nochten graag bierhappen, E&ar ostiat ik lgt gler lSp ,1oe! ,. r,, ,.j
hebben, beperk ik f,e tot de Schönherrs.
Na hun aktieve voetbal-tijd. zijn Donel-d en Paul uit ons ziàli-"èiai:eirLï.-iLi,i'" --
huisJe- booÍÍpJe- teestJej IindJe oritÍ{ikke}Ae. zich in Zoeternéer, - Pakveg ti.en .

Jaar later kree6 LENS in d.e l{oEpetltle DSo als tegenst€nder. I,ENs-bestuurd.ers
werclea in d.e 'bestuurskamer biJ DSO allerharteliJ kst ontvangeri 'tloor oaAer -'
aÍldere tfiee.keurige heren Schönherr. Inderds,&tl, -h€t ziJn ook in Zoeterreer
echte klubuensei gebleven. Ja,Í&er'voor Í,!NS naturíliJk, d8t ziJ hun beste
krachten geveh aan een and.erè Élub.,Maar hun l,ENs-verleden zijn ze niet vergeten.
En biJ eLke ontnoeting - uit of thuis - wortlen vooraL tot ver na, afloop van
de wealst]rljd d.e vefe mooie herinneringen opgehÈ&Id. i"
ÍJat 1k hleÍ. s.chriJf heeft - ik geeft het toe - all-es te Eaken net Jeugdsen-
tiaent van eén ouale LENS-zak. Màer'vat geeft det? Volgens rniJ gaat het biJ
voetb8,1l-en oItr.meer dan arlleen ma8,r het spelletJ e. . Daaron nag DSo op voetbal-
gebieal gerust trtegenstand.er" heten, na.at ia de lrettstrlJd ontmoet ik dae,r



sportyrienden. Sous is het dan JE$$er als Je door toedoen ven de koupetitieleider,
door pro&otie of degradatie zuLke vrienden een tiJdJe niet neer langs àet .. .'. .:
sportveld ontmoet .
0h Ja, dat vergat ik biJna. V6ór "na afloop" is er zond.ag -in.Zoetermeer in- .... i..r,.
derdaad ook nog gevoetbald. De uitslag ls bekend.. De hoog'stè "prlnteE'v-oör
UNlconN-trofee heb lk gegeven aan de spelers, die na afloop de best,e biJdrage .t,,
aan de sfeer hebben gelevertl. ' - i t.. ,!.., . .-. ;r. ;1,

Guido llal-Ieen.

IJNTCORN UNICONN UNICOBN UNICORN UNICONN

DSO Ï,ENS 1-1 .

'oqd LENskeeper en oual-Wethouder tevens een trouv tezoeker van ons eerste, *..
Guido Ha1leen, Has afgelopen* zondag bereid. onze spelers.op punten te beoor-
deIen. Dat hiJ onze spelerg -zeer d.eskund.ig heeft bekeken kunt U vo]gende veek
in deze rubriek Iezen. Dan brengen wiJ U op d.e hoogte van de tussenstand. om
de rruNf CoRNvoetballe! van het Jaar trofeerr.
Guido, nognaals beds.nkt voor Je mederreïking!

Uitslagen: " | '

DSO

GDS

1-1
L-2

- LENSj laakkwartier

vcs
Laa.kkw.
DW0

LENS
DSO

Westl.

Stand:

L3-2L 27-8
13-19 38-19
l.L-L? 2t-rL
Lll-t? 28-15
13-13 :'18-L5
t2-].2.t6-t3.

Stand 2e period.et itet:' '

ÍIt v,IIbllanti '- " tZ:tZ "'tg-23
BEC ,13-10 ' 16-25
GDA L3-10 t6-27
BTC '.;. , 11=B 13--20
cDS j., : .13-6' , .l 12-31
HBS ." ,.12-3. : 9-26

vcs
Leakk$.
LENS
Westl.
3EC
3TC

5-9
>-9
b-9
)+-Ir

5-l+ 't'
3J

3-3
5-ht- 5-3
l+-3

. l+:1
,-r

DIIO
DSO

GDS

H.v. Holland
HBS
GDA

"i

?rogranma l-l- februari L990.

H.v.Hollend
DSO

BTC
NKAvv

- ,Dl,to .J. .. .

- GDS

- We8tlandia
- f,lÏS (vr. )

,1

IJNICoAN ,: .., UNICORN UNICORNUNÍCONN UNTCORN

,J
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A.S, VRIJDAG AANVANG 20,30 uur: KLAVBJASSEN '
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oèo occ oc o cc eee ecc c QQ Qc

S SENIOTEN .ZONDAG S'
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS "

DSO l_ _ LENS l-, _1, : ljl
Rest prograEna afgekeurd.

.i .

!

Progranm: zon§.ag ll- februari 1990

1l+. 00
1l-. 00
L0.00
l-1 . 00
12.00
11. 00
12 ,00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uuï
uur

RKAW 1
I,ENS 2 -.. ,r .

Vios 3
Archipel 3
Wilhel-mus B

].,ENS 6
LENS 7 ;
re{d'f ..,

LENS ]-
de Ivlusschen -2
LENS 3
I,ENS l+,.. .:,.
LENS 

'Qíick 7 .

DHL 5 'i
TENS B' ',.' : T

vr.
v1'

. HeiJ nen

. YerkiJ k

. Bil-derbeek

.ra:r.ni,1 .. -

. fuiJt

.M.WinkelmaÍl

. J .01-ivier

327"ï2r'

36'1099\

32\73)+8' ! "''
386619r/386597L

3997990

-erpl-rqrr* 
' -,'

5\\/3006
55\ /3027

r 565/3066
,7013096 i.

,7u3to2 'i''
63tl3z\t' "

. t. :,i.-.- t - .L ,

v2

J.J
.. P.F

N.N' n.!
N . I.I

, N.N

TIGGING TffiTEINEN:

RKAvv

Vios

Archipel
Uil"he1l[us

Ted.o

OPSTELI.,INGEN

I,EN
I,EN

IEN
i.,EN

Heuvelreg, Ieid.schendan teL:
Melisstokelaan hoek Dedemsveartveg . teL:
Buurtueg, Wassenaaï 'tel:
Westvlletlleg 55, Leidschenda.m tel-:
1|. vred.enburgïeg hoe.! Schaapweg BiJsv.tel:

a.l-s bekend. s.fschriJven b1

36o66t+2 
-

31+51110 -
3L6Lo88
3\r\972 .

o79'-516786.

sl_
Sl+
s5
S6

- i'. 1i."

, 2 en 3 r,rorden d.oor de traiàeré bekend genaakt.
al-s bekend. afschriJven bij Tony Vierling 

.

al-s bekend afschriJveh bij R.v.Noort "'.;
Í\I

L
A

J
j
J

tel:
tel:
teI:

te1:
LEI{S J aIs bekend Efschrijven bi
LENS B aLs bekend afschriJven bi

SCHADUSTPROGRA.I.IMA BIJ A].GEHELE AEKEURING :

12 .00
10 .00
12 .00
12 .00
L2.00

uur
uur
uur
uur
uur

Quick l+ - LENS 3
QuickS-LENS5
QuickT-LENS8
Lyre 3 - LXNS 6
Lyra l+ - LENS ?

Sp.prk. "de Zlreth" de Lier

Sp. prk. Nu. H&nenburg Sav. Í.,nan1ean
It tl
ll It

lyra na 10.30 uur
Quick na 09.00 uur

Progr a.mla, vol-gend.e ïeek:
I4.UU uur
10 . 30' uur
l-1 .00 uuï

1l+ . 00 uur

ll

te1: 0tT[5-]-3677
te1:3680323

-'IXNS L '' 11.00 uur VeIo i0
- LENS 2 ' - l-h.OO uur Bava h"
- YVP 2 11.00 uur LENS 8
"_ LENS. h hi-éö -bàkend r i' Í i.r$: ,a. '

l+-IENS r,, ..i.. -.. ..,i

tl

Naar het d.oorgaan va.n d.eze wedstriJd.en kan.vord.en geÍnformeerti 
"biJ:

GDS 1
Toíè§ido 2
LENS 3

;'. .1,'

SV KiJkduin

S6
s7

- IEN
- IEN
-sePT

l+

ir-;. rrji';r-t ., . t ict .t.t t

Uitslagen iondeg l+ 'februari 1990



ïnd.i.en zovel- het kompetitie ald- ocjk het schad.uprogr€rnma is afgekeurd. is'-er
a.s. zondeg een trainingsnrogeliJ khei d voor LENS_6 om 12.00 uur. Ook geÍntères-
seertlen van.de, endele eLftslfen kunnen mee komen'tiaineri. Verza.uel-en 11.lir','-
uur LENSkantiné.

VAXIA:

Topscoorde rs seizoen 1989/90,

F.Disseldorp
J. v. d.. Stee
H.Sertens
M. Fortman
M. Endlich
B. Ga"skamp

ZT.ZZZZZZZZZZZZZZZ
Z ZAATVOETBAÍ, Z

ZZZZZZZZZZZZZZZT.Z

21 doefpunten.
19 doelpunten
L2 doeJ.punten
l-1 d.oellunten
11 doelpunten
1I doelpunteir.

IENS 6
IENS l+

LENS 6
LENS 2
I.,ENS ]-
LENS I

z0
ZA
zo
ZA
7,O

7.4

(

(
(
(

(
(

I 1 ïlít.l .j' :,

Uitslasen 29, j anuari t/ 2 februari 1990,n

2-r
t2-2
a-)

Wedstri.j dproerguna 9 t/m 16 februari 1"990,

ï,ENS 1 - fl?SV L

Quintus 2 - IENS 2
IiPSV 2 ,' - IENS -I+

!,r

1)95L :, ,,.. Houtrust (veld.

VriJdag t februari 1990

19.00 uur Venibo 2

woensdqg 1\ febrqari 1990

lloutrust
0ranJepl-ein

:. LENS 3

i:,

L9.00 uur Silva Boys 2 - LINS 2 9l+i dianJ ep:.ein ".

rrr l.;.'r'. .j . .; .\* LENS 3: met R.Mahleu.

L,ieglng sporthallen:

- Houtrultr+e6 108 :.;;l
.- Slicherstraat 11

** lt lt n ll$+{ tlt tt *ti,*ttlr lHt ll#àÉ lt,n lr +t** *$ tr n*tt àl*lt,lt * ltaÉ tt lt lt* *** lil+* tt*lí

A,S.: VNIJDAG AANVANG 20.30 UUr: 'KI,ÀVETJASSEN ;: T' . '

+tt tt*lt tt ** +lr ri +tr* ta * tt*t(tr ** * * * *tt tt** t( *t{tt tt,* n *** ti** *tt ***lt**lÍ.1{ *

zzzzzzzzzzz7,zzzzzzzzzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzz
Z LANGS DE SPOBTEN VAT DE Z.M.IADDEB Z
ZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Uitslagen zaterda8 3 februari 1990,

HTSV
D.v.J.Bizon 2
Sev. 11
tr'laningor s 2

- Ï,ENS

- IENS 2
- lENS"r3'
- LENS Ir

s.fgekeurd
afgekeurd
afgekeurd.
afgekeurd

. ?-,ii,lÍ11 .i:i,

5

I

I



Programa zater L0 felruari 1990:

lL.00
12 ,00
10 .15
t2.20

uur
uur
uur
uur

HS Texas DHB' : -
LJENS 2 ,, ,..--
LENS:3.,-,"-. '. :-
Ï,8{S \

LENS, - . _,--'
Senp.Altius 6
Monster Ll- ,.
SYPTT 11

- vriendschappeliJk
, (1)" ., E,de Jong

(3) N.N.
(:) N.N'

or2lo22
". '' ..,026/]-T?

o3o/188

Eventuele
H.v. Spronsen

3962016.',

IIGGÏNG TEFTEINEN:

HS Texas DHB

Verz€,EeI til tlen:

IENS 1 12,30 uur
LENS 2 L0.l+5 uur

Duinlaan 190 Den llaag te]: 686360

12,00 uur

IENS
LENS

3
l+

.9..30 uur
l-L . 30 uur

. Vis

BiJ algehele afkeuring trainen om 12.00 uur.
Voor infornatie over afgelastingen kan men zat,erdags ' infornatie' invinneri
onder tel-nr 3 3295't}J. ( antvoordapparaat ) vsnaf 8.30 uur.

Eventuele aÍheldingen voor vrijd.agavond L9.00 uur blJ W. v.l'4ersbergen teI:
3213360, (dit is vèrprr'cht ).
3iJ afkeuring schadu'flreastriJ d bij loostluinen. verzanefen om 12.00 uur.

.,,;.,

BiJ afkeurina schadulrllrogralDroa tegèn PostaLia.

LENS 1 1l+.30 uur IENS 2

1l+.30 uur DvJ Bizon - LENS

12.30 uur Vit.Delft B - L,ENS 2
1\.30 uur Hoekse Boys 6 - LENS 3
10.h, uur HonselerstliJ k1O- LENS l+

- Het eerste en tveeae el-ftal Hordt door de trainer bekend gemaakt'
aÍ)oeldingen voor het eerste teau vriJ da8avond voor 19.00 uur bij
telr 393301+0, zaak 3r02rr5. 4 ,.- Voor het tveede tea.m eYentuele afnel-dingen biJ 3.Í. è.Nouland 'tef :

OPSÍELLING LENS 3:

1,1. v. Mersbergen (A) ,'H.v.Kooten, D.SaJetto' A.Ernster, W'Bermanie' D.Aott
P.Ax, A. v.WiJ ngaard,en, M.Guclu, S.v.d.togt, L.Sinke, B.Wezens.8.r, E.de llo

OPSTELLING LENS I+:

eveeil,
r.f f ,-

D.de Rulter (A), N.lagesar, J.Kouuenhoven, G.Kuiper' I{. Kouïenhoven, c'Lipnan'
J.v.d.Stee, M.osnan, W.StuiÍbergen, L.ManteL' tr'.Silliakus.
Eventuele afne3-dingen voor vriJdagavond 19.00 uur biJ D.de Ruiter tel:
39\8\22 (ait is verpl-icht )

Hilten de ."n*'oïiaJ." ïuii ir"i' 3é"en'llé' elftaf iiontaËt' nëti'ëttaar' oipirenen zociat
beièe elftallen voLdoend.e spelers hebben voor de uedstriJdel tege-n. Mon6ter
en SVPTT. .i., xÍíi .-.rirr,1r,:i_ii1r..j.r.. :iXi t,r.L. t:rí!4 --,i-^,I .Ít(:rj)$r:r.:r .ri:: -

Progre.ma zater 17 februarÍ 1990:

I.li]
N.
N.

i
c
N

N

- 003/01?
otz/069
026/:-75
o30/189'

q

lens

I tl$tt+tt*tc**:tti*n*****ttafiÉ+ * **lt È** ll*lt ltltlt ll*at lt* * tÉ* **lt *il+tltlt tÉ

A. S. VaIJDAG AAI\VANG 20 .30 uur: KI,AVffiJASSEN

*** **n **t+ **tHllt ta tt í{* ** * * * *l+tt *ar* *l{ * *** lttltÍ**lt * ttÍ ltlt lÉ** *** **
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VAI{ HET JEUGDFRONT

Algeneen, kontaktperÉoón: Paul v.d.Steen,., Chopinstraat 103., 2552 SV,- D.eF i.iaeg.,
. . tel: 39?0151. BiJ geen gehoor: 363r!.1.8 tr'r-ed. Grèns. ,

lledstriJ dprogra.rma A-B-C-D1E gn tr' jetrg{. '

Afbellen
zo snel
bell-en n
I,ENS (36

E1ftal

Íóoi onoeistaanó'a weaitriJden Bl1een biJ Paul v I d: SïeeË' ( 39?0154 ) ..,'',, - *', -''l
mogeliJk doch uiterliJk voór vrfJEàlo:vonà i9'. oo uur.lili,1:Ejeeà'ieiioor'';:;'.'l'':'
aar I'real erens (36354t8). In uiterste nood nog op zaterd.agtnorgen op
6f3f)+ ) na 8.00 uur biJ iemanai ven de Jeugdkommissie, !: .ll:.:,'*.:'-lli '.í ,:,:

, : . , .. 1.:1,.. ",- j. . '-. J :,ii
datim' 

'ànvdi,gi 
t"gunèta.ndur' uit/thuis terrein/veld-i :: sar:kiLens-, 1r

A.,reg. l-0' febr .l-l+ . 30 DWO A. reg. uit Sp. prk.West
,, ,, i,,lJ\,

]",2,)+5
1:]i

A1
B1
B2
33
C1

c2
C3

l-3
10
10
10
10
i.0
th
10
L0
10
10
L2
10
10
L1
10
L1
L0

10 febr. L1r 00
11 'febr .13; 30'10 feb?.9.!5
Ll- febr.13.30
10 febr.11.30
i-l- .febr.L3.30
10 febr..9.30
11 febr.13.30
l-0 febr.l-2. 00
l-l- febr.l-3. 30
10 febr.l-0. 30
.!.. febr.l-3.30
l-0 febr,l-0.00
LI' febr.l-,3.'30

fetr. tB . oo '',

febr .1\ .30
febr.12.l+5' 

,

febr.12 . 30
febr. L)+ . 30 

''
febr'.11-.15 

.

febr. L9. 00
febr'.11.15 '

febr. Ll+ . 30 '

RVC A1
Duinoord. A1
Verburch 81
MaastliJk 81
Velo 82
DSo Cl_

Vios Cl
DWo C2
LaakkllartÍer

uit sp.prk,Irene kurstgr, 1T.15 (BVC )
thuis '. V1 - ' :. "'' 14-:00' 'r ': ---
uit v.Arkelïeg '' l-1.30 '..'---
uit _ L.Kruisrleg Ma;édijk 11 i00 'i-:Í. ,:
thui§
uít"'
uit .uit
uÍt

Y2/3 '*" L!.oo
v.Tuyilsp.prtr. ' '9.1, ''. ,
M. Stokèl-arin "I iB. r5 (vios ). 

j
sp. prkl,rleéí "': g.\>i ' -;. .;

J.v.Be'ersstr. ": -t3.t5 ( rlets )
c)+

D1

D2
Er-

E2

E3

-ti4

E5

E6

Fl-

F2

r'3

T\

febr,12.30 YvP C2 thuis v2 l-2.00
febr.'vriJ-.zie 12 febr.. en biJ LENS c1 t/m.Cl+ "i, Of/ff co.rnb.. ;.,...,1,-', ,,
febr.18.30 RiJstiJk D1 thuis. ,1., v2 .. r. -.,..,,, 18.00
febr. 9.30 . IENS D1lE1(eLftat) thuis V1 , . -- ..,: ,.9.:9Q,.
febr. 9.30 LENS D2 (eLftsl) thuis .v1 ,(zie kèpy ), :..9.00 1..._ ,i,
febr.L3.30 , onderling toernooi op LENS (Zie kppy) ,, . .i - i /
febr.LL.O0 . RAVA EL ult Zuiderpark., -10.00 .. . :. i'
febr.L3.30 onderling toernooi op LXNS (zie kopy )
fetr.1L.00 Velo El+ (vr.) uit \. Noofti$Qg. .. ,-. .10.00 ' ,,.j

1L febr.13.30 onalerling toernooi bp IENS (zie-kopy)
SvDtiB El uit
onderling toernooi op LENS
lÍYï X5 uit . -
onderling toernooi op LENS

., laakkw. E)+ lhuis,1 ond.erl-ing toernooi op LENS

..,. Laakkll, Fl- thuis
.. ond.erling toernooi op T,iNS

WIK Fl- uit
ontierling toernooi op LENS
Te l.lerve FL thuis

. . 
onderLing toernooi op LENS
S1IDHB F]. uiti bnàer:.iiag toernooi op LEN9

ockeuburg ,. 10.00 .-' 
"( zie. kopy )

Iloogenh.oucklaan 8.30. . ..,.,,.

Y2 ; :,.,: 11.00 .. f i.
( zie kopy) .. ' ,.

V2 : ... .r.. ,; :9,_00 : .- .

( zie kopy) ,..

Zuiderpark ., L1.00
( zie kopy )

( zie kopy )
Ockenburg 9.00 .'(zie kopy)"- ''r-' '"i

BIJZONDERHEDEN:

- aanrezig Juko: vanaf 8.15 uur T. t's-Gravenalijk, J.pronk en B.Jansen-." 1"

. [". :

- Gèarne o
- Lees ond.

- 0pste11i
Lens A,reg
Lens Al-
Èens B2
Lens 33
Lens C1
Lens C2

uders net veryoer voor: LENS A.reg., BL, 82,' C1,
erËtaande kbpy ( schaduwprografilna., bingo,karnaval
ngèn als bekentl net uitzond,ering van: ' -

. zonde" J.Weststrate
' zonder M.Lgoud
metJ.v.Os,T.Schippers,!'.BarsatieenD.zand.stra,;..!
zonder F.Sarsatie (nZ) en P.HerreviJn [et M.v.d.Berg en T.J.Levenstone.

C2, I,2, E\; E5,F2 en'Fli.
dtc: ) goed door. ,i

zonder M.Iznedoorn, M,v.d.Berg en T.J.Levenstone zie ook'B3
zond.er J + S Hoefnagel en D. Zand.stra (zie B2) ruet D.v.(t,Raafr . ,, .; ,,
P.T.d.Steen en B.v,d.Berg '-. : : . .-. .r,,.. it ii jr
zonder M,Urgert en met L.Peek en J.Sardifort.Lens C3

7



Lens
I,ens
lens
Lens

CL :net B.v.Brest en F.e1 Hadèioui
Dl-: R.vr<i;Berg zie C1'; D.v.d.nsaf eir P.v.d.Steen zie C2',

,, :1 a , jl.tj): met J,ö?ugman.
f'3:" zontier M:Pooti"l 5 1';: -'i i'' -r

opste11ingLENSDI/E1conbinatietegeni.,ENsD2:-",..
vè vervachten. ,aIfe. q)eLers van- Lens._EL alsmede v..an D1,: W.Daamen,- A.eI. Haddl----------------o.ti.i: ..-...
R.flerrevÍJn, O.v,Verseve1a en Y..Bastlogan. .. , i . r ,- - ... -,;, .-- .. ,- .. ..

r. ... r.,,: l.,- ': - . l) .r: :,. , ri-..: ;!_ ,..1 .

&@grggg*t i ..:. :, :. -.
BiJ tÍriJfelachtig weer nogen de spelers v€r&f 8.1, uur (niet eerder) naar
Lens bellen teI: 366I3L\ of het kompetitlevoetbal. tiogrsg,lt of ,.SPJ,,I" onq.erstaand .r,!,:
schadui{Drogrs.fua " afnerken. -. .-., i.. .,,,,,1 ..r- i', r Samrkonst.Írens ..,.r". i

1_. :

L.Peek zie C3.:: . '1:.r'-

l-3.00 uur,
11.30 uur
12.00 uur
L1.00 uur
L2.15 uur
LL,00 uur
10.15 uur
10 . 00. uur

'! i ..- :.,
'Lens A.reg,' t/m 83 tiainen
f,eus CI t7n. c,\ traine, '- 

, : .,

lens D2 en EL trainen
Lens 82, EL, E5 en E6 treinen ,.
nvc nS - Lens x3 (Èunstgras) '

RvC F1 - iens FL (kunst8ras)
RvC F3 - Lens F3 .( tuistgras ) ,,
l,ens F2 ,en Fh trainen

12. 30
u..bo
1,1. 30
10.30
11.15
10. 00

uur
uur .. .,

uur
, . : j Í.uuI

uur-- I:'i
uur

:
4,.

',!

,:I9, L5 uur,, .

s'J9 lit ,, 
'

- Het spreekt voor zich d.at se-zoteel mogeliJk spelers én leiderË verwachten
ook al- Ís het echte voetballen afgekeura. Neen àI1enaa.I'naast Je vÖetö'altenue

- ook voetbelsihoenen, grmschoenen en éen trainingspak". mee, zodat. ve ovdral.-
naer uit'kunnen fiiJken (straid, zuialerparki verhard. etc.) ,'i..'
De teaÍs tlie naar RVC gaà.n hebben 8e1uk' Dit gaat altÍjd'tloor. Het is'rop , l

kunstgr&s echter eerbod.ed ön net afschroefbare noppen te spelen.

à

,I

::i
rj ,.:

ond.erllna voetbal op Leris rÍoor E1 t/a Il+, i,l" ,l ,j

a.s.Zontlag 11 februÈri:gaan ve $eer een heerliJk ond.erLing toernooi - spelen '

op Lens..Net als enkele $eken geled.en :forneren "ve . $eer' zoYeel mogeliJk geLíik-
traardige team6 biJ d.e E en biJ de F-kJ-asse. ' "' ' ': .'r;: !''
1{e wil}en on 13.30 uur.startèn zotlat het om ongeveei L5.30 uur Heer afgelopen
is. Verzamelen on 13,00 uur op lens. orkleclen en heerliJk voetballen. Net ''i

zo fanatiek als vorige keer. Noguaels een verzoek, zeker voor Ae', E-hlassers
vaarnieuweinstroomhardnodigÍs,neema1tenaa1eenvriendJe,mee''..;
Ze mogen ge'woon nee aloen. En a'ie ,IÍeet "lrordt híJ biínenkort dan Íqel Lid vs.n

Iens, Ouders kiJk eens Ín de buurt of op school en neen ze mee naar' Í.iens."l

Lens Ís neer dan voetbal glJeen'' L"ns'i" niet aLle
voor z'n led.en. 0p zaterd.agavonA 17 februari organ
reei een grerdioze bingo-avond voor Jong en oud vó

Bin avontl ' IANS.

en toegankeliJk en ak!
tàeert de feestkoirniés
ör 1óaen en niet Lèàen

Vanaf 20.00 uur spelen we l-O rondes en els klap op de vuurpiJL natuurliJ
$eer een superïonale &et een super hoofdpriJs t.v. een magnetron.

Karnaval I.ENS

BoekJes voor de eerste 10 rondes. ziin te koop en Lens.achter de bar of liJ -.,..
.cartàVerhey..DepriJsÍ.10,--.perboekJe(1o^rohdes)..."
kaarrJes ,oàr a" Ërp"r*nal-iiJ'-p;"-;;-d; à";irà ,Èrr t. tàop. »r" .ií". ':'.: ,,, -
Lensled.en, ouders en/of fanitieleden !.om oP 1T februari naar ],ens roaar kP-op .1..1 -
a.6. weekend aI d.e boekJes net loten. De opbrengst is voor de Jeugd" '

Sponsors (ge1d., priJzen' taarten etc' ) kunnen zich (net qpoed), n-eldgn bii --. ',ri
Car1a Verhey tett 3255673. i , , .. :. ."

l-e r

1".

1

Het kan nÍet op. Woenstlag 28 februarÍ geen trainlng maar'$eI een Sel,'eldig
karnav8'I6feestopLENSvooia11eE-entr'-k1asser9...'..

I



nen besloten feest waaraan dit keer geen kÍntleren van buiten LEIis nee kunnen

doen. Ga nu alvast aan de slag om er zo origineel nogeliJk uit te zien' . -

I{ant natuurLiJk komt ied.ereen verkleed. ook ve"k18.ppen we alvast dat er ook

een spellencircuit tbrdt efgelieÍkt door iedereen. SpiJlerpoepen(? ), sJoelen,'
blikgàoien, ringwerpeí .Korton .hèt 'wordt e-en'e6ht knalfeest, vat Je niet mag ,
nis"én. t{e 

-beginneí 
oÉ 13.30 uur eri on 16.00 Urir gaet iealereen net een kleine

verrassing naar huis. De kosten: Blet6! ! '" "-'

Klaverlassèn oD IENS: ' 
-': ':

LENS El+ - BTc E3 \-rl+

Lens FI+ uit tecen ScheveninEen tr'5

a.s.vriJdsg, ! februari, kunneD de liefhebbers weer op IENS terecht'on een

kaertJe te i"ggen. Er vordt Rotterdsms gespeeld net verplicht Saan' Ieder
speeli net een vaste maat dus die moet Je 1'e1 even neenemen ' De priJs !er.--
koppel on mee te nogen d.oen bettraagt f. L0,--. Om 23'30 uur is het

zo, d.e vinterpauze zit urop..-w" hebben een paaï leuke 
- 
oefenvedstriJ àen ge-

spÉeld en die allenaal dlk gewonnen. Afgelopen zaterdag r"eer de eerste
càmpetitielredstriJ d en vat Sebeurt er?
Jullle naken er een puinhoop van' TJonge, e1§ JulLie zo goed. zou'len spelen
a1s Jul1ie kunnen' schelden, wertlen ve weÍeldkaàpioen. A1 dat tumult omdat:, I i'
ve eàn keertJe verlordà hebben. En zo haer het veld. uitlopen,' .dat kan natuur.Iiik.
hel-emÉj.1- niet ! i

Deze weèstriJd. vergeten ve gewoon. volSende veek kriJgèn Jullie .allénaal ' een
pl_eÍster op Jé.rnond en gaan we vèer gè$oon voetball.en. Denken Jul-Iie èI,.ue1
àan d.at er behaLve eanvallen'ook'zoiets be6ta@t al-§ veïdedlSen?.'B1iJ f niet " q

§tilstaan oB het veld., ga l[ee Dear voren aLs'.I'lle aanvallen, mear .koni 'eIIemaaI ' ..

teruglÍenneer de tegensta,nder aanvaLt. 'Gel-ukki8 ging"het zondeg in de zaaf
al- een stuk beter. Ingedeel-al Ín een poule met aIleen mear grote meiden en

toch eerste gevorden. Dat:s \ngp.,hö?rt ..,,;' 1,..n, ' 
,' ..', 

' 
.'. 

':

De leide:: (die zÍJn stèn'kvÍJt !Ías).
..' " .: , , i.. ',.ri.-..: -.',:*:..' .11_ ._,

ï. .. . l\ ;

+!,

Vier alage1 na d.è oefenÈedstriJd tegen BAS'ff die Í:riJ verl-orerl .net'"\-g, willent
viJ «Ie àerste konpetit ieíeèst?iJ d valr dit nieuÍe ks,]endèrJaar tegen, ScheÍeningen
goód starten. Nou, aat deèen we ookl '

iij Startten met 6 Jongens ven L.,ens tegen I Scheveningers. Waar' was Ellas'
EL-Lebb'ef,??? j i ,'': -

Het troertJè van Kees (Peter) is las \i Jear en mocht ven de leidei. ziJn ''
d.ebuut uaken ' Illat a'a.s hiJ toch trots.
}Jil vaïen toch sterker d,an scheveningén en tIèt resulteerde in de uitsleig. . '

B-ó, waar.r"n Patrlck het 1-e doelpunt msakte.en Gary 6 doelpunten sëóor6e met

behulp van het hele tea.n en één d'oeLpun! ven,de keeper. Klabse hoöi':'i
Terug te koroen'èp afgelopei Eag,nd'ag. Met drié invellers 'van''F3 ,yerd'het"een
hele 'leuke 'veàstriJ è. Er Has inzet en nog eens inzet. Wii L'atèn veeL sterker.
Gary kreeg !r hele goede doelkansen ndÀr hel'eas scho'öt hiJ recht op'de kéePer
af. Het is tocn nóeiliJk spèlen b,]s de keeper 'éen EetJe ls, en nogeens i'r
2 veldspelers uit" FAS E1. Nou het'vas helenaeL niet erg om te verlÍezen'": :'í
WiJ heI-bei'geen vastè'keeper, wiJ roulererr et de spelers onderlÍng om te
keepen, '-' :'"
Ik vond dit één va.n rle' nöoiste- weèstriJ den dle ve dit selzoen hebben, gespeeld.
Jongens, beaanht voor Jullie inzet'èn 8a zo doorl Het' tear wBt maand'ag'op

hetlefà stonè, kaà íog veI eens heel ver komen.

t .' ',, ,:
Jongens, tot ziens.

9

de leid.er.
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Zva),uventoerDooi .'

UITSLAGEN JEUGD;

lens Cl-
Lens C\
DI^IO D1
Vredenburch D!
Lens E1
Lens E2
Lens E3

zondeg de.laatste ,aag-v*]d.. ,oorronau". ià" 
-xvam 

goed voor ae dag.' . t 
.

Lens D1, E1 ïn El+ qerden eers,te eÍr rnogen op 25 felruari uitkomen in de fÍnaLe-
ronde. El+''speef.de veeIal tegen meisJesteans.' ze Lieten zich echter ni.et
foppen en sloegen genadeloos toe. :: .j ... l
Lens DZ, F2 en Fl+ haald.en het net nlet en lÍerd.en tl,eed.e. Vooïal voor D2 '^ras
het ïel heel erg sneu. Sleehts één doelpunt klraaen zij te kort..be teleur:-
stelling rras groot. -

- !l\I0 c1
- RVC C3

- Lens DI
- Lens D2

- Quick E1

- BTC' 82"
- GDA El+

6-2

7-1
0-7
o-)
B-B
l+-5

l+-11+

J-O
?-l
q-ö
6-o
0-B

ï,ens El1 .. - BTC E3
jJens E) - quacl( Eb
Lens E6 - Voorburg E3
Soa F1 - J,ens tr'2

Quick I'3 - Lens tr'3

Siheveningeri ! f'5 - Lens Fl+

0p vrijdagavoild. rras a1 te zien dat veld 2 en 3 onbespeelbaaï zouden zijn
op ae zaterdag. Met onze goeale buren BMT.en Spoor-r,ri j k rderd. geregeld dat ve
op hun velden mochten spelen. A1les kon dus d.oorgaan. Zaterdagochtend, gaf
d.e consul om 8.00 uur groen licht:,spelen dus.'
IIelaas on 9.30 uur begon het Licht te regenen en vans,f l-2.00 uur stortte
d.e regen op de velalen. neer. Spelen vas ouio8eli.Jk en niet s.an te bevelen ook
zodat vanaf 12.30 uur al1es afgekeurd verd.. . .^ , -., .,
De Jongste JeUBA heèft geluk gehad. deze keer. .,. ... ..i.., ..;

'-' , .1 ' . r+ r' . t

Lens

Lens

Leng

Lens

ct-:

Cl+:

DÏ:

D2t

speelde tiJ BlÍI tegen DWo, Lens uas veel ster](er en stond biJ rust.
a1 met 3-0 voor. Na Íust spertelde DWo nog even tegen maer C1 ,naakte
het goed af en von met 6-2.,, _.'
speelde tle uitwedstriJd tegen RVC thuis op het veld van Bl[I. Wie
kan dit nog volgen. De spelers d.achten hier niet oyer na en maakten
er een heLe.leuke peïtij vaJI d.ie op 2-2 bleef steken. .._, l
naakte een (te) korte farming-up. 0f d.it nu de reilen vas da,t Dl,lO 

'-
net 7-L.. uon, betvij felen we qchter. Pas biJ een 7-O achterstand. scoord.e
Fikri'tegen;' Zaterdag vriJ maa.r,vel voetba.tlen biJ CI, C2, C3, Cl+

of biJ de onderLinge wedstriJd Lens D2/Lens EL, KiJk naai ti;,ae .

opstellingen. .. i.
net de invalleider en slechts tr.ree Àutors (kom op ouders) naar Vred.enj
burch. Geen probl-een hoor vant -Vred.enburch \.rerd naar een kansJ.oze.
J-0 netlerl-aag gespeeld. .r : .;
speeld.e uit tegen Quick, Nu in ale nooie gel-e shirts en ondertussen
veel- biJgeleerd. een nakkeliJEe 9.-2.. overwinning. Ga zo door en làver ',

de briefJes voor limlurg snel in.
aanval1end.. zeer sterk.. Verdedigend zeer zwak..,De vooïhoedespeleïs '

vergeten te vaa.k clat ze .gok vertledigend mee noeten helpenl tlanneer
jullie dit niet vergeten 4oete.n, d.e echt voor doelpunten 6enoeg zijn ,
voor een overvinning. Nu $erd het B-8. .Toch een scbltterenale uitslag.
speetde eeE hele spannende. vedstrijd. GDA Leek eerst'sterker naar
Í,ens knokte.zich.steeds langsz.iJ. Helaas vist GDA toch nog net te
rinnen door een strafschop te beÉutten. 0f het een terechte of onte-
rechte. vas interg-sseert ons tots.&l niet, Het rras een .hartstikhe leuhe
wed.striJd'or te zi.en.. Janner da.t Ray Marten -er niet was??
ruiste de keeper en dat probl-een rras vooral vóor rust nLit op tu."
lossen. Na rust gilg het beter naar BIC vas gevoon iets" sterker.
Kom op outlers en spelers. Positief bliJven tegefl over elka.ar en kon
alLen&al zoveel troEeliJk trainen.

Lens E1:

],ens E2:

Lens E3:

Lens Eh:'

10



Lens E5:

Iens EO:

L.,ens F2 :
Lens tr'3:

Lens Fl+ :

had een nieuve speier in het tee,nr t.v. John Brugman. I{iJ kan best
aardig voetballen maar toch niet verhind.eren d.at Quick met 6-3 t'on.
Dit kan gebeuren, Zaterdag eer verre. Gaarne ouders met vérvoéï.
;;;";ï";k;;;""ï!v.""i""e'";;; .;l- à-r-è;;;;";;.r ià,,i.s noo" ;iin6ens t :
een belonin8 tooi 3"1iiè '.t'rourle trainingsopËonst ook ai is het voetbalren I

ves kensloos tegen een te sterk S0A. Zaterdag naar I{IK. Succes.
ook ziJ konden het nÍet bolwerken tegen een iets groter en daardoor
sterker Q,uÍck.
.ierpletterde Scheveningen net B-0. lees verder het veïsIag van de
leider maar eens,

l;ii i ":-\
ri.-t

z-crl€í àa3 l+-4,-r*
tis e-§rw€q§-,€(É

te?€Ltïaq- b tn
4,ucrnd nnëb te §ke

fr--.

§0

'!u\

)

O

q ë§:'dÈiv*.,
00

I e, I \i r'o--i t c

€ën !.r*3erqrs bf
LoÈà#'vbrk*ï§u*"'

deb t"
Or4rt

". .1 ', ) .:r

1-,.)
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WEXKBTAD VAN DE VOETBAJ,VEAENIGING LENS
63ste Jaargang nummer 27 , 15 februari L990.
*lllltltÍltlí+****ll*LÉÈÍlí*l+#lí***l fi+{l***n*il**lítÍfitt**tt**rÉ*ltnLtt}?*it*t{ lí*lÉ**t(n****i?*ifft***,tt*** -

OI'FICIEEI,:

Nieuu llal:
2T\2 E.J.Ktpp, I.Jun. 151181+, Daguerrestreat It, 256:- TN Den Haag. tej.: 363L638,

0pzegging :

2658

2588

2'lt9

Soete:

Begistrat iekosten Le boeking f, 10,--: D.Heíns, B.Linger, R.Joïalen.

Setaling vó6r 26-2-1990 door overmaking op giroreheninB 336?l-1 of bank-
rekening a2992\229 Rabobank Den Haag, t.n.v. Y.V.LENS te RiJs$ijk onder ver-. l

nelding van t'Boeter'. : : '" : '

Het Bestuur . ,

R.M.Stolker,. 
.

lJ.lJ,ïenpe_LmEn,

D.v.d..Veen, .

F.Jun.

c. Ju4,

C. Jun .

De trainer van onze zaterdagselekt i e , Hannie van Spronsen za]- aan het eind
van het seizoen onze vereníginB verlaten. Gelukkig gaan van Spronsen. en, LENS
in goede harnonie uiteen. t{iJ' tiUn;eh ziJn beslissin! slechts iespecte!àn ; 

' eri
hel[ danken, vgor q1 .hetgeen hiJ in tle afgelopen twee jaar.voor de- zateralag- ..
afdeling heeft gddaan.
ÍIet besturrr ,,renst h", veel succJs.met een eventueel- vervólg ,rro ,i=Jn trà:.nàrs
carrlëre.

[rainer àaterdag.'

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
.

S SENTOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitsl-aceÍr z0 daq 1L 'februari l-990.

Het bestuur.

G.e-b_oaen ,
'..Hoerel WiJ ziJn b1iJ. Het huiken is uit het ei. voor Kaijléigh een zusJe voor

.Íee1- plezíer. Voor hatr,r ouders nog zo'n lekker d.ier, ,haar namen: fgrai,jne
Cendace, geboren op 23 Januari, dochter, zusJe van, I,ii]ko, Astrid"en, f:ai;1Íe16h _yan
Mersbergen, l{oltlevef sgaar d,e 2L9. Wilt U voor een bezoekje ee}st even bellen,
teLr 32L336O.

2-\ (vriendschappeliJk).NKAW 1

n

- TENS 1

1

:i.



Proararu[a zontlas 18 februari 1990.

l-l+.00
r.0.30
1l_ . 00
13. 00
1l+ .00
11.00
1)+.00
l_1. 00

IENS ],
LENS 2
V\TP 2
WIK 3
tsNS 5

LENS 6
LENS 7
sep 7

Y2

v2/3

. Noort
ei,J nen
erkiJ k
ilaerbeek

.Ast
, SluiJter
, Smit
.Ètàp ' '
. Jorna.

uur I,ENS 3 ,

uur LENS 4 -
uur SV KiJkduin \ -

uur GDS 1
uur Tonegid.o 2

uur VeLo L0
uur Bava l+

uur LENS B

532/ao26 ",':' :''
6to/togz " ; :

,'4L/30?9, :... .,--nr. niet bekend
,65/309]-
,7013].t6 . -.'. :

57713L22 .,. ri.
631/3285''- t

v1

R.vi J.'c
- II. D

/3 B.J
J.W
N.N.
N.N.
N.N.

. - LENS ].
LENS !
I,ENS 5- 
T.,,ENS 6
IENS ?
LENS 8

ïeI:
tel-:
tel:
tel:

te1 :

tel:
tel:
tel:
teI:

L]GG]NG TEBBEINEN:

GDS

Tonegido
SV KiJkduin
Velo
Rava

OPSTELi,INGEN

Erasnusveg t. o. Schildevsgaarde
Rodelaan Voorburg
KiJ kduinsestraat
Noordweg Hateringen
Zuiderperk t.o. tr'C Den Haag

860896 "'
2582.58, .. ,. . .::
otT\2-2779
88"t\2,

, 2 en 3 ,nord.en door de trainers bekend Semaakt.
a1s bekend afschriJven bij Tony Vierl-ing
a1s bekenA
a1s bekentl
a1s bekend.
al,s bekend.

afschriJven bij
afschriJven'biJ
afschriJven bij
afschriJven bij

36066\2'
3l+51r10
3lt61088
3\5\972
o't9:5t4786.

R.v
1l.H
t.v
A.B

SCEADUWPROGRAMMA BIJ ÀIGEHELE AFKEURÏNG:.'van Ae È.V.9..I I I

Sportprk. Noord Piëter
ll

ll ll

Sp. prÈl Nw . Henenburg "
It ll
ll ll

Sp.prk. "de. ZlÍeth"
rr ll

L

1[.oo
12 .00
12 .00
10.00
12.00
12. 00
12.00

uur
uur
uur
uur
uut
uuÍ
uur

LENS
LENS

5
5
o

b
7

Roottenburg 1'_ -
Roodenburg 2 -
Quick '\ - rÈNS
Quick 5 - IENS
Quick 7 - LENS
I'YrA 3 - LENS
lyra L - LENS

l-
2

3othstiaat, Leid.enl '

rtfl
Sav," L.nein1dén'" it'

.
fl

de l,ier
ll

Naar het- doorgaan van _d.eze vedstriJd.en kan wo.r9en geÍnforneerd bij:'
,._ 

"i.':"\;.,
,.4 -

i,.. l. . i

Lyra
Quick

na Lo,3o uur ' I ''tel: 01?\5.:13577 '

tussen 8,30 : 10.OO uur' tel: '365:..ld+.

Pro anula vo entle Heek:

N.B.

scneduvprograr[ma hierboven uordt gespee]d. als de afdeling Den Haag er in
ziJn geheel af ligt. Met de ÍiNVB hebben $iJ hierdoor niets te make,r.I. . i': i, .: 'c ",..,

.i

12,30 uur Azzltrí 2
1,1.00 uur IENS 5

- IENS \
- Tonegido 7

" 12.00 uur 31auï Zvart 5 - LENS 6
12,00 uur'Blaur zqiirt 6 : LENS T

LENS I ís vriJ.

('ir..)
(vi'. )"- -

IAEIA.
Indien zoeel het konpetitie a]-s ook het schaduH-progratrme is afgekeurd. is er
a.s.zond.ag een trainingsnogeliJ kheld voor I,ENS 6 orn 11.00 uur. ook geÍnteres-
seerd.en ven de antlere elftallen kunnen mee komen trainen. verzsfielen l-0.\5 uur
LENSkentine.

?

,i., i,



scoorders seizoen 1 0

J.v. è, Steè
F. Disseldorp
H. Bertens
M.FortEen '
M.Endlich
R. Gerskarnp

LENS 4

LENS 6
TENS 6
rEtis'2
I.,ENS L
IENS 1

7.4

zo
ZO

ZA
zo
u

23 doellunten
21 doelpunten
12 doelpunten
1-L doeJ-punten'
11 doeLpunten
11 doelgunten

:,.. ii
LIJ lJ LIJ Ir tr L lrlJL lJtJL aLt)

Z ZAA1VOETBAI Z

zT.zT.zzzzzzzzzzzzz

Uitslacen 5 t/ m 9 februari 1990.

TENS 1 . -VCS1
Esperanto 2 - LENS 2
Venibo 2 - IENS 3

2-2
1-)+
)-1

!íedstriJ dprosraÍÍqa 19 t/n 23 februarle 1990.

Maanaag 19 februarÍ L990.

20.20 u; Laakkvartier l- LENS 1

Woensdae 2L februari 1990.

22.00 uu} VoV 2

Vri.'ldas 23 februari l-990,

22 . OO uur i.mfS t - Snoekie 8

* IXNS !: LENSschei tisrechter.

Ligeing s rthall-en :

9i,t ' Houtrust (vàra 3). ..'..

923 oïanJepleín.

g6t Houtrust (ve1d l+).

a

ll

o}anJ eplein
Houtrust

: Slicherstras,t l-l-;

- Houtrustr.'eg 200 .

T.ZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZT,ZZZZZZZZZZZT,Z,ZZZZZT.
Z LANGS DE S?ONTEN VAN DE Z.M.LADDER Z

I'L a' Ir lr lJ lJ lr lJ tr IJ tJ lJtJlJ bLL lJ L'tr lJ lrtr Ll!L lr lr La tr arLt) ttt't) Lt)

Uitslagen zaterdag 1"0 februari 1990.

HS Texas DHB - LENS 3-2 vriendschappelÍj k
LENS 2 - Se&per Altius 0-1
LENS 3 - - Monster 11 3-1
LENS l+ - SVPTT 11. ,. h-l

Progrenma zaterda A1? februari L990.

l-U.30 UUL DVJ/Bizon - IENS
L2.30 uur Vit.-Delft B - LENS 2
1)+.30 uur Hoekse Boys 6 - LEÏS 3
LO.l+5 uur. Honsel.ersd.iJk L0-- IENS L

P. Vis
c , l1lillens
N.N, .,

N. N. ,

003/017
oLz/069
026/:-7r.
030/189 ,,

3

(

(

(
(

(
(

..,

' '.':ïxNS 3.



LIGGING TENNEINEN:

DvJ/3izon,
YÍtes6e Delft
Iloekse Boys
HonselersdiJ k

Verzaueltil ilen:

Sp, prk. rrPrinses Irene'r Schaapweg RiJswlJk
Gen.Sp.prk. Brasserskade 1... ,
Gen.Sp,prk. Harwichveg Hoek van', Hotlandrrde StriJphorst'r Patlij s1a€.n' HonselersdiJ k

tel: 39\2332.-
te1
t,él: .0171+?-3.
tel:, 'Ol-?bO:2

015-13175r .-
0?0 .

6272,

.,.' '- :.1
t

i,ENS ].
IENS 2

13.00 uur
11.00 uur

LENS 3 13..00 uur
LXNS )+ 9 . 30 uur

BlJ afkeuring schatluwprogrenros, tegen poetalÍa.
LENS L 1\.30 uur IENS 2 t-2.00 uur.

OPSTELIJING LENS 3:

Willen de aanvoerders van het 3e en l+e elftal
beide eLftal-l-en voLd.oend.e spelers hebten voor
Hoekse Boys en HonselersdiJk.

PrograErDa zaterdae 2l{ februari 1990,

Eventuele . ....
H,v, sprciriien' .

39620t6'-'.t '"'
",.,, ..ii "ri.

. .: -: -".: -. .- -:..i;, l-:l'_
rmanie, D.notteveel, . .

enaar, E. de Wolff,

voor inforuetie over afgelastingén kan men zaterdàgs Ínfornatie ínrinnen
ond'erte1nÏ:32957oL(antwoordapperaat)vanafB,3ouur.

Het eerste en tveed.e elftaL wordt d.oor de traÍner bekend genaakt.
afueldingen voor het eerste team vrÍJdcigavond voor L!.00:uuï bij- tel: 393301+0, zaak 3502755,
Voor het tveeale team eventuele afreldingen bij B,v.d.Nouland te1:

W,v.Mer6bergen (A) , ti.v.Xooten, D,BaJetto, A,Ernster, tí.He
P, Ax,'A. v. WiJnga.e.rden, M. Guclu, S,v. d. Togt, !. Sinke, B.I,lez
J,Weltens.
Eventuele 

. 
afneldingen voor. vriJdagavond. 19.00 uur bij I.l.v.Meisbergenl' r"r. ;r't *;,

3213360. (ait is verplicht). -, ' L.,i....r.r, ..
BiJ efkeuring: schaduwred strÍJ d biJ loosduÍnen, Verza,:aeLen om l-2.00 uïT.

OPSTEIJIJING Lff,IS I+:

D'tle Ruiter (A), N.Jagesar, J. Kourenhoven, G.Kuiper, H. Kouvenhovei, -i. ii.ií.r -i r:'l.',ri
J.v,al.Stee, M.Osman, W.Stuifbergen, L,Mantel, F.Siltiakus.
Eventuel-e afineldingen voor vïiJ dagavond r-p.oó "r, rij », a" ruii", tel. "'' "'-"'ij''t
391+81+22 (ait ts verplicht), : : ,^ - ,-. --- ..,;:, j.,r, 1

kontakt met elkaar opnenen zodat
de uitwedstrijtlen tegen

'I .

IEN Lc

t5 LEN
LNN00

10
1'

0.c. 1.
o.c. 2

tt
ttLENS 2

d3
tr3

S3
Sh

ui
ui
ur
ur

egen E,
egen E,

1l+ . 30 uur
12.00 uur

u
u

- PZH
- HonselersdiJk 10

vè1
ve1

-'026/7tt+' 
ö30/r-19

A.s,zaterd.ag D.v.J.Bizon - LENS. Afscheid.svedstqlJ d_ vqa Baymon-tl HeaguaBs.. .r.:,... . 
.

R,{rnonal flaagms,ns, speelt 'zaterdae .i.s. zÍJn raatste wedstrÍJd voör:r,ENs 1. ^, :'
I'IiJ zul]en in hen een grote steunpil's.r en een dooràetter eeistè kles en een ,r-lfiJne voetbelvriend mis§en. Beste Raynond namens irti jehele zaterdagafder-ing .r' '
lrensen viJ Jou een sportief en naatschapperijk a}1e succés toe in het vertó
BEST. I{iJ vonden het heel fÍJn dgt JiJ d.e zat,erd.agserekti e efgeropen seizoenen hebtgeeomplimenteerd.

N. N.
N,N.

h

Toi, To1 , Toi.

:!

,',:,.,



YAI-XEE-JEUSPIB9!!

Algeneen kontaktpersoóh : Ps.irL v. d. Steéir., Chcpinstraat tO3 ,' 2552 S\ Den Haag.r 1 
'' -' ':-

tel-: 39T015\. BiJ geen gehoor:'36311+18 Freh Grens. '. -" ..:.

!íealstriJ dprog ram$a A:B-C-D-E en F Jeugd.

AfbeLlen voor onderstaande vedstrljd.en alIeen biJ PauI v.d.Steen (39
zo snel mogeJ-ijk doch uiterlijk voor vriJ dagavond. 19,00 uur. Bii' gee
beLlen naer Fred. Gr-ens (36351+18). fn uiterste nood. nog.o! zaterdagtÍo
LENS (366131!).n+ LOO uur biJ iemend. van de Jpugdkomrni s s iè .

7ot,
n8e
rSen

l+)

hoor '':
oD.

ELftal datuE aanvang teAenstander uit/thuis terrein/vel-d." sam. k . Lens

A. re
A1
B1
DA

.ïó,

.00
, 4.)
.00
.'L>
,4>
.L'

fe
fe
fe
fe
fe
fe
fe
fe
fe
fe
fe
fe
fe

fe
fe
fe

t7
17
t7
t7
L'l
t7
1l
L?
t7
t'l
T7
L7
t'l
t7
1lt
t7
LI
L7
II
tt

febr . th .30
febr , 1)+ ,30 ..

febr .12 . I+!

SJC A.reg. thuis
Quintus A2 uit
Westlandia Bl- thuÍs
nK§vM 83 thuis
Lyr.s C1 thuis
Voorburg C1 thuis .,
WIK C1 thuis .

Flqmingo's CI. uit..- I -.Vit. Delft D1 uit
Quick Dl uit .,
Quintus E1 thuÍs -,
Groen Witr!8 E1 thuis'
Ly.rs F7. .. thiris
Te l,Ierve E1 uit
HTSV El- uit 

,

Í{oehse Boys E2 uit.
Wilhel-Eus F1(vr. )uit
BtC I'2 uit
Cronvliet F2 uit
BTC Í'3 uit

v1
Kvintheul'
Yr
v1

. vl .

".'. 

y2/3 ,

v1 .,

13.30. "t-u.00'(;
Lt,)5-',,tt

. U'00 ,..

10.1r.,
. 12 ,30, .,. g.oo -l

10 ioo .';.
9.\5'"
8.'15'1o.bo .

I g.oo , ".

"11 . 00

re. kpo.

c1
c2

c\

br .11 . 30
br .11.00
br.1.3.00,',
br. 9.30
br.11. 00
br. 10 . i+5

br. 9.00:
b1.l-0.30 ,.
b".9.30
br.11.30 .

br.10.00
br.L0.00 

-.
br.10.00
br . 10 .00
br. 9.00
br . 9.\,
br. !,00

D1

EL
E2
E3
El+

E'
r,o

rp.'spr.irr. tre.,e
oude ïaan/Delft
Sav. LolmanLaa-n .

!2

F1
F2
F3
P)l

BIJzoNpERjmpEN

Vredenburchweg . . !
Erasriusr.reg, ''" ï.,- S
H. v.Ilolland.. .. , ., .B
llestvlietveg , r. ..!
Houtvijk 8
Red.eriJkerstraat I
HoutlriJk '- i ..-'.'. -.r I

y2

, ',:'

-'-'t'.,.:.---
- aanvezig JUKo vanaf 8.00 uur:.G.v.HeiJsen, L.v,d.Berg-eÀ H.Konsruptiebon,,.-, 5., ,

- op 2l+ februari.of 3 maart net rrÀkantie??? Be1 dit nq alvast,-e1en 4oo{,,
- zaterd.aga1'ond bingo op Í..,ENS voor ied.ereeo. Íees d.e kopy goed ! I -
- gaarnè ouders. net vervöer voor: LENS Cl+, D1, D2 

-en 
Elr. t/n .f')+. . _. ,., : 

': , , "-. opstellingen aLs bekend. _net gitzondering van: ,,, ., ,.1:j., . , ).;. i.
. LEIÍS

- LENS

- LENS

l

- IENS
- LENS

- LENS

- LENS

- LENS

- IENS

A.reB. zonder M.de Wolf "èn'P,v.{.Í,ubtie, met B. fu:riahl-ewang. - ' r" i - ' ,tt' .

A1 zond.er M.TiJsèn en B'Rumahlerrangi " .:':i ,:r; :i 'r

83 i.v.rn. het"opheffén van LENS 32 is de opbtelling van d.it e1fta1

' ' 'I'.Al-1adin, F,Barsatie, G.Barsatie., V.Ebben, B.Groenland, P.HerrewiJnlj
"M.de Kok, E.i,au, B.Lanfers, Í,1.Í,ut, J. vl os , : B. nsÍlai<tràn , P'Snelders '' '( en M.Verneulen. .:

': leiaels S.Nisuat. I i i; '" :i ':
C2 "zonder D. Tempelnaí, net J'+ S. Hoefnegel en D,Zandstïa. , ' l

C3 zonder D,v. d.Veen
Ch zond.er R".v. Brest ". ,

D1 zond.er P.v.d.Steen met n.r,al,fleÍJden
F2 zonder A,Blom
Fl+ zonder F.Kuik met E.Kipp. '"- '"''''-*-)'

.
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Trainers nieuve seizoen.

A1 in een yroeg stadium heeft de J eugdkonnissie de overeenkomsten 'net Emief 'Caiilij:
Fred Grens.en Rona1d. Sogiscb voor het volgende seizoen verlengd. ," .r , . . .,.,. .

Momenteel. ziJn zij .nog d.ruk net hun efftel in de race, om degradatie te ontlopen
(A.reg. ) 

'of 
óm -kanpioàn te sorden. (81 en C1) .o'f om.te, pr<.,nover:en. .(Pt).- :..:-y,--!... r.:;:.-

He hopeb dat dit al-Ieroaa,l- fukt uaar de jeugdkorunissie spreekt nu aI het ver-
trouwen in de trainers uit. Meer nieuws van het trainelsfront= volgt z.s.m,. :, !

SchaduvDlog iamma leusd.'

00 uur LENS A.reg, Bl-
00 uur Celerltas AL -

uur LENS D1,
uur FVC E3
uur BVC El+

uur I,XNS E5-,

en. 83 trainen
- TENS A1

BU trlJfelachtig veei àogen de spelers vanaf 8.b0 uur. ( nlet' eerAer ) i nàer LEI'IS

teiten ie1: S6613rl+ of hei kompetit lèvoetbal doorgeat bf dat we oóderstaanà
schaduwprogranes. efwerken.

.::'.'.:'-- .. .-'.: -- - -'lji: .- sàménkomst IENS. -....,-.'.. .

t2
1l+

11,

t2
L1
10
11
10

'rr-,30
", 13 ,00

* ' 10.30
_t1. uu

. r.0.'30.
"'l' 9.00

10 .oo'
' 9.',30"

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uui

.OO uur IENS CI, C3 en Cl+ trainen

.00 uur 'Ce.lerÍtas Cl - LENS C2

.00

.00

.00

.00

D2, 81, E2 en E3 trainen
- LENS El+ (kunstgras )

- LENS E6 (kunstgiàs )
I'L, F2 j I'3 

-en 
Fh trainen

Naast de spelers veruachten ïe ook de trainers en de leiders. Neeni nóast J
voetbalkleding ook een training6pak, gy[schoenen en voetbalschoenen ]nee.
AfhanleJ.iJk van het veer en a"-tËfaó"-"p"1etr ïe'ergens buiten (6ras of iei
of strand.).'Met de D- E en F-klassers kunnen ve eventueel d.e zaal in.':'
VerzaneLen altiJd. op LENS.
Met d.e A-' e:i-' B-kLasiers tràinen rre expres vroeg on dè lie fhebbers d.e kans '

naar d.e topper in de landelíJke Jeugdklasse te gàan tussen'FC Den Haag en'
Aanvang Ll+.30 uur, : 

' 
1...:t

hard '!'.:

r:i
te geven
AJ ax.

.l

LENq B? leruggetrokken.

Afgelopen zaterdag kfla.m voor het eerst in de historie een LENSelftaI niet op'
Dit vinden wiJ een kitaliJ ke zaak en het $as nog geeneens nodig. ' ,: - -: .. . -',i'. r-'.
t s-Morgens op papier elf spelers' Eén èfbeLler op zaterd.agnorgen vat kan ge-
beuren maar ook een niet opkonér t,$, Cokky Swlkker.' .' :i -'' :'rirrr' '
I,legen spelerè ovei en aanvullen glng echt niet. Dan maar met een inkoripleét elf-
ta1 een kenslose wedstriJd spel-en. Er zat'niets anders op. HeLaas hadalen Cör'VeifiJ
en Michael Borsten (of waien het de ouders) hier geen:Íiir'in. ZiJ glngèn naar huis
en l-ieten de zeven LENSspelers nEaI ook de spelers van MaasatiJk in hun hèmd btaan.-
Dit onspoïtieve ged.rag accepteren.HiJ, naJuuïIiJk niet. !.-, ,1;

BesLoten is on deze twee spelers niet meer b1J onze verqniging op te.stellen en
om de niet opkomers t,u: Cokhy S{ikher van'82 en Dennis Roberti en Dennis ViJq;:, 

I

van L.,ENS 83 niet neer op te stellen totdat ze kontakt met ons hebben.gezocht.
De spelers ran 82 en 83.die lIeI enthousis,s! ziJn speelden afgelope.n. zaterdag
een leqke tedstliJd.tege4 Ve1o, Ze lvonnen met 3-1 en hadden veel plezier.
Dit eLftal bliJft darl ook in d.eze opsteLling sPelen. ws.nt het.moet natuurliik
we1 Ieu.k bliJven. Niet elIeen voor de sBelers naar ook voor de l-eid.ers en zeher
ook voor ons. D-e nÍeuve opstel-Iing staat. onaler het ired6triJ dprogrà:r,'n4,. .i.. , .:, -
veel plezier IENS 83. r . \

De J eugtikomrnls sie'.'

Bingo op LENS.

De enimo voor de Bin8o die a.s, zaterdag 17 feblus.ri op LENS lrordt Behouden liJkt
gering. LENS zal echter I,ENS nlet ziJn a1s het zaterdagavond. toch weer lekker
voL zal ziJn in ons klubgebouï. Nogmaals ied,ereen is welkon: Jong en oud, lid of
geen 1itl. En wie d.e priJzen heeft gezien komt zeker. Hels.as valt de tredeHerking
vaÍr de sponsors binnen LENS erg tegen.'Slechts Groente en tr'ruithantlel rt Karrewiel

6



en onze sponsor van de A-selektie TTUNICoRI{'I schonken iet6. Daarnaa.st gsf
firr:e Stadhouder aEfl de Thomsonlaan nog een leuke korting op de Eegnetron. Vogr,
d.e reèt nÍets. Toch vel.een tegentaller hoor. lIe vragen echt niet vee1.
Denk er nog eens goed. over ne., Iets leuks, iets Lekkers öf wat voor. de 1ot,eriJ.'
Wilt U toch nog ïat geven be1 dan heel- snel, naar Carla Verhey r,,e:-:. 3255673.
Voor de iest veivachten vij alLe deelnerners ' met, een'pen.Ée 2q.dq uur in,
ons clubgebou$. De boekJes'ziJn te koop voor f." 10.--, 

- 
'r .'

Hiermee ipeel Je l-0.ronàes. NBtuurliJk na6 ,1e rneerd.ere boekJes kóperi.
Na afloop d.e superrontle uesrvoor èèn lot f. 2r!0 kost.'
Tussendoor nog èen loteriJ, We beginnen'qq aO,OO uui. Du"s iom op tijd en-.-

Karnaval oP LENS.

0p woensdag 28 februeri een karnavalsnidd&g op LENS voor aIle El en F-klassers.-
Meer nieuws volgt volgende veek. Maar ue vervachten Ju}lie allenas.l dus verk
vast aan Je vernomuing Íent het wordt een geze1lig Íeest met spelletJes en
een verrassing, Het kost heienaal niets.

...--,- ; ,. 
-t: 

,;_)',
Verburch 81 - LENS BL O-2.

^ Heer zette BJ. een grote §tap op weg naa.r 4e prómotie haar d.e.re6ional-e kLesse'.
Naalat Vios en Wilhehus àfgelopen zat erdag lreer- verlorgn is de.sland op dÍt
moment :

L
?

)+

c

6

LENS B].
DW0

WestLandia
Vios
Scheveningen
I,Il lhelous

t6-26
tr-2t+
1 q-D2
1 É-1'l

-L)-rb
10-1b

7. NKSVM
ö. qulcK
9. ADo

10. Blaull Zwart
l-1. Vredenburch
12. Verburch

L6-t5
t6-L,
75-t3-
16-l-3-i..r
17-'l
15-l+ '"

Zoal-s eerd.er geschreïen pronoveren cle eèrste diie teams. I,ENS heeft het dus 
: '' ':

echt in eigen hand eet de ïolgende vedstriJrten noiE voor de bóeg. ' ':
Thuis Blaun Zvaït, Vios, lÍestlandia en Scheveningen en uít naar RKSVM en
Íli1he1mus. Het sortien beslist geen nakties dat bleek ook o,fgelopen zaterdag veer.. ..
VErburch toch nuflmer l-aatst sraakte het ons BL toch nog knap. lastíg. Niet zozeer
ondat Verburch zo sterk speel-de maaÍ vooral ond.at enkele spèlerÀ biJ LENS fret.ie
vaak r+eL geloofden en anàËre d.earentegen te' enthousiast overl net heie veld- "
J.1epen. Kortof,,: er stond. geen echte plo"g, e" vas veinig orsànisatie. ' .i- ''.'
ook de sóheièsrechter-(te veel fluiten). àn ae lrtna speelden-niet echt nee,..i d"u" "
hadd.en beiaie te€Jtrs last van, NatuurliJk LEN§ Bt non àit vertiiènd 'omaidt. hbt, "

geïoon d.e betere spelers heeft die helaas te veel hun noEenten uitkozen.
Het d.uurde tot zotn 10 mÍn, voor rust voordat de L-0 viel. Sascha schooi "èn 

'

corner in É6n keer achter d.e keeper. Voortlat de 2-0 vièI d.oor Johnny nd-go'ed _

voorbereidend ÍreÍk ven d.e overactieve Roberto redde lendÍs (ae teepèr) nog biJ ' '

eeu vrlJe schop,van Verburch op knappe viJze.
Na rust ee! echt romneLige partiJ waarbiJ LENS noeiteloos overeinal b1eèf.
lronoveren zal nel lukken. Ma,ar als Juuie echt meer vi1l.9n- .(niet llleen.Egt, Je_:.:- ':
nond) dan zuLlen enkele spelers toch meer inzet en discipiine moàtdir -tonen.
WedstriJden tegen de ond.erste fiin je ue1 op halve krÀcht. Maar te6en'b.v:' ' - '-
Westlandia, Scheveningen, Vios en l.IiLhel-nuè zu1 Je er a1s.team noètgn staan, -' 

r

Hetwoord',isaanJu1J.ie..vee1ÈucceS.':^..-
i de invall-èider,'baui v.d,Steen.

DSO Cr. - LEr,rs C1 ' '2-h.'

0p deze wintierlge d.a,g heb ik genoten van èen prachtige vedstriJd. Onder leiding
van een zeer goede scheid.srechter zag ik een redstriJd. d.ie nasr ÉiJn mening alLe

7



ingrediëËtei haat wat een voetbal-natch zo trooi Íiaakt. Gezontie agressie' verklust,
vríendschap, zeer nooiè conbineties en piachti§à doelPunten. Vanaf het begin 

.

bLeek al Aat DSO een taaÍe tegenstander àou-lrorden. Í-,ENS was iets bèter maar .

biJ een van d.e eerste en enige tegenaanvallen van DSO (onze grensrechter sch,ok
er kenneliJk ook van) maakte zii. er 1-0 van. LENS bleef verken maar tot dd rust
geen doelpunt ondanks een paar fiÀÉrie àfstand§choten. ''

Na de rust hetzelfd.e beè]d. LENS bleef drukken en bleef goed sanen§pefen.' -

BiJ één van d.e goed.e aanvallen behielden d.è aanvallers goed h,et. overzÍcht ,-. De bal
verd. kanp teruggelegd op Barry en ihet een fraai efstantlschot verd het l--l-. Kort .

hiervoor had ToEnsr, d.ie ik een pl-uÍm 1^ril geven vooi zrn iÍlzet en zrn gedrag
knep op de Ls,t gekopt. De rebound was voor Boger. ook hiJ koPte staand op de

doelliJn op tle Iat. Hierna bleef LENS goed voetballen en hard. werken. Dit
resultàerdé uiteindelijk in een l+-2 ovàruinnÍng door prachtige doelpuntèí ïan 'Hans
(een val-lencle kopbal 6l-a van Basten en twee van TornJDy. , ' .\'- -

Jan He]-ns.

Noot j eugd.konnis s ie:
Evenals B1 heeft ook Cl nog volop kans op ale eerste pldàts en dat in'de hoo6stL " 

.'"-

C-poulel I Met de zllere vetlstriJtlen voor de boeg thuis tegen Quick en DHC en

i1ii t.g", A-Do is a1les ,"À-r.sËiiit'-vu"Àà"t eii:ter ae póttut t"g"n de zogeneamde ','
,"xf.i"! niet, Lyra (zat) én Vitesse Det-fi lateh zich echt niet mèer 'àfslachtèn. ""

I -.

be stand (tot en Eet zatertlag biJgeverkt) van d.e toP vier is:

1
2
J
\

IENS Cl
DHC

Quick
ADO

15-23
t5-?3
L5-2?
r\-2L

De rest is kansloos naàr zulLen nede bepalen 'wie er eerste vordt.
Heel veel succes Jongens, en. lèid.ersl I' , . :

WIK F]. - LENS I'2 0-6.

Voordat lre van lUqS vertrokken, vas Arno,""" op ziJn net herstel-de knie Eevalién 
r'

en kon weer nlet treedoen. Hij verd d.oor t,Iin Blon naa! huis Sebracht. .,''
Beterscha,p Arno. De wedstriJd tegen WIK ging Selukkig een stuk beter. Ps.trick en
Nico speelden op f.inks, Maerten en Ron op rechts, Aniel als midvoor en Jos ln
het midd.etr en" . . ... '. . . Ieder hield ziJn plaats't tl Hierdoor 'kohden se eLkaàr makke-
ltJk vinden en tlit leidate. tot naar li"i"t ,u" dóel.Puntenl 1'''
Patrickscoord.e1maa1,Jos2maa]'enAnie]3naa1.KeepsterSentlrakreegintie
hel-e vedstilJd slechts 1 bal. A1s íe zo bliJven sanenspelen, den !Íordt dit team
een''6evreesàe''.tegeirstand.er.r';.-.,.:

Frans Brittijn.'

F3 voetbalde teqèn Te. Werve FL.

Fanatiek begonnen.'we aan tle eerste helft, dié met een 2-O voorsprong eíndigde .

De tweedd helft ïas hèe1 er6 spannénè ondat Te Werve all-es op de aanval gooide.
Het werd. nog vel 2-1, maar door goed verdedigentl verk bleef het biJ deze stand.
Jongens, Jullie zien hoe goed ve vooruit ziJn gegaan. Uit bii Te Werve verloren
'we nog met 9-0 en dan nu met 2-1 {innen. Klasse hoor.
verder nog d.enk aan de ouder s/ supporters d.ie ons een geveldige ruggesteun gave4'.

o

Rein. '

, ,.il ,
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Uitslèiaen ". ïsi,
,a

È!'- "h*l'+1 . 81..1e

'àt 
É+

uad. - .
* i.r..

'{il:,.\t*
LENS A.ïeg.
Duinoord Al-
LENS 81
Velo 82
LENS C1

I,ENS C2
I,ENS C3
vyP c?
L-EI{S D2

i. I 'r.

?-2 *
1a
0-2
3-1
e-l+
0-3

5-t
10-0

Bava 'EI
Velo El+

svotrs ri'l
HVV E5'
LENS E6
],ENS F].
I.IIK tr'l

- tui
- LEN

- LEN

- LEN

.{:,"

t+!i:"
1-L3
2-Q.
0-0

.,,;r- #À
't "*i;

SEz
SE3
SEU
SE'

DWO.A. reg.
LenS A1

. Verburch' 81
, .I,ENS 

33 J -
, n.Fo cI
, DWO. C2

.Laakkvartier C2 -
.. r,rUS C\ ^.:i , "t' LENS DuEl_c'.ónË. -

bf,datr ze 8e

- La8lkv8rtierEL 5-1 . t.ír..,

'- Laakkwarti"rt]- ,-3 't Ir.-.

lnns ins.j
SVDHB FÏ,

.-. LENS?I'2
', -'.fe Weive F 1
:À_j,.j., - LENS FII

0-6' i,: !
^ .,*.:It- /
a-1, : ,t't: É-

riJ den _ 
gespr

àus sëiróec
ebbeh. on 82
no8al, vat §p

lt

1-.

.bez" Ii"èï' Ëdei dèsxund.ie kommentaar. De red.enen ziJn dried'eli8-:
I,le hebben a} redeliJk wet koPY ingel-everd, ikzelf ben els invs,lleider net
81 nee gereest en heb zbdoentle weinig L leiders. over tle vedst
bovéndien ziJn er vier',wedstri J {yer11 B8en,, 'ineeId'ierd, Er is

oken en

Íezen en het beLangriJkst is dat'aIle effta-L 19n. gespeeJo n
te;
na.

baói is ecLter aI eerder over geschreven. Helaa s hebben ïe elers af'-
'uoè'ten voeren al-a l-id,! Of ondat hurÍ' gedrag hgrhaaldelÍJ k niet correct vas o?' ..

C,1UE

ij ds
zíln .erjr'];

\; ,,

.weer Éleats voor n].eul,e l-eden,
'''vo'etba1
.','i-tr""

1e

"eLt
n. ''Hi

!'?

erdoorr'hebben
d.e ! -kl.as s ers
in'tËze'"íe.tt

en ,inte"e ,'àe toonden in het
.,voo?al. bi',J.

pl-dat sen vr ij. Een heel groot gebrek hebben $e aan keepers
" gro.epen. Trouvens ook tiJ de E-klassers hebben we keepers nodig.

).i.Í,

.KïJÉ. ee
Èrrined

. KflAJlen

ris goeil' oÈ; Je, hee
één week kridnèn z
zc;íàËgi zó'ri.e5 r:

Jn ''Eet de Jeugd,
hèt ook, Tot yolgende week. .

; §": 'r'ï" *Fr.Y;ï iÍ-

n. MisschÍen seet JiJ nog een nieult LENSlid voor ohs.
e spelen. over spelen gesproken. ondanks de afkeurin I

, -;')^

en F-klasser8 naar LXNS.
Die 6tuur Je niet zonaar naar huis. Dus trainden ze onder leiding van w1m B1om

" 
eg Hgs Jlgggend.oorn -een di4.uu.r. qo zie je naar d.at lre op IENS zoveel atogelijk
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DE LENSNEWE
I,,EEKBLAD ÍAN:DÈ voETBArvxREx,lrGrNG LENS .:..,i1.'" ;,,i... ,.1,
63ste Jaargang nunEer 28 , 22 februari L990
*t{ { *ltt}*,tt*I tt** $trl tt lt* lt l l *ll# tt** *iÉ aÍtt* ií** lr** **lt ll* tc* +** ** * lrl( * * * ** llltlí ll** **L llttltll lllt tt ** ll

O!'FICIEEL:

Nieuw fid
-.,:-:1 ,", .,.r ": j r: -,., r-:l
2Tl+1 E.Haket, 

"seza, e6rr6i,' veene{daa}Elde 135, 25\?.Ac'Den I{àag. tèti zzggiztt.

:ri:' J. ,.

Mutaties lealenli.l st
Ariresr.ri zi n

L55r- A: aë- Pài5ter, NS nieuÍ'adre§ Kiuiaen] aan 162, ,803''Bn venray.

16?6 c.J.Odeàkirchen, Sezóï Werkhovenstraat 139; 2r\6 lID Den Haag.

Oo9, P.A.BurghquË, IFr 360 .Chemin. de.1a Levad.q, 06110 La Roqll:lte. Siagne 
'r'rance,.

2650 M.A. de l{olf
2?19 D.v. tl, Veen,
2\69 R,J.HaagEEns,
186\ 1{,s.fla].E,

KONTRIBIITIE:

TNAINER B-SELEKTIE T

Sezs-oleuns.

A. J un,
C,Ju!.
Seza
Sezo ,

" lrii

I

loor een Eisverstanal iÈ Pieter v.d,.Íoorn benBd.eral om kontrÍbutie achte-rstand. '..
te betalen. PÍeter,,heef,t in' september ziJn geheLe kontributie voltiaan. . i. "
Onze excuses voor.àlt a1leg". .,- , . r,.. .rf -.,ÍL _

Het BestuwÈ; -

Het bestuu.r ie er in geslaÀgat èen oprolger te vinden voor Lex GLaud.enans a.l-s

tr8iner voor de aondag B-selektie in de persoon van de heer.Ton Scheer.-,r . .-
Voor veLen zal d.it een beke4de nae.m zlJn. Eintl Jaren zeventi8 tas'hiJ al-eens -;"
eerd.er tréiner va.o onze 3-selektie. WIJ vinden het prettÍg ln het korqend seizoen
fleer net hen te kunnen sEEenfierken,
I'liJ l{ense! heE veel 

"suksea 
en plezler toe in onze verenl8lng. -l

!.

. 't,.- i .: .

Het beEtuur.

Jan He.u.

- Lf,NS A.reg. '-
-IEISL *

- i{oDselersd,iJ k

Zoels reeds in d1e voriSe L,El{Srevue geneld. werd Saat Hannie v.Spronsen. aan het
eintl van dit. seizoqn dË peterdegafd.el-ing verlaten.
Tevens heef! Ilenk Gatel te kennen Eegeven' Tanllege zlJn zeer Arukke $erl,(zaan-'
heden, ook aan het eind ven d.it seizoen tè Eoeten 6toppen.
Ik hoop dat d.e zateÍdagafdeling voor het.nieulre seizoen 190-'91 een net zorn
enthouliaste trainer en l-eid.er aIs Hannie en [enk mag tegroeteni' ; '''! --!-'':;

PROONAM.IA KOMHTD I{Efl(END :

zàterdég 2\ februàrl 'Voorburg A.re8.

".8.0.c. i1

.- th .00 -uur

- rl+ , 3o uur- (

13,00 uu"Eet LENstopscoord.er LENS I+

1

vr



Zondae 25 februari Bl-auv Zwart - rENg 3
-- - Ï,ENS l+

- Tonegi

. l-2 , 00 uur tr"tt,-"tlpr r ii i;
Azzltrí 2 ". . 12.30 .uu, ' ' i,1ar.-!, .r,." 1

. :..rt .4 i i:,Ir ÍtJ:.ri(4Éisy:rAÈ;Ír,t.r,
do 1l-.00 uurIENS 5 !!

'i :'-i,

Nieuws van het thuisfrout:
Ila.ns v.d..Beïg bedankt ietiereen voof het vele bezoek en attenties die hiJ-tlJdens
,ilo """lfiliin-hét ziekenhuis heeft ontvengen.' ' "' '' ':' ' '!;':l' " 

^" ":!'-'' :'r1

. ,,;,'i

IffICORN UNICORN UNICORN UN]CORN ;:..UNICORN]'--..

,, : + ir
i' '.r,,. . ;-:!i1"

ír r .'r rt.\ i. I '. !r

'; 1-: , r:,.t

' '." V;V.RiJsyiJt '- .'LENS ;.-,1 ,l+-0 (vrfe4dsc!r,.,)..;.;..'." 
,

Èet tussenklessenent on de "UNicoRN" trofée-ziet ëi'aIà volgt uit::'-' -'í'' 
''

7 .00
6.'t6
6.75
6.'t
6.69
6.zB

1.M
2.P
3.J
\.M
5. R

6.R

.Eodllch

. Bi ektrsr

.0denkirchen

. Leyendekker

.v. Es

. Bogisch

vcs
Laekkvart ler
DW0

I,XNS
West].anAie
H.v.HoLland.

2e Periodetitel

13-21
13-19
12-18
l-ll-1?
13-l-h
13-13

5-9 (+10)
5-9 (+g)
6-9 (+rr) ;j-6 (+e)
l+-l+ ( -1)
\-l+ (-r) "'

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

Bovenstaantle spelers hebben 1l- of rneer vedstriJrlen in LENS I gespeelA.

KOMPETITIESTAND: I

,2T-8
3B-19
21-l-1.
28-15
1B-13
L9-23

i'

' ': i, \;

! -;.'.,

.DSO

BEC
GDA

BTC
GDS

IIBS

'' r\-13
.13ri0
13-10
l-2-8
1li_B
't D-?

,t: j
1i

vcs i .1,.,
La,s.kltart ier
IENS
Westland.is,
DW0

BTC

Progreuls. a. s .4o44e9.

' , H.v.Ho1tana, 5":h . --
BEC . ,,- ..;,1. J-l+ ,

DSq,. ,. 6-l+.,,
GDS 6-l+

. H3S \-1
GDA 5-1

1

-q
-1,
-2
-6

(
(
(

(

(
(

)t
)
).,
)
)

11

I.ENS'I is vriJ '"
DWO .. .- HBS
westranaià ''-'VcS '

Proeramha 4-3-1990 .
1

1., ,.i . . .., ,,:,

, t., ,

"'j 
,. , :-.

;: ti .lr -',1r:..

'Laakkwalrti'er'-'BfC
BEC ' ftoIJ_8.nd

.' .,,. -- I ' -.r
.. l./,,. i.

H.v,Eollanal -
laaklrvartier - tíestland.ia
VCS - DSO

l.í.
H

:
G

,.i

BTC
II!s
D}IO

LEIIS
GDA

BEC

IINTCQRN. .," UNICORNI'NÏ CORN UNICORN - *"- IINICORN -'

2

)

". ;. r.'ri,1.,'.r\'r..

r, 5.i. t.r ; 'tt .!\:\ . {



I
Uitslag klqverJes5elllJ oBefqE 9 februari l-990,

Klever.iassen ""'il' ,

6028
567:-'
,6t9 ".

3)+05

Stand na 3 avond.en

-Le tt].enen . ,.. ,,r- coomans
2e rscravenaliJk, , - Keetean
3e Born , ,- '' . - .Holpenbrouwers
Poedef v.SchaÍk - v. Schaik

:-: r

,.ri . '
1

3
l+

6
7
B

9
l-0

VerkiJk .., - ::-
Bienen :
T. rsGravendiJk I
Bon
Rog
Zi1fhout,
Verhey ',' -
Riemen
v. d. Linden
Han

Witting
Coornans
i,I . Keetnan
Iloppenbrouwers,.'
Bleyenberg
Middend.orp
rsGrevendiJk'
Bleyenberg
v. d..l,inden
K1unen

16138 ,.
16123
160Tt
.16093

15109 ',

11+5:o
1l+o\, ..
1382\
13152'
1361+ll

273. 
393
629

Jokeren

1
2
3

Nans Coret . ,.

Joke Bosnan
Frouke nieeen

Aeegda

9 EE art e.I.
6 april

( verplicht gaan )
slotavond..

tÀ'

.l'iri ..''

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREI{ ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

ETSETC@q zondas 25 fcbrlqli 1990.

IENS 1 en

l-2 .00 uur
12.30 uur
l-1 . 00 uur
l-2 . 00 uu}
1\.oo uur

LENS 8 is

2 zun vrlJ.
Blauw Zwart
Azzttrí 2
IENS 5
BLauv Znart 6
Voorburg 6

vriJ

- LENS 3
- LENS )+

- Tonegido 7
- LENS 6

- IENS 7

(vr. )
3.IIarland.
VL,2_of.3
(vr. )
(vr. )

cospetitie

, 15\ /3003
P.J.Voe',5651300t+

LENS ? ]-et op ge$iJzigd progralura.

Progranne voensd8.g ?B feltuqr:! 1990

20.30 uur Velo 9 LENS 7

LTGGING TERREINEN:

Azzuri
BIau$ Zuart
Voolburg
Velo

Benoordenhout seveg (biJ SYHIT )
... Dr. Mensveltkad.e Hassenaer" Pr. Bernhardl-aari Voorburg

Noordveg Wateringen

iil L *

2L1l+1)+ . i .'

ö1?51-15?87
B6h3o2 '

ot7\2.2779.

3

te1:

te1:

i
:

_!

,



OPSTEII,INGEN

1, 2 en 3 Í{orden d.oor de trainers bekena geEaakt.
l+ aLs bekend afschríJven biJ Tony Vierling
5 als bekead. afschriJven biJ R.v.Noort
6 aIs bekenè afschriiven biJ lI.HeiJnen
ï aIs bekend af6chriiven biJ L.VerkiJk
8 a1s bekend afschriJven biJ A.Biltlerbeek

I,ENS
I,ENS
LENS
IENS
I,ENS
I,ENS

te1
tel
te1
t.el
tèr-

-t - i.t,,, t

| 360661+2 :,' .

; 3h51510 -
: '3)+61088

2 3\5\972 ':
t' 079-5L6786.

,.,

':, -: 
,r'

SCJIADIJI.I?ROGRAMMA 3IJ AIGEHEI,E ATKEURING: Yau de H.V.B. M

12 .00
10.00
12 ,00
12 .00
12.00

uur
uu?
uur
uur
uur

L.manl-aen.,
ll

,1.1..,.,

Qulck l+ - IENS 3
Qui ck 5 - i..,ENS ,
QuickT-LXNSB
L.,yra 3 - LXNS 6
Lyre \ - LENS T

Sp. lrk. Nr,. Hanenburg Sav,
ll 

_r. 
j

sp,tr)rk.
tt {.,

ttde Zlreth" ..' de Lier
ll

lt

Naar het doorgaan v8Ír d.eze wetlstrij den 'kan vorden 8eÍnforneerd' biJ:

L,yre nB Lo,3o uur tel: 0l-?\5-136T?
Quick tussen 8.30 - 10.00 uur tel-: 36517ztl

""naautprogra.rma 
hierboven uordt gespeeld a:s de efdel-ing Den Haa8. er in.

ziJn geheel af 1Ígt. Met tte IO{VB hebben wiJ hierdoor nietE te ae.ken.- -" -'

N. B.

Proara.Ens. l+ uaart l-990.

1'

t ")',

1\.oo uur
l-0 . 00 uur
L1.30 uur

l-l-.00 uur
13.00 uur
L2.00 uur
11.00 uur

BTC 1
WS2
E.v.HoLlanal 2 -
IENS h Ís vriJ
rElVS 5
LENS ?
ToofsJr 2
LENS 8

LENS 1
I,ENS 2
rxNS 3 (vr. )

Gr.Wi11er IMC l+

Gr.!Íiller II C 2
TENS 6
BEC 5

;.. Jt

Tops coorders seizoen L9B9 /90
( zA)
(zo)
(zo)
(zA)
(zo)
( zA)

J,v. tl. Stee
F.Disseld.orp
H. Bertens
M. Fortnan
M.Endl-ich 'l " I

R. GaïskFíI)

LENS
I,EiS
IENS
],ENS

"LENS
IENS

l{

h
6
6
2
1
1

)\
2t
t2
11
11
1L

doelpunten
d.oelpunten
doel,punten
doelpunten
dcie Ilunt e n
d.oelpunten

,1*

:r ... j

I

'.t -,

ZZZZ,ZZZZZZZZZZZZZ
Z ZAALVOET3AI Z

lr lr IrL L IrL L b L L L U L A L a)

Uitslacen 12 t ln t6 rebruari 1990

ï

- IENS 2 b-\

í
it',1!

i, I

Silva BoyE 2

iletlstriJ alDroaranne 23 februari r/rn 2 maart l-990.

VriJ dac 23 februari 1990: "t
22.00 uur LENS l+ .. ,.' , -t d;oekie 8

Woensd.aa 23 februsii l-990.

L9. l+O uur LSNS l- - Wilhe1[us L
21.1, uur IENS 3 - BLauv zl,latt 2

* LEI,IS )+: L.,ENSscheidsreqhter.

Houtrust (véia Ii) -

t .,.1;ï :

BEI(EB

9r1
0ranJ eplein
I{outrust (veld. 3)

\

96

u

',,.,:.



Ligeine. s orthallen
Houtrust
0ranJ eplein

- Houtrustïeg 200 ,.
- SLicherstraat 11.

ZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Z IANGS DT|'SPORTEN VAN DX Z.M. LADDER Z
IJ lJ lJ A b lJ L b L lJ L L lJ L L Ir L L L L L L lJ lr L L! L L lJ L L L L L L L lJ 1r L L

Uitslagen zàtertlag 1? februari l-990,

D.v. J. Sizon
Vitesse Delft
floekse Boys 6
HonselëiBtiÍJk

. i. ',rr _,'! ',

Í,ENS
IEN§
I.,ENS

],E.IS

1-l+
3-3
3-1.
3:3 " {. j:

)
7
h

i:

r' I

10

Pic!§Í'àhía zat .2[ februari -1990 ,e

E.0.c. 1
E,0.c.2

- LENS 1
- IENS 2

th.30 uur vaie,l{schappe}iJk , -12.00 uur viiènalschappeLÍJ k :

10.15 uur LENS. 3
13.00 :riur"LEI{S l+

; P.Z.Íï..' 3 " r' . ve1tl 3 H. Spa
-,;.llonselersdiJk 10 ' veld 3 N.N..

' o26lt20 .. *,
030/1.25

liSglns terrein:
f ;0.:C. ' Ëjàrtpark trJulianal ':.nÀanË 

Guntersteinveg/Vredeaburchweg teL: jSoS:,,E',',

veiianertiJ a"n,

[ENS
I,ENS

LENS
Í,8}IS

1
2

13.00 uur
.,11.00 uur

BiJ &fkeiíing schadurd'progra!Íra. tegèn Postall&. :., ,i,
Í.ENS 1,'.: 1l+.30 uur,"

;i

I{iL M,Guclu contact opnèmeí met !í.v,Mersbe"gen,

,'9 ,j 30 uur
121L, uu}

3
It

LENS 2 12.'00 uur ' '

BU alBehele afkeurin8 trainen om 12.00 uur. l. j. ,',r
Voor .informa.tie over. afgelastingen Ean neE zo.terdags lnformatig invinnen- ..: ' . .-1 '
ond.er .telnr: 3291701 ( entwöordepparaat ) vanaf 8.30 uur. i:í ,- . 'i ,'" - l,i

. .4'- .'_-.r-' . i ,!' : __.: . .. .1.1;: r. ;..... ,

Eet eerstè en tweeèe e1ftal vord.t ,èbor de tra.iner ekend. gerhaakt. Eventuele
aÍbeldingen voor heti eerste team vrÍJ alagavonal voor 1-!,00 uur biJ E.v.Spronsen. i

tel-: 39330\0, zaak 350?L5r. ' .' ..:1 -.. ,t, -, ,'. . -

Voor .]ret'tweede teera eventuele':afneldÍngeh biJ Brv;tt.Nouland tel.: 3962016. ..i,,:.t :: l
OPSTELLING LENS 3:

I,I.v.Mersbergen (A), H.ï.Kooten, D.SaJetto, A.Ernstèr, ll,IIeríínie, D.Rotteveel,'''
P.Ax,,'À.v.I{lJngaard.en, M.Guc1u, S.v.(I.Iogt.,'Ë.Sinke, X.de Wolff , J.}leltens'.'' , 

!

r:

Eventuele afneldingen voor vriJd&gavond 19.00
32]-3360, (dit is verplicht ).
BiJ afkeuring schaduwwed st rij d biJ L,oosduinen

' ;r' .'1. i Ll ,- l:
aur biJ W,v.Mer,sbergen teL:

. verzanel,en oro 12 ..00 uur.

OPSTELLTNG I.,ENS \ :

D.de Ruiter (A), N.Jageear, J. Kouvenhoyen, G.Kuiler, H. Kouvèrjhoven, C.llpnan,
J.v.tl.Stee, M.Osnan, !I.Suitfbergen, L.Mantell Í'.SiL1is,kus, E.Haket., .:.
Erentuel-e aÍheld.ln8en voor vriJd.agavonal biJ D.de Rutter, tel: 39LBl+22 -(ait is verplicht ). :

,

.n 'r i - 1-*



I.rillen d.e aa.nvoerders van het 3e en \e elftal kontakt net elkaàr bpnenàn zodat:j..
beide elftallen vol-d.oend.è spelers hebben voor de 'Hedstriitlen tegen PZH e.n ,
HonselersdiJk ,. ': :.'. ...; - .'j'::.,.,

Programa zaterdas3 maart l-990.

i. 'r

H.,Vis ; 1

J.Jonkexs .
N.N.
N.N. ;' ,

$19L6]': "
!r.012/061+ -.'. l.{ ..;; -.-: -:

0261773

. ;93.0/l:9-1 -,,. ;:.:*il.i,.

'01l+.30 uur IENS
11.00 uur IENS 2
th.30 uur LENS 3
1l+.30 uur Schipluiden 6

- Has
- Marine 2
- EPSV 5

- IENS 1+

t
1
3
3

(
(
(
(

"'1. -.t,i.t
gAu=g=EE=ggggPIE9gg

WedstriJ dpro8ra.mra A-B-C-D-E €;n r l1èísà."

Algeneen konts,ktpersoon : Paul v. d..Steen, Chopinstra&t 103; 2552 Sl D-e.,n:'Hqegn :l'i, .

teI: 397015b. BiJ geen gehoor: S6:tl+r8 Fred. Grens.

I .i,.i
Afbellen voor ond.erstaende 'HedstriJ clen g@g biJ ?au1 v. d. Steen ( 39?01rh )

zo suel nogeliJk doch uitelliik voor vríJdagevon<l 19.00.uur. BiJ Seel:' gehqor.-^i.
beIIen naar Ffed Giens (3635418). In uiterste irootl nog op 'ze'terdagrnorge4 roP iÍ! , i .

LENS (366131\) na 8.00 uur biJ ieroand và d.e Jeugdkonnissie '

Elfta1 datum eanvÈng tegenstand.er uit/
' --. "r"'..i

thuis terrein/veld' ' iss:tIiéit9
A.reg. 2h febr,l-\.oo voorlurg uit
A1 2l+ febr.L2,00 Duintlorp SV A2 uit
81 2[ febr,l1.oo BKAW B.reg. ult

Pr.Bernardl/vbg 72.3O
Sportlaan/Mezenp1.,11. 30
HeuveLveg . ":.- 9.45''

(uit )

-,.. t.12.00 .t,.11..
.'.,10.15:".'..

33

c2 2\
c3 2t+
Cl+ 2ll
Dl 2l+
D1-conb,2!
D2 2\
D2-conb. 25
E1
E1
E1
F,Z

E2
E2
E3
nr?

El+

Ebi
Eh
E5
E5
E6
E6
F1
F1
F1
F2
T2
F3
F3
I'l+
F)t

2l+ febr.12 .30
2l+ febr.11. oo

feb!.11+.30
febr.ll+. 30
febr. L2.30
febr.10 .00
febr, 9,30
febr. vriJ
,febr.; 9. 30

líestlanalie c3 thuis VL ll+,00
Duindorp SV C1 thuis.., ,=:-'12 '.,j ."'.-'1 ;Ll+.,00
Westlandi8 C5 thuis \2 _ . 12.00
ADO D2 :' uit' ZuiderBark - " 9.00
Zraluwen2aalvoetbaltoernooi (zie hopy) 8.1+5

zie EI . j... ','.. .-' : ^. .r . .r'i.i' i

r. .Zvaluwenzaalvoetbaltoernooi ( zie' 'kopy)'r -,'*^:.r- B' l+5

Schipluitien 32 "i thuis :',-.' V1
Vlos Cl- 'r ' thàis VL

karnavaf op IENS (zie kopy)
, BTC I'3 thuis Yz- 

.',' 
'kafnaval ti . runs ( zie tópy )

'' ' Scheveningdn F)+'''uit Eöutru§t
' - karnaval .op IENS..(zie kopy) ,- . --

BTC I'\ uit ïoutwÍJk
karnaval op IENS (zie kopy)

Í:-

'1, r,\

. 2l+ febr. 9.30 BTc"(el-ftel) " ' ' thuis ;i r," Vl { . 'f.'}'rr i !. 9'00-,1 .

conb.25 febr.11.00 Z'wa1uÍrenzealvoetlaltoernooi (zie kopy ) L0.00
, '.28 fèbr.l-3:l-5--. -kaiuaval op IENS (zie kopy) . '' ; .' ,)T:ï t '.. L3.'15r ':,r
..2l+ febr.,9.00 r BTC tr'l-. l" 'r, . ",,.uit. . 'HoutwiJk | ''.','r ''8.t5'- .

coub,25 febr.l-1.00 Zrraluwenzaalvoetbaltoernooi .(zie kopy.).rt. .'-,-;' 10r.Q0 :,.r,,.

' 28 febr',13.15 .. karnaval- o'p LENS '(zie kopy) , '', r"''',"à i.3.15'. ï
2L febr. 9.oo BTc E3 uit Houtviik 8.1,
28 febr.13.l-5 karnaval op I.X$IS (zie kopy) :l 1,1,., 13.15 '';1;-

,.. . zl+ febr.Lo.ob 3Tc E5 . - - uit HoutviJk :.. .'9.L5-ï*.às i;#:ii:óó' Z*erur,ènr"'ulvoetbal-toernooi (zie' r.ópy) "'' ro.oo"'
zB iebr.L3.15 -- karnaval bp'!ENS'(zie kdÉy) '" ' -'::;r:"1':'' 13.15 r1rr,.'

2\ febr.1o.00 GDA !l+ ,,-; -.',r ,'uit:..r ' . -..Madest_eyn^..." ..''910.0...t,*
28 febr.13.15 karnava.l op LENS (zie kopy) 13.15

r2l+. febr.1,L.30.' rDevJb MI. ";.n' , thuis y2 ., '':,'.r '' .. 11;00''-' ":
. 28 febr.L3.15 karriaval op LENS (zie kopy ) . -,,r. - .i;.j'13.15..-,','

2l+,ietr.,9.30 ':. BTC F2.' .r:--;i. , thuis 1y2 ' *"i"9';00' '.'
eonb.2! febr. 9.30 Zvaluwenzaalvoetbal-toernooi (zie kopy B.L,

. .: (:t. ii I

febr.13 .
febr .10 .
feb1.'13 .
fdbr. i2 .
.febr.l-3.
febr .10 .
febr.13 .

28
2l+
^O
2l+
28
211

28

r.5
30
\5
00
15
00
t,

6

;..,'-' "'



BUZONDERHEDEN:

- aanvezig Juko ranaf 8.00 uur: Wi1 Heynen.
- gaarne ouders net vervoer voor: LENS A.reg, BJ.,

- zie Eopy reis PeliJ s en Limburg alsnede overige
- opstellÍngen a1s bekend nét uitzond.ering van: '

tens
Lens

A1
E3

- Lens C1

- Lens C2

- Lens C3

- Lens Cb

- Lens E1

A.Nol-teo, M.Boere.an.
- Lens Fl+ zontler.F,,Kulk net X.Kipp.

Zaalvoetbalfinales op àondag 25 februéri,

': :..-

82,83, El+,
kopy. ..

: \.,

Ir< Ír? en Fl+.

zond'ef.M.v.d..3erg,S.v.d.BergenM.TÍJsen',,'
F.Alladin, F.Barsetie, G.Barsatie, V.Ebben, R.Groenland,, ?'.:Herreyiiln;
M.tie Kok, 3.Í,aEfers, E,ï,au, !l.L,ut, J.v.os, B. Ra.n1akhan en P.SneLilersi:,.
leid.er: S. Nionat .,i.'. ..I.r ! ir;-j\r
zonder 3.0lsthoorn - - ". ^ .,. : . :. .1 

.

zond.ef R,d.e Ï,ange en D.v.d.Veen. ' ,.i:... . ",;
net R.v. Brest
( eLftel ) E.Akar, A.Akkabi, J. Buis, A.v. ti. Heuvel, F.Karnpfreat, R.Korf-
eaker, R.v.d..Post, A.Sen en va$ I,ens D2: F. eI Haddioui, R.v,d.HeiJtlen,

0p zond,ag 25 februari worden in sporthal- lloutrust de finalee SqhaUdg4: van hgt'
zrraluvenzaslvoetbal-toernooi ten bate va.u de gehand.icapte Jeugd. In d.e voorrond.es is
LENS net 6 teaus óp d.e.eèrste plaatb géëindigti. Beslotón is oE 'Eet' dezelfd.e '

teia.a! ook tte finótepouies in te gaan, De winnears và ae tinàtepoulei' sj:e1en
na afloop nog een echte fínale, Al-l-e $edstriJden d.uren L x. 12.niputen. ;,.' ^r.. I
We Íerza,nelen op LENS en ve hopen d.Bt er ouders ziJn uet vervoer. , :
De opsteJ.lingen ziJn a1s volgt: -.r:,.r ."-- i

Lens D1 cogrb: , el" Haddioui; "'
. verseveLd.,P.v.(l.Steen, Ií. Daeue n , G.v.Verseve1tl. Leider:

Lens D2 cornbl P.v..RíJn,: M;Boernan, M.MattheiJer, A.$guar(., M.Saidi,.F.91 H1c1-.,__r-
dioui en n.v.al.fleiJèen. Lgi.der D.Boe_rnan.

Lens EL: ' R.Korfhakér,, E.Akar,.A.Sen,,n.v.d.Post,..F.Kanpfraat, A:v.d,Heuve1,.
leider: A.v. tl. Heuyel.

'!.Peek, n.v.d.beie', \r.'sastlogan', A.èt UÀaaiou iTl

E.v

Í,ens

Lens

lens

E2:.

El+:

F1:

.'v. a.Donck, .D. Gil'1ard., Í'.v. Íreeuwaaf,de,,,D.v ! d.,SteèL J. Hage en

.Obalam, ,leitler : P.v. ö.Steen.

.d.e Boer, J.eI H8ddioui, R.l{oogentloorn, N.Monteiro, R.oened.,

.Postena en J.Pronk. Leitier: H.Eoo do

M

D

v
M

N

Ofn. i
.A]Èabl , S. Suitenhek, Ir. Bu-kEan , J , Hop, P

12.30
1r_. 30
11. 30
10. 30

9. 30

. i,a, 4't r,

,. j, l,

i ra:oéq1a,' t.,0.:, "terveer, C.de Rooy, LeÍder: P.Hop.._:_____:__,
De t,oernooien duiejn io tn rl uur i verzLelen d.oen Di-,
èn E1, E2 en Sl+ om"'10.00 uur. KoE 9p'tlJd en. neem'vat
Eee vant'in de haL is het niet te betaien ( duur duà).

I 
' 

!:,!'

'*.;., "1 ,,r,-
D2 en F1 on U.45 uur op l,U{S
te drinken 'eh'te snoepen '

Iz

Schad.uwproararna .J eugal :

BiJ tviJ felachtige veersonstantligheden even naar.LENS betlen.te1.! 3E61314.roF
te vragen of het konpetitievoetba]- doorgaat of .dat we onderstaand ,schaduv-
prograrrlma efwerken. Speel Je vroeg bel d.an vroeg maar niet voor B.OO uur. .

Speel Je .tater bel- d.an ook l-ater, Neéln al.s hèt schadliwprogr",rrna doóigaat aLtiJd
voetbalschoenen, Snilschoene4 en oeen .trainingspak nee, Verza.nelen .altiJd. op i..

I,ENS. .I,le versàchten a,Il-et spelers en leid.ers. .:. ";. . :..:.,r ;. . .. . ...

. : | : : .t sarnenkoEst lqns ., '.i. . .

13.00
12.00
12.oo
l_1.00
10.00

uuf
uur
uur
uur
uur

uur
uuÍ
uur
uur
uur

A.reg. en.A1 tra inen
81 en 83 trainen .
DL, D2 en E1 trainen
Ez l/n E6 trainen
F1 t/m I'l+ trainen

'l

Lens
Lens
Lens
l,ens
L,ens



BÍngo-avond.: een groot succes.
..':, .. ' .t . ."i:.'

Er uaren toch nog-dik 100 bingo-é.rs iaar Lens gè]ronen. .Wat opviel- dat
jeugd lras en ook veel ouders'var de jeugd..De animo van d.e senioren.(z
zatéraae) was $inimaal te noemen. oe fràt mocht het niet'drukken irant n

èr flink vat:-
ondag en _
de'"

Feko en specieal de f€.8. Verhey hàddeh het'perfékt Íoor',eIkaar. Leuke priJzen .

verdeéLd" over l-0 rondes,, een rsuperronde ien eerl loteiiJ .' De ,hoof prij É .§ing :, -.,
naar Cl-dpelèr ',Joey :Prónk.' 

' HiJ ..;.ion . en. verkocht (Ja toch) :dd magnetron. Sl-echts
d.e extra ronde ging vat te snel en was moeiliJk te vo]Sen'maai tlat kvan ook
ornd.et enkele Jeugdleden iets te luidruchtj.g waren. Koríon eet gés1aàgde a\ionè - '
lraaraan de J eugd.afd.eJ-ing ook nog een leuk bedrag overbield. :.Een . Leuke bi.JEon-r '.
stigheiA, Beèankt.

cl_ C2 en D1 naar Pari

,,..!:'.

E

): .:..,,--l '.i.,. .'l"j:., :'...

Nog steeds zoeken ve enkele C en/of D-kl-assers die "*i i-ti*tl* itoi- ra'u , r"n
ns,ar PEriJs om noet D]. nee te voetballen in Pariis en op àe' tóinËrèiït'iii nàrgië.

3 97O1r11. De PriJs.voor-deze .,Eeb Je interesse beI dan naar Paul v.d.Steen.',,e1:
reÍs bedreagt f. 250,-- IÉr persoon.
TotnÍr-toe'hebteà]zichopgegevën:..,.,.:,,.i..'.,',:.:|,:ï,:.'.t.i...
L"o"'cl-., i,t.u,a.r""eï R.ni!r"o,:s.órsthoorn,'J,ironk, E.de' g.i.;"i'i .ru. rr.raoo"i); '

", . i,,.Suoo.enturej, t{.veitrèy, F:Fl:lt, T.he'iis, T'J.tevénsto-n9i ti.v.!jSn51;.,
Lens C2: R.Wubben; J.v.Dienen; J. Koppendraaier , S.Merencia, J.Hoefnagef, ' .i',r

S.HoefnagèI, D.Zandstra, P.Sinke, M.Jansen, T.Ozdemir:, D,, TenpeJ-man. ' I

trens C3/C)+: L,.Alounarsa, V,v.d.Spek. : :,;-'i' ,:r! 'i -', :)'t., - .: - 13-I:
Lens Dl-i R.y.d.Berg, J.Sandifort, P.vrd.Steen, R.Herrei"i,1n, L.?eek, D.v.d..Baaf
Lens D2: R.v.a.Heijain. ,- ':. .',*:,-.,' '.- '.:,;.:,.,.,',"'
l,eid.ers: n.goeisbn, P'. Koppen'ilraaier;', P:'BiJ f-ème, B.v. tl.Hoek ,en. A. .'s-GravendiJk.

j,rJ.-.-,.::..:1 . '_rr,1a - . ;r.r,,i:, .. i-. ... ,. .i i iu
IIe víégèn aLie deel-neraers en-l-èiàeis als het, 'kan',het"'hele 1 o-edragi over te r:aken
op giro 336?11 t.D.v. penningmeester LENS te Monstel., Ïatuurliik,lflag er ook in
terniJneí betaaltl vöiden. Geeft',U hier de. voorkeirr,'b.an d.an Íooet er begin lxa,art

' ..!

"i,,

f, l-50,-- overgemaakt ziJn. Kontart betalgd op'-LEN.S'ken ook.. :.. '

, ,' .,. ,J ,, , '1 
'

EL en E2 naar Limbur
',,I

Met pinks{èrëir (a-3- en
nachten in tenten bij de

l'irnii 'e"un'IENS' È1 '.íi hà op'i"i"' qee" Linburg. àJ.;;i:
yv Scharn'in MaestÍithf. Zontlries een toernooi biJ EW in

Echt en.op maaDdag l+ ,juni bij- w Sch8.rn te Maastricht. De priJs.vgor, tleze reis be-
dïaagt f. 75,--, We vragen dd ouders en de leidèrs on dit. bedrà!'nu'àver -te maken
op giro 336?11 t,n.v,penningrieestèr'Lens te Mbnster.. NatuurliJk mrie'u :9k. 1]l 

' '..

tlrÍe terniJnen betalen. opgegeven heblen zich tot nu toe:
Lens El-: A,Sen, E.A](ar, A,v.d..Heuve1, F.Ksmpfraat ' A.AkÀBbi,.gI.-Bl'ris en n'.v.d..Post.

Lens E2: 'M.v,. d...Donck ! iD;Gi].]erd, E.Wol-sheiner, A.Mol-,' M.DijkS'raaf ,' T.Jozée,'l i';1.
,8 'Mèèuwi§"se, o'v.d.Steèn. :', ; r.l' '': '" ,,' il ':". .; -. 'r{'. t ';','tr'l

. ., j. ,., .. .., .- .. . . .;,, ..! - rr -.... j IlLeiders: A.v.d..Heuvel- A.v.d..Donck en P,v.d.Steen.."::----;' '.:':':'1'-:-':-.'-,". I ., ' '-"; ", ï'.-j .,. ei, i.1r .rÍ.

Al1e spelers- ïen .léds'El-, 82, E3,. El+,' ,È5:, ' f6 , ' f1, F2, F3 en tr'\':weten het,.natuur=
liJk aI lang. 0p woerlsdapldAag 28 febtuari is er geen trainlng onèat -we dan' ,i"- :
een te gekke mlddag voor Jullie hebben georganiseerd. op LENS.
I,le verwachten' iedereen verk-Leeal op LENS. want het is Ks.rnavaM !! Zorg ervoor dat
ie er om ongeveer 1,3.15 uur bent. , , i ,....-
Het belofd een te gekhe iddldag te worden. Naast het ]rossen is ei ook een heug', -
spe-Lcrrcurr. reoereen Kr:.Jgr een Kaar! en roopu tien bpelletjes'langs o.a' 1". ^.

sjoeJ-en, ringwerpen, blikgoolen, ballondarten en aIs klatri op de yuurpii 1: .,.
spiJkerpoepen? ? ? ,: "'

',!
Daar het erg d.ruk bè]oofè tq vorden is d.eze nridd.a.g a,lleen toegankeliik voor "
Lensl-eden ven El- t/n F)r en het organiserende komité.

o



BroertJes, zusJes, vriendJès en ouders hebben deze keer pech gehed'
On :_6.i5 uur krinnen d.e kind.eren I'eer opgehaeld l"orden. ÍIet hele festiin kost
niets en je kriJgt te drinken, vat hapJes en hog een leuke verras§ing mee

naar huis. Het kan niet oP. Tot uoensdag 28 februari oÍ) Lens.

BTC T'2 - LENS T2 0:3,

VoortIat{evan].ensvertrohkenvasAnieIlmhietnietaan,wezig
HiJ lres te laat (ruur)' .;
Hei zal volgende .keer nlet meer gebeuren. HiJ nocht $e1 in d.e tweede helft
meed.oen.
A]-Ie Jongens hebben beel goed. gespeeld. Het vas een leuke weclstrlJtl' 

.

Het ïas ook mooi veer.
AIIe Jongens hebben heel 8oed. hun best ged.aan.

Aniel X€&hlet.

UITS],AGEN JEUGD:

Lens A.reg.
Quintus A2
Lens Bl-
Lens 83
Lens C1

tens C2

Lèns C3
-E',IAÍEngO'S Ur
Vit.Delft DI
Quick D3

Lens A.reg:

- SJC A. reg.
- Lens A1

- Westl. 81
- RKSVM 83
- I,yra Cl
- Voorburg CI
- lJik cL
- Lens Cl+

- Lens Dl-

- Lens D2

Lehs El - Quintus EL
Lens E2 - Gr. Wit EL
Lens E3 - IYra E 7
Te Werve EL- Lens EI+- '
HISV Xl - lens Er ".E.Boys E2 - Lens'E6' '''
1.1Íl.hefnusFL- Leís FI .

BTC I'2 - lèn§ F2 .

Cronvliet tr'2- Leís F3
BIC I'3 ':- Lens Fh " '

3-3
6-l+
0-l_
2-3-
\-z
L-1
5-3
5-1
T-1
)+-1

0:5
t-1
b-u

,. 0-lr
l-l--L
0-1

.2-7
0-3
J.-U
2-1

Wat ziJn uiJ bÍJ de Jeugd tqeh een.bóffers. Wie aloRderAagavon4 de Lensvelden
hatt gezien gaf Seen cent voor voetbal-kansen afgelopen- zaterdEg op L'ens'
Gelukkig deed de vind, een heerl-.iJk zonnetiie en. uat príkken vontleren en weer
ging alLes rloor op de zaterd.a8.

speelde tègen SJC eig fanatiek'en stond zeven'min. voor tiJà nài;' '

3--1 voor. ieleas Slng hèt toen toch nog nis én SJC koi terugkonen tot
3-3, Jsoner naar waar. De stard onderaàn is íu a1s volgti 1

1'.7 -'1 )
16-1r-
15-r-1
L6-7
JO- Í

De nu.meïs 10-1L-12 degrad.eren i'
De m]rn.Eer 9 speelt een dègradatieired striJ d. I{et zal eèn noéiliJke opgàve word.èn ''
on ons te redden naar het is beslist íog uiet 'óínoeel-ÍJk. Wie weet. zit- het veniJn di
keer biJ ons in de staart. vecht er als tean ÍboIt'zoats afgelopen zaterda€ en dan

zien ve we1 hoe het afloopt. Heel- veel succes. '' " : i ''!
Lens A1: Had veer viJf a{bellers. Wat'een animo zeg' Toch 'werd' het een leuke ved-

striJd ondai Petèr Snel-dèrs efl Brien '.naÍn l akhan voor aanvulflng zorgden..
zaterdag ken da! niet en-nu al- staan er precies eif spelers. Nlet af-
beIlen dus' '.

Lens Bl-r speelde tegen'een fysiek "sterker WestLandia een dollne partlJ voetbal'"'
In'plaats van"tle bal snel over te spe1eÀ wërd er tè veetr gelopen en

gepingelè in deze zeer slechte en te harde wedstriJè die eigenliJk niemand

verdienaetewinneí.I^Iestl,E.ntliadeecltlittochen§taatnubovenE.an.
lens83:tlonderdagsnogeentelefoontJegehaèaletelvelergveelspelersopge-

steld stonden. BiJ aanvang echter tlen sle1ers van T'ens tegen acht
van RKSVM. lens vàn d.eze korte {edstriJd net 2-l- en er verd efleen uit
}enaltles gescoorè.

8 SJC

9 DSo i
L0 wsB
lL.Iens A.re8,
12 RÍJsviJk ,

9



irens

Iens

Lens

lens

Iens

Lens

Lens

Iens

L.,ens

Leus

Lens

,t :

CI: speelde een slechte . tredstrl J d tegen Lyra. Pes in de slotfase ]Íep,Lens
uit verr een 2-2 stand. rràar een li-z overwinhlng. De. andeie topploegen '-

. voEnerr ook zod8,t het heerllJk spànneÉd. bfiJit: ,. ' . - 
',-. :. ' Ï

C2: kïam Eet i-0 achter tegen Voorburg C1 re.ar vas gelroon veèI sterker' De
wedstrijd werd d.an ook verdiend. neth-1 gevonnen en ook 92 5tri jf,t voorlopig
nog koploper Ín d.eze poule hoelíeI VCS C1 eraan'koit, 0h Ja-,'Iamid Esàkte.
de uooiste' go'al ver d.ele d.ag, Een Ë;hitaerend.e vri j e trap ï& zc t n :. ' :,. ',:
35 neter onhoud.baar j.n de kruising. . ' i.r

C3:'hérstèIàe'iich knap van een sèrÍe nederla6en. A1leen'hebben. juI1ie ,- . "
nog ma.ar. 10 spel-ers over. liebben jui"lie echt geen vrierid.je die interesse
heeft ori àei voetballen of te kéepen?. Zel.erdat een'zilare partiJ tegen r .-

Cl+ : deed het tot d.e rust best goed. tegen kopl-oper tr'lamingo's . ' , r ', ,'. '
ïet stond 1-1 toen. Na de rust hadden ju]lie beter kunnen bliJ'ren
voetballen vant nu verloreir juilie toch nog kansloos lcet ,-1. Ja,rarer hoor.

DI: vas l:ee" kans}oos, Met naer Liefst 7-1 weïd verloren uit bij ïitesse
Delít. Abid naakte het enige Lensdoelpunt, Zaterd.ag vriend.schappelij k -. . '
tegen ADO D2. Maak er iets leuks van.

D2: stond biJ rust E€t 1-O voor, Na rust een anddr eí pgressiever'Quiik ".

vat met l+-1 vist te vinnen. Dit kan gebeuren. Zaterdag àIs e1fta1 vriJi
Somige Jongens kompleteren El- als elftat en and.ére kriJgen vrijdag nog
bericht tlat. ze,rnee kunnen spelen iD een ander eLftal., . _ ,:
Daarna ïeer-de kompetÍtie,. -r. ". ,' ., -

E}: kunen ve heql kort over ziJn. Quintus vas vooraf- fysiek veel sterker en.
scoorèe viJf keer. Niets aan te doen. :.. . :"

E2: speelde een Leuke partij voe+,baI tegen een nare tegenstand.er. .(. .,
BiJ een l-0.voorsprong naakte:,E2 eigenlijk 2-0. De. Ëpelers van Lens '.''
vierden feest ma.ar de keeper var Groen ríit pakte de bal en schoot he:n
uit. De Groen Wit spits h8d een nakkie 1-1. Direkt rust.'' TiJ dèns 

'het'- draàien gaven de leider's en toescliouver! van- Groeà"Wit : ",
het aàn de lensspeleïs tcie dat de.bal.erin zat,terwiJL ze daeJvoor legen

' d.e scheidsrechter (die het nÍet'kon zien) itertélden'van niet.'Flauli:. zè9.
UiteindeliJk werd het 2-2. ."i-i/ t "! ri i1 '': , ': : ,., +:

E3i ,schrlJ ft., vÍa eep.ouder: yat . een - spannende 
, 
ved.strij d.. Vanaf.he! beein ..

sterk in d.e aarval, De doehunten lieten nie'u lang op zich_wachten.
Goed overspeL resulteerde j.n een 6-0, overvinning ', - 

' , ' ,..
Jongens gefeLiciteerö. Ga zo d.oor.

E\: von ook. Met l+-0 werd Te Herve verslagen. Iedereel lieer ge1ï*Ïi8 naar
voorel Jearnot die tvee keer heel- fraai.'s coord.e , Uaar hiJ is den ook
a1 tien Jear. , . '

E5: streetl een ongelijk duel tegen een veel te sterk 'IiTSV. ,liaarom dit
soort teams nu zo laag ingedeeld noeten ziJn begriJpen wiJ echt niet.
Het ïerd 11-1 voor HTSV. Wat een 1ol- zeg.

I,ens.E6: .moest heel ver.,:ureg naar Hoek JsrI Hol.land. .0ndanks de Íernoeiende reis

.Lens 3'1 :

Lens) F2 :

-:-. 'l
Iens E3:

'Leus Fl+: -

een knappe .pxes.tatie. Kar,im scoord.e en Jamie mae.kte een noóie onhaal
aie er nèt nÍet ingtng. Igns E6 staat'bovenaà. ..,,, -' ; . : -.
had mas,r liefst d-Tie afbellers, GeluHrig ve{yilrg Ach.ned de gro}e bïoer,
van., Na-lril hen gitstqkend, Fl- von ne!.7;2,.v4:: ÏIi-lhelnrrs
speelde . een.,gedegen, partiJ voetbal tógen BTC fe'. Oe achierhoóde zal-:'"'
goed. dicht. -Vo.oq 

-scoo-rilen ze drie keèr. J"-'ner is he! dat Ariiel zo
vaek te laat is. Koop een goed.e vekker en voortaan op tijd komen hoor.
speelde een. hel-e spann end.e wedstriJd biJ CromvLiet..- Helaas lu*te.tret 

,

Leís niet,om te scoren en d.e tegelgtander wel-. Een 1-0 nederlaeg.
Lva.m net L:O voor.tegen BTC, Daarna proberen deze'vooràprong te verde-
digen; Dat moet n:.et,hoor. Nu. won BTC Eet 3-1..Zaterdag revanche tegen
BTC I'l+. Succes. l, -.+,r -. 

t,.. .',.1,,,,'ir,'''.,i " :.1

-- 10



DE LENSREWE
IiXEKBIAD VAN DE VOETBA],YffiENIGING LSNS

*t( t+ * **r1 *ll *Làt+*l * t+ ** * àí ta* tl #lr* * t ll * * rl* {Í ll tt i{ * * n l( rl tGL *fl* * *ra iírí lt *lc lr*{ *ttítll *{,**llll# ** xll* l.ll *
.r. -i -'r '- ': ... -. i'' .'r ..:Ít .i

OFIICIEEL: ' " "
ffil]u"n,
aT)+3 w.ll. Ëoàeenreat , NS'(teíaer) o8ot38, Marentakstra8t 98,2162 Hc'Dbn Haas;

te]-: 3255826.

27U+ n.ten Kate, F.lun.

jri

2Th5 IÍ.Sahi,n, E.Jun. 290180,

2?l+6 f.J.Leen, Sezo n L6096+j

060)+81+, Ruiuzicht 6]-, 25t$ RK Den HÈàg, teLr 3661933.

zonneoori l+3, 2r + KA Den'Haag.' ' 
trr'

steenzlcht 6]-, 25\3 AA Den llaag, te1. 3667t+26.

0pzeggingen:'-
"
.i
i

,l

J

J
J
J

t.
178? M

2'IL6 M
2632 R

a69L J
2\'13 c
2215 M

2383 F

.S.ï. d. Berg

. Verneulen

. L,. de L,enge

.Ashref

. VerblJ

.Sorsten'

. ölo.lrnu]. s

A
B

F
3
!
!

un
un
un
un
un
un
un

'i '{ -.' .--. ,:

I
b

Boetes:

Regi stretÍekosten le boeklng f. 10,-;r R,Jansen.
ieglstratiekosten 1e boeking f. 20,---; P.v.a,Toorn.
negistrat ieko sben,2e boeking f. 10,--:.S.Glaudernans, B.Linger....... .. :: i i

BetsLlng v66r L2-3-1990' . door overmekiÍl8 op glrorekening 336?11 of bank-
rekenin8 12992L229 n8bobÈnk Den Haag, t.n.v. V.V,LENS tè niJEtiJk onder Yer-
nelàing van "Boeté".

Íïet Sestuur,

PROORAMMA KOI,ÍEND WEEKEND:

Zatertla8 3 naart;

zondag \ naart:

LENS A. reg.
LENS ]"

w92
BTC 1

- Alphense

- aAs L'

- LENS 2

- LEIIS 1

,Boys L2 .30

1\.30
10.00

1\.oo
' r'i-

uur
uur

u9Í

uuf.

De tlps voor Ull agend.g

? naart : LENS t/Ír 21 Jaai' L'
'.j * - F.C.Den Haa6

9 maart: KlaverJas/J okeravond.

SeLan8rlJke $inst van LENS 2 (ZO) i

18.oo uur
20.00 uu!

Een rÍealstrlJA bÍJ. het trieede, el.ftal Ían Unitas beBlnt aItUd oE half..drie.
0n 12 uur aten re een broodJe en dronken een bakJe koffie: Pin-hieltl zlJn
taktische praatJe eaarna, ne rlchtlng Gorku$ reden.
Ons teeeale eLftal verraste on6 alóor flet 3-L van Unitas 2 te l,lnnen'
lir óe'èerété hè1ft 6uittè hobert Pennin§s piJn' snèlheitl'hu eenÈ pèrfect'uit 0-1j
I{elaas nerd het voor"rUEt'"nog i.-l- dooi' een koge}harde vrlJe traP, 1'aarbiJ ' Ntco '' '

terd -gehindérd. aloor'toór herq staande Àpelers.
Na rust kuaÍ Unitas er niet nèer aoJt.

l-

.':.'.



i - 
tt'.:'-.; 

,,
Leo Meeuwisse (de vorm kont terug)-en Pieter van der Íoorn (goede vedstltJà) .. a;zorgtlen:met fraale 'goal.s. voox een.1:3,eind.stène..,."aí-ari? .alrrr.ri+{+*}i.r4rt:rt,l;;*(-.!r-ïrii.r,
De verdeaiging gaf deze vedstriJd ceiÈig kans aan de tegenstend.ers.
De tecbnlsche J.eÍding heeft Heleens (terecht) krttiek op d.e instelling ven dit "

team 8ehad. I ''." -' 1 -

IÍa deze zondag past echter een conplinent voör d.e uiterst belangrlJ ke'z-gge. t:i '-r-_,
De 'rinvalfersr'. deden het. goed en veten vaarofi ze van niJ. een extrg, pryiP._o,T]-,, ,,
vangen. : liI.IU zagen echte LENS-Jongens spelen en dat rrs,s een genoegen.

I.,,ENS 2
verwiJ dertl.

tL veasiri3aen - 1-l+ punteir en'een flÍnk'eirii"ruo ae' onaeisie' piàet"ën'
i! -ti

' ' .John v. d', Lubbe.

IINlCORN IJNICORN UNlCONN UNICORN 3. .r., SIC9.RN,,'

Ultslagen afgelopen $eekend: l:r;. r

WestlBndia - VCS
BEC - H.v. E.

Koapetit iestand.:

vc§ 1[-2].
Drro 13-20
Iaakkrartler 1k-20
[r!{S r.!+:1?
Íiestlandia - . L\-L6
H.v.Holland. Ll+-i,

o-2

29-tL
2\-].,2
l+O-21 ,

?8-t) .
.21-l-5 :,,
2r-23

DWO -'HBS
Laekkvartier''.:" BBC

3-l-

it

DSO'.
GDA..
BEC
Brc
GD§ ,,
HBS

1[-13 I1g-1?
1.3-10' 16-2? I

r\-10 ':16-?ï\
13-9 . . L5-2)+
lf -8'.,;,.i1-32
r.3-3 to-29.

+
+

1
2

L
5

Perlodestafia:

Laekkvartier
LENS
vc§
l,IestlandIa
DW0

De overlge vereniglngen z esc

Progrefl[a koEenti $eekend.:

Ld. voor ae 2e peiiodetitei.

H.v,Hollend - gl'S l'" i

6-10 (6-e (

6-9 .(
6-8 (
q-6 (

iJn uitg

9
11

+q
+3
+1

t

BEC
ItBS
Dl.IO

Laakkvertier . - Westland.ievös ' '- 
DSo

.i- _ . t, .r't 
, f,, ,,.. , ,;

Dit bovenste.sJlde prograruoa zlJn de eerste $ed,stÍlJden oo de 3e perlo.detitel-. .

De leatete vedstriJden voor dè 2e periodetitet - àe zevend.e -- vàrden-iropËÍi;g -;'
binoenkort -.lrat tjetieft d.e'datusi - békend gemaakt doo"-de KNVB. '''? ".-.-r'r' i'
WiJ houden U op'de hoogtet !! . . , r. .."; , r'-

1,.:...i,,i.. . .,.1 :...:i.,1 .:i

UNICORN

LENS
GDA ).
3EC

UNTCORN
. ,ri ., illNrco8N ,,UNICORN,,..

I
r:

i',

)
)
):,.,
),
)

uirrconÍ .'
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S SENIONEN ZONDAG S

ÈbDÈDDÈDDÈDDDDÈDDDÈDÈD

Uitsfagea zon.da,r 2, februarÍ 1990.

'i

(vr, )

-\ 'a.,.,

l' .i;;t:
* -t rrt

,.t ' :. ',-t

,.j

i

Unitas 2
Blau\Í Zrlart
Azznrí 2
IJENS 5
Blauv Zvart 6
Voorburg 6

- TENS 2
- I,ENS 3
- laNS I+

- Tonegido J
-ffiNS6
- IENS 7

1*3
2)+
?-'l

\-2
0-9

(
(
vr
vr

ProEraEma zonaes l+ maart 1990.

11.00 uur
10.00 uur
11.30 uur

1L.00 uur
L2.00 uur
L2.00 uur
1L.00 uur

BTC
I,vS
H.v.HoLland 2-
LENS l+ is vriJ
I,ENS 5
[oofan 2
IENS ï
TENS 8

LENS 1
TENS 2
LENS 3

Gr.htitlen IMC )t

TTNS, 6
Gr.l,lillen TI VAC 2
3EC 5

c,À. v. Spiang'
S.Vbrbannb J '

'.)' -.

532lto3o' ,

6to/]..096 ! ."

,íii.,..i;
56513088
570/3t?o

*.-1" 551+/301+T. 'j.:(. I 63fl3281'1r
iii:l !:,.1,; ..ii ' r:

(ïr
: ..i,,-

N.N.
N.I{.
N.N.
N. N.

reld r/2

yetd, 1-/2/3
verd,2/3

LIGGING TERREINEN:

8ÍC
ws
H.v. HoLLanè
lloofan

A. Kortekaasplantsoen HoutÍiJk tel-:
Sp.prt<. rrKikker pol-d.errr Oegstgeestveg Leidèn tel:
Í,erraireweg 9 iloek rEn Holland * teLr
ockenturgh ' r:'\ ", ' teL:

.. .i .,- l.{".!r :_;i:i
397l+oo8
071-I?l+083,.,*r-i
oL7\7-3L55 ,tr:i
32366\L t 'tit!":

OPSTELi.,INGEN,.r-:.:+..:*..-Yl.i--

L, 2 en 3 r+orden door de trainers behend geEaakt '
4 als bekend efscbriJven btJ tony VierLing
! aLs bekentt .' afsihilJven biJ n.v.Noort
6 a1s bekend afschriJven biJ Í'I.ÍleiJnen
? s.Ls bekenal afschriJven biJ t,.VerkiJk
8 e1s bekend af,schrljven biJ A.BlLderbeek

L.

i,EN§
ÍEN§
tENS
IENS
l,ENS
I.ENS

+,el.r 36066\2
teL; 3br1510 ,

tet: 3lr6tO88
re].t'3)5\91? - _i :
te].z o'Í9-5L6'186.-

, ,''

+.

rr , i.

Schaduvproaràer.a bíl È,LEehele afkeurin À van d.e IIV-B:

1\.oo uur Bodeíburg .1
L2.00 uur Bodenbu.ig 2

Sp.prk'rNoorttt' Pleter' Bothetraat,'L,eiden
fl ll tt't Í..r-'tl .t,

TENS
LENS

t
2

i.2 .00
10.00
r.2 .00
12.00
12 .00

uur
uur
uur
uu!
uur

Quick l+ - I,EN
QuÍck , - Í,!$
Qutck 7 - LEI{
Í.yta 3 - I,EN
Lyrah -tENs?

Sp.prk. Íde zrethÍ

s3s,
s'8
s6

Sp. prk. Nt. Ílanenlurg
fl U

,, ., .'ll

tl

Naar het d.oorga8n rran deze Íred.striJ den kan ÍIorden geÍnformeerd. biJ:; . --t-''.'- . . .

Lyra 'na' L0.3ó 'uirr
Quick tussen 8.30 - L0.00 trur

te1: 01?)+r-136?7
reit 365L1d+

'.,-i.
IÍet, EcbatlueprogranEE hÍerboven rörtlt gespeeLd El-s de aidelln8 Oen H'aàg er'in
zrn geheel afl1gt. Met'de KNVB hebten Írij híerdoor niet6 te naken.

3

.:.'i:

;'.'-,,'i"

)



Progra,mna volgend.e veek:

1\ .00
11.00
11. 00
12. 00
L2 .00
11.00
l_2 . 00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

IENS 1
LENS 2
Duindorp 2 -
Gona 3
Voorburg \ -
IENS 6
IENS ?
DZS 5

vcs 1
Quick 2
LENS 3
IEN§ l+

LENS 5
ADS 3
or&nJeplein 2
],ENS I (vr.)

.-..,i , 
' i

a

Top6coo!d.er6 selzoeD 19Beleo. - .':ir í ..

28 doelpunten
2L tioelpunten
12 doelpunten
11 doelpunten
1-1 <loelpunten
1l doelpunten

- 11 tloelpunten

J.v.d.Stee
F.Dlsseldorp
H. Sertens
M. Fortnan '.'- I
M.EndlÍch..'
B. Garska.up
A. Ernster

I,ENS
LENS
lEI,lS
I,ENS
LENS
TENS
T.,ENS

l+ ( zA)
6 (zo)
6 (z0)
? .l.zL)
1(zq).
r. (zA)
3 (zA)

t

zzzzzzzzzT,zzzzzzT,
Z ZAATVOETBAI Z

zzzzzzzT.zT,zzzzzzz

Uit sleaen L9 r./a 23 februeri 1990.

i '',i ,-,r. i,r'. '.-

.1.-.

Laakkwartier 1 r - LENS Lr. ,,., i3l.B ,r
ygy2:..;..,,. _..):i. -LENS3 ;,,?-?r ,

IEIIS \, r;.sr',:{ :Í - Snoekie I t}-6

\r

Hedst!1J dprosrar@e 5 t/m 9 neart L990.

Meanèag 5 nealt 1990

21.\o uur VoV L - IEIS L .,"...,-,f, 9.23 ' overbosch.
Í

:
, , i a ''.t-

\..', 'i

, 1,,. j

1 . -r,:"jË'i i:l

WoengtlE aaart
.,.,It _t,:.:,

L9.00 uur Phoenix/City ADusenrent LENS L/l{ilhelnus ( 28-2 )

Beker kwertf iql1eï..0-t1.|.eP1€in 
:

21.15 uur LENS 2, :. - Shakti 2':-.,
20.30 uur LENS \ '' - HPSV 2

* Í.ENS 1 l-et o

overbosch
0ranJepfein

9b
6

L HoutruEt (veld )+

Houtrust ('ieia r9 1

a Í:,I r .,.:- (,,r.

Indlen ale bekerlretl3trud va$ 23 februeri Sewonnen wordt is er deze 'iieek een ' ,
dubbelprograuna. , ',Í.. rr. ' .r ,...
De vedstrÍJdduur vari' de kltèïtflnales is 2 x 2l min.

Kontributie:' ' ' r

L,,ieeing sPo"the1len:

- VLeskanp 3-,
- SlÍcheïstraat 1-1

IlJegens een kontributieachterstÈnd rordqn de vgLgende spelers vanaf l- maart,.
uiét roeer opgesteltl tot de gehele kàntrlbutie..lan Ait . seizoen ' t-s ,betag.ld':

IENS 1 - A.Attalhaoui, M.el Assroutl
rnrichtlneien h:.uror"r ttJ rrà v.a.auie, teri ofb-tegtftO.i '. ','' t ' 

,;.'

l-

Houtrust - Iloutmstweg

T

)
) ,.,



zzzzzzzzzzT.T,zzzzT'z,zzz7,zz7,zz7,zz7'zzzzÍ,zzzz
Z I,ANGS DE SPORTEN VAX DE Z.M.I,ADDÉR Z

T,ZZZZZZZZT.,ZZZT,ZZT,T,ZZZZZZZZZZZ,ZZZZZZZ'7,ZZZ

Uit6l-agen z at erd,s, ,21+ februari 1990.

- LENS 1 3-3
- IENS 2 '^ '3-L
- P.Z.H. 3 2-3
- HonselersdiJk 1-0

vriendecheppeliJ k
" vriendsöhappeliJlt - -, _._t: i- -....À r., .,:,-,,.,r.r

, .lt

8.0. c
!.0. c
IENS

.1

.2
5
l+LENS b-1

Progranraid: iateiiroÉ: s:nà.rt iggo;
..f .:,

rh. ro ïui
11.00 uur
1l+ ,30 uur
L[.3o uur

LiesÍne'teríéfii; ' ' '

IEN9 1 . 'L3.00.uur
lE§S 2 L0.00 uur

' j nds 
"" '-''-'" r(1)

IENS 2 - Marine 2 (2)
].,ENS3 -rrPSV5 (S)
Schipluitlen 6 -' IENS 4 "..

- oo3/ot6 '=' ":: 
: :-i ' ri;-' :1:

.. iQ!2/06\ - ):,,1-. r,., .,i- - o26h'Í3
' 'o3o/191.1 

,l . ,.. .',:',":.

H.vi;' '

J.Jonkers
iv. n
I{.N

Schiplulden, Sportpa"k Vlasrtlingsekade - lngang Seringenstres,t Schipluitlen,
te}r 01739 .= B65L .\, :' .r É.í ,:, ., .. "

t'
.1

Verzagiel"tl den :

.,.r,t,.:: I,ENS 3'IENS 
l+

Bl J,,af keuring s chatluEprograiÍsa t e gen Pes.t elia.
LINS'} i.h.30 udf ', IENS 2 l-2.00 uuf., :.
BiJa1gehe1eaÍ1r.euringtrg,inenoÉ].2.oouur.i,,'.,,,.,:
Voof lnforÍoo,tíe over afgelastingen kqn,reD zaterds.ggj i-nformatie .inti4nen .
onderte.1nr:3295,(oL(ant3loorQappafaat);vanafJ8.30uur.

' 
-" 1 i ', : ï.' :

Het eerste,en treede elft&I lÍortit door d.é trainer tekenè SeEaakt. Evqntuele
afneldlngen voor.rhet eerste tea$ vriJdsgaïond voor 1!.00 "uur !!J ,[.v. Spronsen

Voor het.tseede teBn eventuel,e afoel-dingen bU B.v.d..Nouland téI: 39620]:6.| .í" ., ;

OPSÍELTING IENS 3:

E3 . l+, uur
.i 13.00 uuf

I{.rr.Mersbérgen (A), H.v.Kootenj o.BaJètto, A.Ernster, vI.Henoanie, D.Rotteveel,
P.Ax, A..v lwiJngaard.en í S.v,d.Togt, L.Sinke' E.d.e Íío1ff ' J.Weltens.
EveniueLe' afneld ingen roór 'iri,l aagarfnA l!.00 uur biJ W.v.Mersbergen"tel:
3213360 (ait rs .ieiplicht).
niJ-atrdutinsschaditveàstriJa.biJI.oosduinen...
Verzaoelen on 12.00 uur.

OPSTEÍ,TING LENS )+:

D.d.e Ruiter (A), t{. Jagesar, J, Kounenhorren, G,Kuiper, Íl.Kouwenhoven,
J.ï. d.. Stee, M. 06eEn, Í.1. Stuifbergen, t.Mantel, F. Sll1iakus' E. Ilaket.
Eventuele s.feeldlngen voor vriJd.agavond bIJ D,de Auiter tel-: 39\Bl+22
is verplicht) -,''.t-. .1" . : i'

Willen tie aanvoerd.ers yan het 3e en lie elftÀI' kontekt net elkaar oPnenen zod.et
.beide e1ftal:-en rrolàoéird.e, speiels'hebten voor dè $èdstriJalel thuls tegen I{PSV'

en uit tegèn Schiplutàen'."' ' '' : ' .')' '

C. Lipman ,

(art '
..,\.

,

'l



ProcrslnEa zaterdas 10 naart l-990,

1l+.30 uur JFSCS Karnraan - IENS
L2.30 uur Senper AJ.tiuE - LENS 2
1l+.30 uur Hoekse Boys 6 - LENS 3'
1[.30 uur LENS l+, -a NaaldsiJk 7
Vrienclschappelij ke vedstriJd IENS 1 j-.SZW.

lie4glriJqpISere{iaq A:!:C-D-E ë4 F Jeusa.ii:

N.N.
N.:N.
N. N.

.0020

S.iaat "

uur

" 
,. -,. : r,.ih-

'003/016 . .,1 1.':.i...-. j, l'.
otz/066
026 / t'l 3,,,.1_:,._,1 i- IL...ii.j
o30/19?

..i:,:.i

g4r=gEg=gEggpIE9ug

Afge$eeu kontaktpersoon: PBUI v.ti,Steen, Choplnstraat lO3, 2152 S.V D.erl. HF,aB1 .. ... ..,tel: 397015b. BiJ geen gehoor: 36351+18 !Ved' cieid-r:"ir5 i -''

l. --'i. r. ,

.r. r -

Afbellen voor onderstaantle ueàs.!d.J den al.J-eeu bi j .PauJ-
zo snel nogeliJk doch uite"liJk voor vriJ tiagavond J-p.0

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

.d..sieen (39?d151+) '
uur. ffJ deeii'gehoor

':!,

,,ii . .,. _

I r:.. í- :.

0
telLen naar tr'rea crens (36351+18). In uiteiste nood. nog op zaterdègnorgg.n- .9p , r_...:.. j
IEI{S (3661.31)+) na 8.oo uur biJ ienand. van ale JeugdkoEmissie. " '' '';;'2'4t' ':.4i; /

tr !
EIftaI alatuE eq4ïqng tegenstander ult/thuís terrein/veLd.i- .q 3 s-emt !r.lens.'rj
A.reg. 3

3
5
3
3
5
5
J
J
Ir

3
l+

3
k
3
!
3
L

3
)+

5
l+

J
l+

5
J
3
?

mrt. 12.30 Alphense Boys . thuis
mrt. 1\.30 Postalia A1 thuis
rrt. ].2,30 nKSW BL ' .,. i ' I .uit
nrt . 13 . OO nAS BL ': r .,' thui§
Ert. 11".15 A!0 cL uit
mrt. 11.00 Monstef C1- .::' ult -,
Ert. 1l+.OO Toneglalo C1 -, uÍt
nrt. 12.\, CrofiïLiet CL "thuis
Ert. 10.[5 Dso D]- thuis
nrt. 13.30 vier tegen viei .op I;ENS
Ert- ' 9.3d'; .Vr'edenburch Dh r thuis'
Ert. 13,30 vier tegèn ïier op !81'lS
firt. L0.)+5 Vrealenburch E1 uit
rËt . 13. 30 " '. viei t ègen,, vier op Í..,ENS

nrd.. . ,iO ..OO . . Duno E1 . - - ,.,.1, "a16 '.
Ert. ]3.30 $ier tegen vier op LENS
trrt.' 10.00 Verturcb E2 ''.uit
nrt,. 13.30 vier tegen ïler op I,H{S
nr+,. 10.00 Rvc E3 uit
nrt, " L3.30 . vi_er-tegen tier-op Í,EÍ{S
Ert.- 1O.OO .' Vérbirch.E3 . ' uit '

rrt. , f3.30. .,. vièr tegen eier op LXNS
mrt. L2.30 ' 'Airar deep El (vr.) uit
Ert. 13.30 llief tegen ïier op LENS
!Et. 9.30 RKSVM rL thuis
mrt. 10.30 oDB F1 thuls
Ert. 9,30 HDV F2 thuis
trrt. 10.30 RVC F3 thuis

''; '1r' '' 
rÍ",'"

vl
v2

. r_r-.30
' - 11+..'OOA1

B1
B3

:. . Sij.prk. Polahen/Mïnster }].;L5'l
'' v3. , ' ,,, i,'. .12.30 - -,1 i,i

Zui.delpark L0 ,15
sp.!f, k : Poleíën/Moíéter'. 10. 0O I

. ,Rodelas.n/vbg. L2.l+5 (kopy)-\2 
L2,L5

v3 1"0 . 00
(zÍe kopy )' I À" ra': 13.00 -'.' :"'.', .v3 iLi ...,.. - .r.!.00 .

(zle ropy) " .- '-,'
Vredenburchtreg

( zie kopy) . ' ..,: --r ?, í
'' Mr.'NoleÍis1èsn-.i"',

(zie kopy) -' " "i .- "13;69,'t' 
::'r1

'. . Arkel*eg/Poeldíjk '9.00 ' ';j
(zie kopy) 13.00

.00 .. '. ,i

,00''. ,,.
.4)
,00,- " ,r ,l
.00 1, I r.'i I

c1
c2
C3
c)+

D1

13
9

r.3
9

D2

E1

E2

Eh

E5

-Éo

Ft

sp.prk.Pr.IrgnF.;
(zie kopy) .. 13.00 - , .

ArkelóeÀ/PoeLdlJ k.9 , oO ,1 '
(zÍe'kópy) 13. oo

cunterstein$èg .' L1,30: ,. , 
'

(zie kopy).,. . 13.00.....'. .' vI '..'- 9.oo- l'v1 '10.00FZ
F3
!'h

v1
v1

'J

.. 9.00f io,óo *-
l.,iBIJZONDERHEDEN:

- aanwezlg Juho vanaf 8.30 uuri A.'s-öràvendiJh, R.Jansen en J.Pronk. ,

- gaarne ouders Eet Tervoe!: LENS 8L, C2, C3 en El- t/m 86.
- opstellingen aL6 bekenal net uitzonderlng 1|an:

LENS A1 zonder S.v.d..3Erg, D.'u.d.Hoek en M.TiJsen, Eet B.nsrlakhan: " .j :.,. r
LENS 83 ionder M.d.e Kok, J,v.Os eir D.viJn, net R.I,lezouri. en B.Ranlàklan, beide.

ook A1.
ï.ENS Cl zond.el B.ol-sthoorn.

6



- I,EI{S
- IENS
. LEIIS
. I,ENS

- LENS
. ],ENS

C2 zontier H.Vredeman en
C\ net n.v. Brest '

R,Wubben, D.Zandstra ook reserve biJ BL

E, zonaler R.v..d.Geest eet H.SBhip. ' !.,
I'1., zonder S,Bullenhe.k. -. , - ,. .i. , -:.,
t'2 zonder M.de Kok.
!'l+: zentler. V'v.dlGgest en F.Kuik, met R.ten Kate.", --',:,i - :,

-1 
.i

Ouders /§pelers . Let r I .,i .',

In verbanA net het feit dèt er nogal vat spelers op vEikritie ziJg a,pt
zitteh de elfb;Uen van A.ieB.''t/m C3 nogal krap in de speleis."We've
een 1édèr iÍechtÈ-' ià' aiie'r'' titèrste "íood. ef te belren óiídat r:re anderè

;il"í'É; ;"Èi"r-rài""-sàu".to;l-nii o.tr"1r-i,15 nienantl.'-' .' :' ";

öaa"nu Sitr:-u EedslrF.IkÍ;.g: ,,.'ii . . ' ''-' :,

t 
"'.,

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

, a. r-

ueèkend
rzoekeri " '

teaes'' iitoà-' ,! . r,.... r 9r''

\ j - -! r' !

- Vervoer voor IENS C3.

A.s.zs,teralag een uitveèstriJd. biJ Tonegldo in VoorburS. Neen allemael een .
strippenkaert nee en verzanef op tiid op LENS. lle hopen echter det er deze

. 30 uirr
,30 fur.

r a, : .,", Ít

.q l'

' .'iJr.

keer ,eens .wat oudels; net Y-er1roer'..-zlJ n zoals,! Jul-l-Íe'.met de eutg-kunnen gaan,:' .: " : '

KoE op oud.ers. j. : i ; ):, ::

-1 .C i1-,'',"r;;;r :.1. t i. ,:? ,.,'..iií;i.' 'r' :.:' I I -' 'l 
':':r '

schaduÍoroEra&.na .i euaà. "'
,.i. r, I /." ,.,).: ,,:; .l'1 . . :- ' l:, . ,,- ,. -, .,:i

3iJ tÍriJ felachtig: vèèr ,allenaaL' even n&Èr T,.ENS belle.n (366131\) of" het kom- , ,.-, ;"-",,

petitieyoetbal. doer8eqt of dat' vè ',oJÍderstdantl schadus?r.9graEna, afflerke4.

, s.s.!r. konsd .'LEN$
, i-r -" 1t:i,

l.i,l

13.00
11. 30
r.0. 30
12.00
r.L.00
r-0 .00
1L.00
9.r5

r.0.00

uur LENS A.reg. en A1 trainen
uur LENS 81 en 83 trainen
uur LENS C1, C4, C3 ea Clr traÍnen.
uur IENS Dl, D2 eri EL treinen
uur Í,ENS 82, X3'en E6 trainen
uur RVC E3 l lEIiS El+ (kunst8ras)
uur'RVC E\ - LEN§ E5 ( kunstgras )
uur'RVC F1 r -'I,ENS. F1 ( xuns!éràs )
uur'IENS F2 , tr'3 

'en 
!'l+ 'trainen - '.

1^

12.30 uur
11.15 uur.'r '.-,
L0 . 15. uur
L1.30 uur
L0;30 uur

'' 9.'. i5' tiur
r, 10 .l-5 uur.'.

I
1

;\ ) '
Tralnen d.öen we d8,Ir op het strend; het zuiderpafk of verheril biJ KÍ{iek sport'.'.' '

De D-E- en F-kl-assere kunhen eventueel d.e zaaL in' Verzamel-en aLlenaal oD

ffi-í;; ;:;"ilffi ;ï ; ffiàr."i"""liiài e;;arÍl;";,à"- ",'"è-"-t*i"i;à;p"i 
:' 

"'

rnee. BiJ BVC op het kunstSras Saat het altiJd tloor. Je rna8 dèar echtef niet
opafschroefbarenoppen'-spe1en.Denkd.aarQn.-.,'.''':i.
Hèt spreekt vopr zichi6at ve, biJ a1 d.eze aktiviteiten zoYeel nogeliJk glll?.'|:"'Ji
§pelers en lelders. ïenrechten. .. ' :' -, ,- 1 I. t:i

..'.,....1

Vier teaen vier öp IENS voor Dl tln I,6.

In Eel $ortlen zoale d.e laBtste Jsren gebrulkeliJk is d.e vler te8en 1|ie1' kam-
pioenschappen van Den xaag georlant"eèiA doo, dÀ ttaagse voètbalbond'
De finaliiien var Den Haeg biJ de D- en de E-kLasse nogen claarna een drietèl
d.agen gretis naaï het KI{VB sportcentrul in zelst orn Eee te doen Éan tie Nealer-

landse hanploensehappen rrier tegen vier. Zoïer is het nog Lang niet'
Eer6t Eoeten cte clubkapploenén behetrd ïortien. Aangezien Tier te8en vier een

aoeiliJk spel is gaAn I{'e neercleré keren oefenen net onze D- en E-klassers.
Aansteand.e zondag verwachten $iJ al-l.e D- en E-Llassers dan ook op IENS"
Daar forneren wij èe viertellen sant voorlopig is het sLechts oefenen. Dat iloen
we meerdere helen en uÍteinaeltJk gaan fie met vaste viertallen spelen om in
April èe Lenska.opioenschappen te houaen, De tinnaars van de D- ltraar ook van tle'

E--hlaase van LENS 8a8n Aan na&r d.e afd.elin8sks.npioenschappen Ïan DeE Hae8. VeeI
oefenen dus. Hie veet geat er d8r ook een LENS-vièrtaI n8.ar de NeaerlEndse ksn-
pioenscheppen 1n Zelst. Zondag starten re eo osr on8eveer 1.5.00 uur is het efgelopen
Kon a11etrs81l I t

7
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Trainers nieuïe seizoen.

Nieuve leden nodi

UITSTAGEN JEUGDT ' , "

.:ir ': , 1J,: !
):' -:il jr' 1.;

vorige keer schreven ve ar d.at lre volgend.' sèÍzóeh verd.er gaan.nxet de trainers ,

Eniel Gèns, Fred Grens en nonald Bogisch b1j de groepen ,lraarmee. ze iru ook aI,J._i *

Afgelopen week ls duidel-iJk. eevord.en Aat öok Ton '' s-GrétendiJk ti.,1 . ae.l-fi-assèrs
en Theo Hoefn&ge1 biJ de tr'-kLassers d.oor zuIlen gaan net hun aktiviteíten,
ÍíiJ ziJn bier heel bliJ nee omdat zè ook dit seizoen weer hebbe4-qlnsetoond !9e1.J
goed m_et-de-Jongste Jeugd overLreg te kunnen.,
De komènàe v'et<eir zuBèn wè ook d.é geiprekken aangaàn met 'd.e and.ere 

' 
t eueatrai;érs ' 

'

ea J.eidèis, Iiet aireekt voor zich dat ve ook "o1;;;; ""i;"4 r.rà"'";íààÏà-i"iil"il':
lle hopen dat we niet tevergeefs een beroep op mensen zurl-en doen.'Goed karier is --
beslist noodzakeliJk om op een verantwoöràe manier met de Jeu6d on'te. kirnnen gààn.
lle hopen ook dat enkele A-kLessers d.Íe de stap naar de sènioren naÈen iets teruglriIlen d.oen voor d.e Jeugdafdeling. De vord.eringen zullen via de Í,ENSrevu
bekend ïordeÀ genadkt . 'ut' 

r'ucrrrrë'' uc vorqe*,.ge ' -- '-:, -'::;;' : i-],ur,.. ,. :, :',-

LENS A.reg.
],ENS A].
IENS B].
Scr;ipluiaen32
Vios C1
Westlandia C3
luindorp SVC1
WestLandia C5
!EI{S Dl- . ,_...
BTC E1,, ,' ",
. '; È - .. .

BTC F]. .

BTC E3 
..

3rc t5 .,
GDA E\,,.
Í,EI{S E6 .

I,ENS F].
LENS F2

LENS 
.82

,TENS, E3
I,ENS EL ,

LENS E5
DevJ o _!11
BfC F2
BTC T'3

I.IiJ bli,Jven het heihaLen vant óp d.it ficjeeht hebben lle heèr .hara 
J eugd leden:.-r,ri , rÍr.'i

nod.ig vooral 1D de leeftiJd va.n l-3,1k en L, Jasr. , í;.,:i.r i. r:- r
Dit kont omd.at we ile laatste veken nogal- wat spelers hebben Boeten afvoeren a1s
1id.. ook net het oog op voL6end seizoen kunnen tr'e Dogal vat rnieu_ye..1ed.en, Sgb.,ruiBglrin a1]e l-eeft ij alsklas se. Ju11ie kunnen hier een grote ro1 in spelen. Vfeag JevriendJes bp school of in de buurt' om biJ'IENS'te konen yoetbal.Len. I(EepeistziJn,i
helenaal van harte feLkoni'Írant biJ diversè teaus (,c2, c3 en,Eeérdere !:. en .F-teirms)
hebben we nog geeneens een keeper. Ook voor voLgend seizoen zitten He heeL erg
krap, Kon gp Jongeís'en ouders doe ElLenaal heel goed. Je best. We ziJí benieuwd.

Voorburg A1
Duindorp SC A2
nKAW B.reg,
Í,ENS 83
L,EIIS CL
LEI{S C2
LENS C3
IENS Cl+

ADO D2
LENS E1 ,

1-C
6-2
D-1

1r-0
I-U

l+ -1
o-,
l+ -l+
6-o
é-)

Schev , tr'l+ - LENS I'3. '' Btc FIj - IENS hll-

I.Ieereenvo11edigprogratMa8e5peeIt1net-'néesta1.1euke},eastriJdenen'goet1e.l
resul-t aten.. rí verbàrd net een korte vekantíe van onze J é'ugdsekietari s lrde ze ., . ,,.
keer weinig kopy e! geen deskuntlig komentaaï. voJ.gande fieek wel dat be]-oven ve'.
Tot zaterdag.
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DE T,ENSREVI,E

WEEKBI,AD VAN DE VOETBAI,VMENIGING LINS
63ste 5 aargang nuruner 30 , I maart 1990.
talfi(*tÈat tHt**** **{ $* ta tafl+Í tt** *ttn* * * lt,** l+** * #+ tÍ** *tt** *** **lt ** lt ll ll llllr lt** **s *** ll** Llt{t Llt* Llt

OI'FICIEEL;

I{ieuve leden:

233\ B.A,Versteeg, Sezo, L31160, Pauwenveld 5l+, 2'127 DC -?oeterneer,. !e1: 079-l+16682.

I'.Jun. 26018l+, wezeLrade 3'(g, 25\\ xC, Den'n1es.

, F. Jun. 180883 , Íacob': Maris st r .' 6\ , 2.526 AV .Deh, Haeg,... ,,
. {5i'riri,'i ,.'-1; ,,:.; r..,1;!;,t;;::',' 

ii.i i.l'-tíï,ji.;Í. :* ,-'f .t."-.r-'.1;"-.i ri :.:1i: :' i'-"í' i. 
r ',r' {ï 'J' .'-t 1rr. 

i a,j"? .s. 
^i ,, 

.,,..

li ' ' r_ ..i I,*
. i'I"';., rd*j r'r:\

, ., /, .!f , : ,4 rr

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

?1!?'i,.J,Í;spronsen,
.?7TB 

"
A:.I. Stuiventerg'tiei:

i.3890836r"i
i ",' :.,

r

Ivlutat ie-1 1e den'I

0pzegBingen:

\

1

0s
Brest
Brest

: l, '. , e,':. ii
:.ier r,la.v.nijn,

AtlrestriJ ziging:
198L Í,.A.ven RiJn, Sezo, Rlq re.nt

.. -ri.

B. Jun .
D. Jun.
C. Jun,

teL: 3h5?0gl+.

l+6

69\
69:-

2
2

. val]

. van

. van

N.J
E.I{
n.J

Soete:

Bectificatie: P.v.

Segistratiekosten
Adcini stratiekoste

è.Toorn 2e boeking. t. 2r,--. -;'.

'-' ' t ' -jii .'tl ' 
r' ''tl; L", '':' "t'ri dcÈrtinri. f . 1d.I:j: J, jíièststrate.

i';,..: :;,..,'r:,,- .- -'^r' /.

, _.11g.f-"98 fi.?q 1-- i |*1,.1-ngd1.

.-i,....-
Betalins tr6ór L9 ryddrr 

"r.99oadóoi,tàu'arrui.r,ie'àÉ ïinj'la*r's ss,íiiï';i'i!ËíËltt';
.rekenins t299.2tt229..Rab-obaik_Den:Hàad;i!;n-..y;5y.'141t§j.t9.,1_i3s*i1B',p.n.dèrl:yeri-Éi
Oe-tdang van ..'ljoete ' . ..'f:,'+l .. .;.,j,ts f
r1l;la'1r'1 'j , .}i;i l;''-1;:i r1r'j'& rir*'"t l9sqt'"":l.r ;i:ï;'iri}.uA;fti: ;ï;rl ;;*# [ ;:,i+.+.; I'l; iil+
In.Iet. -eerdeiivastgesteld.e reparatieschena van onze veÍdÀn ziJn -gn"ige viJ-
1ígín,get opgqtaéden. .'.:.' ._.:l,l
Het Dieuwe schéna is a)-s volgt:

Registrat lekosten l-e boeking f. 20,--! t.v.RiJn, R.Bogisch.

Registratiekosten 2e boeking f. 25,--| J,Buítelaar, P.v.al.ZrErl.

A,ríni ni strat iekosten strafzaak f. 35,--: B, Garska&p.

Atlainistratiekosten strafzaak f . 35r--: T.Valkenburgh.

Trainingsstrook en 1e veld ziJn ongewijzigd geblevetr (van lB/L lot,27/6 rcsp,
van 23/5 tot 1/8).
2e veld vas 9/5 - 18/? {ordt 6/6 - t5/8.
3e ve1tl vas 6/6 - 1518 sordt 915 - 8/8.
Een ea anÈler heeft te naken net een ingrijpenale renovatie van ons 3e ve1d.
WiJ verzoeken de kormissles Eet het v&ststellen van vriend.schappeLlJ ke h'ed-
striJden, oefenprograÍrEa e.d.. hiefinee rekeníng te houd.en.

2

I{et bestuur.



r' In MenoriEn.'
- Het is al vaËer gebeurd,'det ik voor de Lensrevue orider bovenstaandè- l-ítel 'ëen

, artikelt.le schreef . ' ' :'''"i '' 1! "
"tt' varavond.-, à naart, heb Ík eerst naar d.e t.v.uitiàhdiig van SJappo'o gekekéii én

. geluisteid,'gepresenteerd. door Kees Gronbeigen, voorheen voettel'ler in Léns en
.t..Jun]'orenreroer.

Met-een viertal Jongelui slrak Kees over de dood, het onafwendbèai' eind vaí
ons a.ards bestaan. - " -i' i "'"í ' "
Deze nededeling Torrot, zo dacht ik, een goede lnleiding tot het vermelalen aan de

. l-ezers van de lensreyue vÈn het overlljden op 28 februari vaniPàuL v€lo Boheenen
'r-Iin de leefbild var'75 Jaar. In hgb Pauil vele keren ontEoet,, .j,n. de ,Herschelstraat-

school, biJ.hen thuis, op het Lensterrein, op verJ aartiagen. biJ ziJn troer Witn.
. Nog voor .dè oorlog, Íertrok'.Paul- nagr Neèerlandsch 0ost-Indië,,,nu Indonesië,

taar hiJ de eLlende ÍEÍI'de Japanse bezetting hè-eft meegem€akt., Meer^ in. de. eerste
,1aren sàhreef hiJ voor de Lenirevue onder 'rVan Over Zeei' iuteressante. ïfth,alen

. ': va.nuit aiat nboie 1srA. .:,., . .'.

nn nu is. PauI Íoor goed heengegaen' Laten H-iJ hen-' niet vergeten.en ook"voor
hen bidden', dat de eeuwige rust ziJn deel .noge 7iJn.
ZiJnrVrouv.en hinderen betuigen viJ Yan, hafte onze dee.lnening in he! voor hen

' zo smartel-iJk verl-ies,

t', r, "
oRakeltJ es:

DT

r, l-5.00

1[ .10

1l+.30

1L.00

1l+.00

uur.1
uur.
uur .

uur..,

uuï,

t:]

-.Vrijttas 9 naart a.6. ale.I+e avond. klaverJas/Joker konpët:itie ' ' 'i'i"''-''_1 ::_:{_---:*,. i ,.- r

- 3i,1 veruind.ering 
. 
gaarne een telefoontJe naer ÍliÍn Kouwenhoven 'tel'l' 

"39i21+?\ 
.

- In la-vol-ging van I,E]{S heefu DSo,nu ook.een Technisèh ' Cóörd.inator (Guus Haak)
aancdsteid. -- 

' -' ': " " '" '' '

- KriJCt deze functie, d.enkziJ L,ENS, nu.ook in het !,neteurvoetbal zíJn pleq,ts?

- 20 naart a.s. zel de Loting voor ale 1e rond.e om de l-oe I:C.Cup'Élaats vind'en.
-: ' "'t ' l'''' f'i

- IIet ÍIÍnnend.e te€m -hriJ gt., a1§ hoofdpriJs een. ééntla88se vuegreis naar het

,t '-
-'zuL1eÀ-re onle rei sdoiunentatie ieeds in orde Eahen of iÉ'diï tË voorbarig?

entJe voorzettàn.' '

- 23 naart ri.s.: een GRooTS LENS LENTEBAT as.nvang 20.30 uu!.

Progra.ma .10/Ll- naart ;

:-10 Éaart : ,o1ynpia A.reg.' ' - IENS A.reg.

. J.I'.S.C.S.K€rxaan- LENS 1

net stip: LENS l+ '': *' -'- NealtlwiJk

11 Ioaart: Quick 2 - LENS 2 .r

de ESCAMP DXRBï : L,,ENS L - VCS r
De wed.striJtiba,l is beEchikbaar gesteld door:
(voor aI llw verhuizingeu).

VEn d.er Velde-rt VeentJ e.

.t, .....J, ..

iJNI CONN UNICORN UNÏCONN IJNICONN I'NICORN
l,- i

, r i -. 3TC - LENS ].-2 ,.
Een veèÈtriJd otÀ gauv te vergeten' Naturirliik hàd. IENS deze vedstriJd' - Sezien
bet technisch spel - Eet grotere cijfers in ziJn voordeel moeten beslissen'

3



De EogefiJkhed.en waren ruim aanlrezig doch het harde, unfaire spel van de Sastheren
.. aLstrgde de zÍakke arbitrage varen debet aan deze oagere.,naar zeer,, zeker, dikver-

d.iende overv-inning.
.Voor onze ra.pporteux va.n-deze veek, John v.tl.

..klug deze vedstrlJd voor ons op papler te ana
oDs vlaggeschip tl.u.v. punten te beoordelen v
Jaar trofeett. , .-: J,. ijl,
Jobn, bed.É,nkt vooÍ Je roedeverking !

...-,...- i..:
lTC - IENS:. een -p8.rodie op voetbal? l . :

' Wes deze ' 
I'voetbàk'edstriJ d.'r echt eeh bespotteLiJke'. nabootslng ban het voetbalspel

'of gèwbon èeh raipartiJ?-" 'I .'. '.-.. '1 -'-. i''r .! ,,,
Ik:neig íaàr 'de, laatste kwaLifièetià. Op een hobbelig relil (onze r'lèrasnatrl is veel-

'r-,'betér)jtegeri'een tean dat dezè iondag niet $i].d.e voetballen vas vein'ig eer te

LENS heeft vier keer tegen BTC gespeeld en dtieneel ging'dat.vriJ sportief ,'toe.
We wonnen iiöoitl van BTC, nsar'daar kwen.zondag gelulkig een,..einde aan. ', :{
Toch varen er. een paar bijzond.erheden rte veimél-den: LENS s. coorde ib".v.' via',' i
MeíbeL'Zaalberg eén 2eei' vroeg tióélpunt ne 6én- ninuut.- De s'cheidsrechter wàs

ba.ng voor de spelers en had dus geen leuke uiddag. Joop rniste tvee rprachtige
kansen, naar stond. kort vó6r tiJd toch lreer op de Juiste p1ek voor de rinnende
goal.
Zo is het leven vaa een spits, Je ïordt 85 minuten bekritiseerd en dan ben Je
ineens het nidtlelpr:nt vall d.e belangstellin8. ' ..1i; ;.i;:: --..'-;-.
ZeLfe na de wedstriJd.,. in de. gang. biJ d,e kleetikaners, konden de spelets van
BTC en LXIS nog net elkaar óp tie ''ruist. Gelukkig b].eef ]iet bij ' .en 'drieigdncle

houd.lng. EenraàI in d.è kléèdkauèr' bééèfted: d.d spelers' aiat .ze tvee'puntqn hee kond.en

.nerDen naa! der Hen8eLolaart. -.. ,. - i.
Ja,n Suitelaar zette eveD een carnavalslied 'in on de verlate vreugde veer te geven.
Enige spelers zongen Eee, Endere staaralen voor zich uit, Ead dézÉ arràer'half

' riur no'g iets het Eriit"höïby, hrin sport te maken?" '' ' r' :-'i"lí r"' ,'1 :,, :.i '
. . lleinig, heel veÍnig. r,:. ....

Gaur vergeten ttie pot, alleen niet vergeten èie tuee punten te noteren.
Hoogstens tvee keer pèr sefzoen ziti.èr zcirn rot.tedstriJd tussen,eí'moet Je Je
als een vent gedragen. Dat deden de.riiéestë Jongens dan ook.i .;oi ;'.;r. . ,.-
Zond.ag a.s. hebben ne a-l-Ie supporters. nodig tegen VCS, rrant LENS telt veei
heLenaa]- [ee. r-'-'

" ;: i; " ' '"i "- Joh, 'a..a.r,'rrt". : r' - ''-' T '

Lubbe, !Ías het'ook geèri rnakleliJke
Lyseren alsned.e d.e spelers. tah
oór de "uNrCOBNvóettàtter ítn rret'.,..

l- '; ' .. .. i 1.

DSO

GDA,,-- .,
BEC .

\,UD ,

15-22
75-2t
th-20
7r-]-9
t5-]-T
r.5-15
15-11+
1l+-12
t5_42
1r-10

.r- Ji

Uit slagen 3e kl-. IflIVB

EBS
DIIO
H.v. Holland.

Konpetltiestancl
vcs
Laakkvartier
DI.IO

tXNS
Westlaídia- '
E.v.IÍolland

L-3
0-1
0-L ...1 ^-

- GDA

- Brc
- GDS

laekkr.,artie r - We st lÀ n*d ia'..,: 1 " : 1-..1 :;
VCS - DSO 2.2
3TC'-,'. .'- IENS ;.:'.,:. L-2 !!

Stand 3e BeriodëtiteL.
31-13 GDA

h1-22' - LENS
2l+-13 , BEc
30-r-6 cDS
22!L6 ,, -VCS ..1". ' .
2r-21+ DSo
2l-a9 La.ak]flrartÍer
19.-28 -.-,. I.Iestl.an(lia
77-27, H.v.Ilollanal',,

t-1
l-2
1-2
1--2"

L-o ( -1)
1-1.i" (-?I

+'è )(
(

(
(
(
(
(
(
(
(

1:1. ;
1-L '
1-1
1:l .

1-0

+1.)...: 1

+1)
,:\ I :+f,

o)' ,,; ,:i
0) r.l,, l
0)
0) .-. _,.

-11 . .-r)L5-32..- *Dw9 - -_ _ . ,_ ._-.1-0

BTC

,,,. , H3S .

t6-26
a1732

l+

1l+-9
r.l+-3 .

BTC
HB§

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



Progr€Jma 8,. s.ïeekend:

WestlandiE
GDS

BEC

- Hoek v.ïollend
- DWo

- HBS

-BTC,,.
- l,aakkwartier

14.00 uur. ,

GDA

DSO

IENS

IINTCORN UNICORN UNICONN UNICORN UNTCOBN

. -tien ved.slrl.l tl net vler helften.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENTOBEN ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Uitslagen zontlaR l+ naart 1990

r De voorzitter vEJr d.e 
. Ínternationale voetbelbonal (FIFA, de braziliaan Havelerge,

ontpopt zich als ale grote voetbaLverkÍachter. HiJ heeft de suggestie gedaan

de nelstriJtien in hei ità"" .,ro het vereldkBnpioe+schap in 1991+ vie"r helf;t.en
..:.il.plaats var tll.ee te geven. Groot 'commercieel voordeel alaarvan zou ziJn, alat

zorn vedstriJd d.an tirie rustpauzes hent. En àat is d'an leuk voor de'reklsne-- 
-

raakers op de televisie, omdat ziJ d,a,n veel vaker het rekla.rnespotJe op tle
voetbalkiJkers kunnen losLaten. BespotteliJkl -..., : r -._t.-"_,..,
Ik zie het allenEaL sl SebeureD' Ngt aIs de vedstriJd een beetJe op gEng ,begint
te koEen, Ned.erlerid is Juist bèzig met een lekker offensiefJe tegen Àr6entinië '
noet tle schei-ds zo nodig voor de eerqte rust fIu,iten, vant. de- firna Popla noet
zo nod.ig.aan ae, toetballiefhebbers I-aten.zien hoe Je met. duizend ve1 nog Je reet
uiet schoon kriJgt. Daar uord.t ie dan op zorn noment a1s voetbalfs,naat toch

De tveed.e hel-ft kan op zo r.n nanier aJ niks meer'woïden. De spelers ziJn uit -:r

hun ritne, De ArgentiJnen, ilie in ile-'eerste helft op apegapen 1qge.n, ziJn veer
op ad.en gekomen en.hebben $eër voltloend§ lucht voor enkele. snelle counters.. .'
Neclerland vecht terug en een hoekschop bevestlgt.het ter_lrg8ewonnen overwicht.'
Maar Ja, het is tiJcl voor d.e tr^reed.e. rust' Met AriëL bliJft het or8rJe-hema.ook
na tien, kegr_ $assen echt oraÀJer, bewwert,nu een anti-emanc ipatoire huisvrou-E,net
va16e tantien en een onecht zoontJe.

Dan tle àerd.e helft. De spelers var! beide ploeEen komen op ons TV-scheÏE aansJokken '
Je ziet, det vooï hen de Lo1 er aLlanÈ'venaf ls. ze heÏjben rirevrou-w AriëI'nlet
gezien, gelukkiS,-llaar hun tteede kopje slappe thee heeft oo]t .nÍet.voor, vro.l.iJkheid
8ezorgd.. Een hé]s fluitconcert op d.e vol8epakte tribune bewiJs , dat die derd.e

helft goetl rwaartleloos is. Het staet no8 steed.s 0-0 als. de derd.e. ru6t ,.aqnbreekt .

Gelukkig bliJkt nu de NI,,IB eet ons'nee te denken. 0f vas' diq 9po,b. Yoor .de sp-e-
Iers beàoeId? want d.snkziJ de extra rekletme-inkomsten is hun premi.epo! 

, 
vervier-.

voudigè en allicht ttat ie dan een goetl .financieeL advies kunt gebruiken' . .'
IlJAens hun tlerde kopJe thee piekeren d.e spelers over, het problee4 va]l huÍr

nieuve auto, Moet het een Eerrari of een Masera'ti worden?

De vier6e he11.g 1ul.t-het de spelers uraar nóeiliJkr6è €.utodroor van Zich ef te
' zetten. Hun stiJf Seword.en spiereq cloen extra naar zorn snel en fraai gel-i.inè
vervoerniddel verl-angen. zichtbaal snakken ze elte 22 naar .het ,laatste fJ-uits.ig-

. naal veJr nunner 23. De kiJkers thuis doen d8.t irl[idd.els ook.

Enkel-e fanat iekelingen ' Ëunnen tle moed nog oibrengen een ariti-èonité op te richten.
Hun èoelsteLling is de }ieer llavèIange te: vierendelen, 1 Ik 'orrerveeg ne biJ dat
coneté aar te sluiten.
GH.

_.: .,.'; .

BTC 1
tIvS2
Eoek v.Ho11anè 2

- I,ENS 1
- IENS 2

- T,ENS 3

t-2 .',
1-0.
niet gespeeld.

,



Ï,ENS h
LENS 5
Toofan 2
velij'9 -

I,ENS B

- Gr.Willen II YAC 2
- Gr. Willem ïMC

; --urs 6 =

- IENS ? .':
-BEC5

)+

3-3
1-O
a-D

3-3
2-]-

I- ,' ..'

r ll

,. .r!.1 .; ,., ,, :.:1.,: t.

Progra.mna zond.ag 11. naart 1990.

L\.oo
1,1,00
Ll.00

. L2 ,00
12.00
LL. ÖÖ

L2.00
12:00

uur
uur
uur'irur

ritr
uur
uur
uur

TENS 1.

IENS 2
DuindorB 2
Gona 3
voorburg 4
'r,nlts 6
I,ENS T ,'

DZS,5.':''

- vcs l_

- Quick 2

- T.,ENS 3
- IENS l+.'--':
- IENS 5 ''t: '-'- A,;D.S."3'-':
- Ors.n j eplein '2

.F.v.d,Sande 532/].029

.Poort.. 6Lo/1o95

.Godschalx.',' 5\t/3028
eber,' .r', -,5514130\9
... ..,..; ..165130gg
.v.al.Meer r; l. l. 570/3118
.Vérhdijen" :' 57]/3l2lt..-,.

v1
v1

: .,.

.v3 .1

- ï.i
, 1.I,H-. J.A

K.W

' NrN

.- rl.!
':' r.,ENS g ', '. " (vr: )

:"
IIC'§ING TTRBEINEN:

Pulndorp ', , -'

' 'Gona 1 .r ''
íooiturg'- t'''

:Dzs§.'- -''
OPSTELLINGEN

Iloutrust spórtlaik'-
'Serehsteinl-aan ' -

Pr." Beinhardlaèn ' :

'0ckenburg

.Spoït1aan hoek

'Voorl'irrg .

wlJnd.aelerveg

Mezenplein te1:
'::. , -.- .. te]-:

tel:

361+9)+88 - ';:
367021a, ' i:
386lr3Oe :r .
368180\ .

b a_Ls

í a1s
B aIs

bëkèntl
bekenal
békend

. .' tél-:
... 

" 
tëL:

, teI:-
-., . tel-:

. "' te1:

'!

I.ENS
LE].IS
I,EI.IS
LENS
LENS
I,ETiS

1, 2 en J worden door dè tràiners :bekend .genaakt. .Í.-

eféchriJÍèn
a?schriJveri
afschriJven

W, Hei jnen .lr: 'r-'

LiverkiJk.:.,-
.A.Bildeibeek -' i

' ':\ :r''"'t
36065\2 ..-- '
3hrr-510. ' ,

3l+6t088 ...., - 'r
3l+5\972 ,'t '.
079-576786.. ',r',1,,,,'"r.-.

lr a1s''bekentl - afschriJven.biJ Íony VierLing
5 Àïs beke;d.. afééhriJ.ien biJ n.v,Noort-- '

biJ
biJ
bij

SCIIADIJWPROGBAMMA BIJ A.IJGEHNT'E A.trXETIRlNG:i VA}t DE TTVB. -.
i 1k. OO uur ':Boalenburg a ' : L,ENS I ' Sp;prh. , trNoord.t!.' Pieter':Bothstraat leiden, '

1.2.00 irirr hodenbrirg 2 '-'LEIIS 2 ." :'..rt;.::'!r."1i.rr'.'r,':-"...n.''i"
' 12.00 uur Quick L - i,SNS E - Sp. prk. Nrr.llanenbur§ . Sav. 'L.mahLaan-,. .''rj.

L0..00 riur'Quick'5 - LIxriS ," ' .''.tr I :a rr.r: 't ; 'tt t .ij11 -i.; f i',t':.,' az.OO' uur Quick ? :'LENS 8 "''''; rrl'r : ' irt-' .', i ; -t' ' ,.r -.',, .: r.-.
12.00'iui Lyrà 3 - lggg 5 .' Sp.prk,'"d.e Zvetht' Li de LÍer .r.'.- .'- . r-, ,.I .: í
12.00 uur Lyra h - !ENS"? / ' tt.:'. "-.tr!.;.i' ',,. !r .u' i..r.';.t*l

1.. .. "lt _ t.. i ..,_tr: : :. I

Naar het doorgs.an ve.n deze :vedstri-j de4 kan worden geinforneerd. bij,: - ..-,,, .i
.Lyra na 10.30 uur' "' '.
quick tussen B.3o -'10.00 uír

- r.i,'r. , "

te1: Ol-?l+r-13677
teli 365172)+.:.'
, i ' ,J

.,... Ilgt schaciurprograrma. hierboven, wordt gespeeld..,a1s, de.aftlel-ing Den Hoa,g er in
zrn geheel- afligt. Met tle KNVB lelben uiJ hierd.oor niets-te meken. r .

.00

.00

.00

.00

1u
11
11
13

?rosrqma SSlqeg 18 4qert 1990.

uur GDS 1
uur LENS 2
uur LENS 3
uur LENS h

LENS , niet bekend..
L\,30 uur Quintus 5
Ll+. 30 uur Quintus l+

13.00 uur IENS I

- LENS 1
- cle Musschen 2

-BTC2
-ODB3

- LENS 6

- I,ENS ?
- SKSVM ]-2

b

, r i:' :..'

-. .i.



To!:scoord.ers seizoen l9B9 /90.
J.v. d. Stee
F.DÍsseld.orp
g. Bertens
M. Fortms,n
M. Endlich
R. Garskamp
A.Ernster

zz7,,zz7.zzz7"7,.zz7,z"zz
Z ZAAI,VOETBAI Z
z7,zzzzzzzzzzzzzzz

.. -.i1,!, , ; .i", i,
Ilitslagen afgelopen

l+

6
b
2
1
1
3

ZA

zo
ZO

ZA
zo
ZA
7,L

LENS
I.,ENS

lu{s
LENS

T,ENS

IENS
I,ENS

28 doelpunten
21 doelpunten
l-2 doel-punten
11 doelpunten
11 doelpunten
11 doelpunten
11 doelpunten

21.00 uur

21. l+0 uur

"1 r :'..',: .

,. Zuidhaghe

:

rleek.

LENS 3 - Venibo B 3-7

líetlstri.l dpro graJÍrEa L2-3-L990 tln 1.64-])90
Maanalag !2-3-1990 ,

I.Iestlandia \ - LENS l+

3ï9:. ' .:.' -LENS1.

I,loensdae th-3:agg0

967 Sosef Honsel-ersd.iJk.

19.&5 uur lBrlS 3.. :

20.30 uur LENS 2

z*qqss-19:3-1?9S-

,, -- Beva 3.

- Quintus 2

- .';'.,1

951 .,;...Houtlust veld l,
9l+1 Houtrust veld. 3

.) :,a ,.

IJens 2 toernooi Bolnes, sporthal de lleyerbof verzanèIen 17.301uur. Alpina '.í' ir" ' Knèuterdilk.

7,ZZ7,ZZZZ7,Z7,7,7,7,ZZ7"ZZZZZZZZZZZZZ7,ZZZZZZZZZ,
Z I,ANGS, DE SPORTEN.VAN DE Z.M.IÀDDER Z
zzzz?,zzzz,zT,zzzT,zzzzzzzzz7,zzzzT,zzzzz?,zzzz

UitsLagen zaterdas 3 naart 1990.

I,ENS .,--BES
LENS 2 .,.- MarÍne 2
LEX{S 3 ,, ; -, HPSV )
Schipluiden 6 .- IENS l}

Progra.nna zater4qg 10 u&srt 1990.

afgekeurd.
afgekeurd
afgekeurd

1t.3q
L2.30
1l+.30
1\ .30

uur Jtr'SCS KaEraan
uur Semper A-Ltius
uur "Hoekse Boys 6
uur IENS l+ 

-

- I,ENS
..LENS 2
- TENS 3
- Naald.wiJh ?

'- 
oo3/oL6'' "'ot2/o6;É
0261u3- 
o3o/192

N.N
N.N
N.N

e,a.I

Ligging terlqine4:
JI'SCS Kauraó, duaterstelnweg naaài kindèrboerderiJ terrein.\ ., ,.

Senper.,Altius , . Hoornpark Jan lhiJ ssenveg RÍJswijk ;

I{oekse Boys , Gem.Sp.prk. HarwieÈveg, Hoek verr'Hol-Land.'

dé Adeiaàrsi'ter:6?B5rb.

" tet-:9060?)+

tdl : 0L7l+?-3OTO.

7

)

)

)
)

)
)
)

-,ri i.:



VeÍzanelt d.en:

LENS 1
I,ENS 2

13.00 uur
11.00 uur

LENS
LENS

13 .00 uur
.h, uur

3
l+

BiJ afkeuring schaduwprogranna uit tegen PostaLia. ..t: .',, .

IENS 1 . 1l+.30 uur ",L8NS.2,. ,r:oo oor:..,. ' 
.,r..;

BÍJ algehele aÍheuring trainen on l-2.00 uur.
Voor infornatie over afgeLestingen ken nen zaterd.agÉ informatië lniinnen-'
onder telnr: 3295TOl ( antvoordapparaat ) vanaf B.3O uur. '' ', - l

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

Het eerste en tweed.e eIftal vordt aloor de trainer bekend Senraakt ' Eventuele
aÍbeldingen voor het eerste te8.m' vrÍJ dagavond. voor 19.00. uur biJ H.Í. SFïo4-sen
te].:3933o\o,zaak35O2r55ofbÍJH.Gabe].te1:36\655\.',.,.
voor het tveecle tes.m eventuele afitreldingen biJ 3.v.d..Norifana tèf: 39620:6.

Woensdag Ll+ naart vriend.schappe:-i 3 he'veastriid: * il

IENS ]. - SZW

. 
OPSTELLING I.EX{§'3r

20.00 uur.

i,l. v. Mersbérgen (n) , u.v.footen,D.BaJetto, A.Ernster, I.I.HerEa[ie, D.Rotteveel,
P.Ax, A.v.WiJngaaralen, S.v. d.Togt, L.Sinke, E.de wolff ' J.Weltens.
Eventuele afineldÍngen voor vriJd.agavond 19.00 uur biJ W. v r Mersbergen*tel-: ..-:
3213360 ( ait is verplicht )
BiJ afkeuring Èchad.uvwedstriJ d bfJ Loostluinen, verza,melen om 12.00 uur.'

OPSTEILING IEI{S \:
."1'.'.

D.ale Ruiter (A), N.Jageear, J.Koulrenhoven ' G.Kuiper, E.Kouvènhoíen; C.lipnan'
J.v.d.Stee,, M.0snan, W.. Stuiflbergen, L.Mantel-, F.Silliakus, E.Haket' .
Eventuel-e àr.éraineón voor .ríiJàagavond biJ p.au nritèr teI: 39\8422, 

-

(àit is verpficht )

Willetr ate aanvoerd.ers vE! het 3e en l+e effiat fóntakt'uèt eLkaar ópnémèn'zoàat
teide el-ftaLten voldoenale spelers hebben.. voor :de vedstriJèèn uit tegen. Iloekse-
Boys en thuis tegen NaeldviJk. l ' , r.'' ' ;' i"' l" i'' -:: ' 'J:,'. 'í - '

PrograrDna zatertlaa LT ma8lt L990.

1!.30 uur HTSV - LENS
10.00 uur DVJ/Bizon 2 - IENS 2
13.00 uur Sev. 11 - LENS 3
12.30 uur de Flarningois- LENS \

VA]II HTT JEUGDFRONT

S.ocpasie 003/015
IjGeleiJnse . 't" Ol2/o59
NrN. '' \.".-;026/!67
N.N; .. 'Ö30/186 l

'...
AJ-geneen kont8ktpersoon: PauL

. teI:
n, ChoBinstreat 103, 2512 SY Den Haag.
BiJ"gèen gehoor: 3635h8 Fred Grens.39?015\.

l,IedstrlJ èprograEnE A-B-q-D:E ery!' JqUg4.

AfbeLl-en vqor ond.erstaqnde. wedstrij d.en alLegn bij Pqut y.d.§teen.(3970151+)
ào inel nogeli j k doah uiteiliJ x voör vr@-gavonà :-9 . oo uur . BiJ 'ge.n gehoor
be.Lfen naar tr'red Grens (36351+18). trn .iiiterste' nood. nog,op'zaterd.agnorgei op,

J,ENS (366131I ) na 8.90 uur biJ ]e.r."glrd ,v,lr.r, 
ge, J eugttkonmis s-ie.. 

,

I



i

Elftal datum aanva.ng tegenstender uit/thuis terrein/vefd sa.n' k ' Lens

A,reg.

A1
B1
B3
c1

10 mrt. 15'.00
12 nrt, 20.30
LO nrt . Ll+. 30
l-O mrt , 12. L5

l-0 Drt. 11.00 -

10 Ert.. 11.00 .

l-2 mrt..19.00 ',
10 nrt, 9.30
10 nrt. Ll+.30 .'
10 nrt'. L3. 00
10 r:rt . :.z,f, '

10 urt.. l-0 . OO '
L0 nH. 10'.30
L3 mrt.'18.oo
10 rrt. 9.30 '

13 nrt. 1?.30
10 nrt. 11.30
i-0 nrt , 9. 30
10 mrt. 10 , 30 " ""

10 .Erl. l-1.00 . ,

10 Ert. L0,00 j
10 mrt. 10.00 .'
L0 nrt. 9.30 ".-
10 rrt,.10.00.. :

olympia A.reg. uit
Tonegido A1 thuls
VIJC A2 thuis
Blau\r Zlrart 81 thuis
Schipluiden B2 uit
DHC C1 thuis
ionegido Bl thuis
osc cL ' ": tbuls
SV'35 C2 thuls
SV KiJkduií C1 uit
L.,aakklrart,ier DI uit
YUP Dl- 'uit
BTC E1 thuis
Snoekie E1 (zaeJ-voetbal )
Lyra EL'' thuis
Snoekie E2 (zaalvoetbal)
RKSVM X2 thuis
Te líerve El- thuis
BTC E5 thuis
Bava E3 ui.t
ADo F1 . . .,uit
Hippolder [1. (vr, ) uit
KiJkrluin FL r.-ult
HBS "F' - ,;uit

zie routebeschr, 13.15'
\2 '19.\5 !'
vI l-l+.00'-

'vt- lr-.\i l
Seringstr. /schipI.9. L5' .. '

vr- 10.L5
Y2 .; 18.15
v1 -' 9.OO 

'

\2 j r\.oo .
M.VriJenhoekl; ' L2.00 ''
,J.v.Eeersstr. LJ-, r>
Zuiderpark'' , 9. OO '.
v2 10.00
MaJubastr. ' 7'l .15
\2 . '9.00
MaJubastr. ' ;" 16:hr'
v2 11.00
v2 . 9.00 -\?. 10.00..,r
Zuiderpark ,. 10.00 -.

Zuide"park. ., 9.00.,r.,
Oude Laan Delft 9.00
M.vriJenhoeklaan I'h5
Daal en Bergse1.. !,00. ".,.

',i : 'i

"óz
C3,

C\.
D1 ''
D2
E1

E2

t!5
EL-
-E',
E6.
.Fl , ,

'F2.
r'3 ,..

Fh' :

- aarl ezig Juko v8,nÀf 8.15 uur: G.v.ReiJsen, L.Y.d.BerB en'.fl.Verheyi'.
;.gaaine àuders roet yelvoer toqr: A.reg. 83, Cl+, DL' D2, E6' I'l- t/n I'L.

..:'.-, opstellingen als bekend Eet uitzondering íran: '. ,.'r:.'
.., - Lens AL:.Eet SrY;'d.Beï8' D'v.d.Hoek, S.Ramlakhan' M;IiJs,en' ';

-'l,ens'B3i Eet w.Í,ut, D.Roberti, .C.Ssikker en D.V1JD, zonder. B.l€.m1ath8.D, M..de

..- Iens C1: roet B.Olsthoorn. ..- ' .:'.. '..

- Lens C2: met D. Íetrpel-oan (?), fl.Vred.emen.en R.wubbel. ,'- .: i

- Lens C3: net IJ.Peek en B.v.d.Berg (ook D1) . , ..- ; r, ,

- Lens Cl+: zorder n.v.Bresti . , -,. .. 1 - ' '!a!r?
- Lens DL: L.Peek en R.v.d.BErg (zie ook C3)' - l,ens E5: oet R,v.d.Geest en H'Sahin ,. : .t .i-
- lens tr'2: Eet M'd.e Kok en J.v'Spronsen
- iens l'\r net v.ï.d.Geest, h.tei Kate en E.Kipp, zoíder F.Kuik. r'{'

..1 :; ., 1', 'I, , ./.

BÏJZO§!ERITEDEN:

RoutebeschriJvlng 0lynpia.

Kok.

--il ,'' ':- j,'

Grote weg D.en llaag-Utrecht . ' Afslsg ReeuÍ'iJk nemen. :

ReeutiJk 8.8.nhouden ' Í,engs d.e plassen d.oor neeuviJk heen.
l:.laarna richting. Gouda en-U koqt...YaÍIzeLf de ve1g.en van olymp ia (ri!ite) teg9!. {

Dit is tte Dodegraafsestrs.atqeS. Een nakkie. De vedstriJd za1 vel EgeifiJ k" voTden.

Vervoer I,ens B

schipluiden is net tle fiets slecht.te doen. l1le hopen- dat el. ouders ,ziJn die..
' "ril-lèn riJden.: Kon op. J,ongens vrqÉg het aan ig vader rl'ant ,r'iJ 'kllnnen Juflie echt

' li,niet brengen. ,..

Schaduu'proEraEns.' J eugd.. .

:. Bi;' t*il r"lu"irtis *u"r'rog"n Jul.rie naar 1,8{S be11en t"i fgeï:rf br uet toïen-
É .. st8,s.nde .konpetitievoetbal d.oorgaat of d.at $e ond.ersteand. sched.u1{progrs.Ena afserken. ,

':rJ"-t'
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sanenkomst LENS

-.'IJ.JU UUr lens
L2.00 uur Lens
11.00 Uur lens
12.00 uur ],ens
1L.00. uur lens
10.00 uur Lens

A.reg. en Al- trainen .1..,.:-
81 en 83 tTainen
C1, C2, C3 en C\ trainen-- '

Dl-, D2 en E1 treinen
82, 83, E\, E5 en E6 trainen ..

Fl, I'2, F3 en F\ tr&inen .,,i.

11

"10L1
L0

o

.!5-

.lt,

.1+5

. Ir.
,\5
.t+5.

uur
uur
irur
uur
uur
uur

::' _,-

.'..

i.:
í .i i "., 1,\

I,leen al-tiJtl voetbalschoenen, gltnschoenen en een traininEspak Bee. '

Verzanelen op Lens wsr.t daar ne.ken d.e t"ainers en leiders bbkènh waar en wat eï
gedaa.n'vordt. We verwachten alIe spelers, leiders 'en trainers. Iot ' zàterd.ag,l-
De spelers va.n C2 en. E2 nogen naar de leiders bellen vat er gedàan vortlt.
Bel- niet te vroeg. .29"'n 30 minuten- voor de aenvangstiJd wet'en de leid.ers het'.
wel. Lens C2 nae bel-1èu 36\673 en lenè E2 dÍaait 39'f6%2.'. "' - . ;.i " "l
Hie:r Fiet afbeitèn of zeggen dat Je rechtstreeks- gaat. Dat''moet ge"óàn op l']
vriJtlagavond biJ Paul v.d.Steen. Noteer bovenstaande numiëri'et'en want d.eze
regeting b1iJft de re6t van het seizoen geldig. Het. onttaàt' de'teiefoon op ..-
r,enq'inigszlns .en dat is weL nodig ook. - .-'-...',:, -,-..., 

_,:
I_;r

Een"dikke veertig spe_Lels naren ale afgelopen zond.ag op Lens -aanl{ezÍg iom te oefenen
voor àet vier tegen vier voetbal,'Even een korte uitleg en d.e partiJen verden.
verd.ee1d.. Dae.-rna erg 

-fanatiek 
en vaak zeer knep voetbal vat slechts bnd.erbroken

werd.'door een g1àasJe limonade. Na.eeli kl-eine 2 uui stopten we.ernee.: Dit isï
voor herhal-ing 'vatbaór eE dat d.oen ''re ilan ook. Eerst nog enkele kerèn oefene'n en
dsrl de lenskarpioenschappen in April. JuLl-ie horeri'nog lrel- .wanneer' de volgeídè
keer is,

:.-:.:il j .:.,lj_.''1._r"

Vi,er te n vier.

Traiuers nleure seizoen..

Sleutels kl-eetLlokalen.

..-..',,,,.i ti ,.j-'.:.i.- ." ."r\
Dat ves een tlrpefoutJe in d.e laatste lensrevue. Theo l{oefnase]- tÍóint volgend.
seizoen weer de E-sel-ektie en dus niet tle-.I-Èelektie . Dit,bestaat nog 

-geen 
eens.

Wim Blon vonA het ook niet.in de haak en vróeg on uitïèg. Nada.t aIles uitgele6d wes
gaf hiJ te kennen óbk volgentt seizoén.vèei ae.f-tUss-tis enl la'gere E-Èlassers op d.e
voens dagnid.d.ag te wil]en trainen. Gelu-kJ<ig naar en,bij.de E-klassers kriJgt hij
as s ister.tie . van Hans Iïoo§eídobrn i' 

.Tèvéís' vil WiE lBloÈ de keépeirs gaan. tr8iíen
van onze Jongste Jeugd.. Wet een entliori§iàsdé. zeg; -.i, i'':..' ,' r '.,
(sorry van de fout verl.ed.eu ïeek, het stonal goed in,de kopy ge§chreveir).: .1 -

i lí .r

r l-Í

Iopl"].-: vragen-viJ 
-de 

leiclers. van Lens 
";.,a"- 

Xrpia:-i;*:1:1. Sr. r,Sns Àteeds af'
te sluiten. NatuurliJk ook die ve:rr de tegenstand.er.
ook afgelopen zatertlag bleven er veer regeJmatig kl-eeallokalen open staan. _, ",Gelukkig ïerd er niets gestolen Ea€,r lreI ïerd.en aI].e kleren van de haakJes'af-
gehaald. Nlet nodlg varlt biJ de Jeugdkorimissie ;iJn sleutels te leen. '. .'.-;.: I
Niet vergeten en bliJf-voor"en.na d.e vedstriJden zoveeL moge1j.Jk in het ^,;.,,kl-èèdlokaàI1- Echt dit is notlig; I{et 'bovenstaandé. Eaat 'natuurLiJk ook- op voor aleltiainiàgen..op:ÈIot d.ie d.euÍen.., _ ._......r .r. . ..:i.É ,..i.: ,,f ),.. ._,,-), ; : . r ,

Zvaluwentoernooi .

0p 2! februari J,1. moest Lens Fi aantred.en ön de leatste rönde te s'pèLen ta:i
':1het zaalvbetbaltoernooi. Ied.ereen had. er zin in en aaJI belangstelling ontbrak het

ook al niet vant er varen nu ook een ELanta,l opara en oEats aanwezig.'De J pöu1e-
retlstriJden weralen zoDder al- te grote problenen geïonnen en tlus moest er. nog
een finale gespeeld 'woïden. De tegenstander ue"d. GSC. ille, hoqpten alleuat],,:o! een
spannenale finale, maar hela:.s eiste de zeer slech.t fluitende scheidsrechter rle

- hoofdrol op en lnidt d.e spélers'. Door eën onduid.eliJke: béslÍssihg vaÍl deze man varend''r'een aantaL 'spelei"s Ín de irai èn dachten dat hét,een uitlooi'vooí onzé,lieeper vas,.
waar hiJ bliJklaar. een corDeI voor GSC bedoelde, velke er toen moeiteloos kon
vorden ingeschoteD. Daarna werd. nog van alles geprobeerd. on geliJk te naken maBr
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toen besloot tie leiding d.at het afgelopen was en speelden we zeker J ninuten !e
Jamer dat het zo roest eindigen voor de speLers, maar al- net aI is een tïeedg
ptaats. in zotn gloot toernooi een hele goede prestatie.
Deze prestatie kreeg nog een fleurig tintJe ornoat de oud.ers hadden gezorgd. voor
trààrà" voor el-ke "ierei en leider.
Jongels ..lglike-rl gevoetbaLd, en ouders bedankt voor de chips, linonade, het ver-
rassings. ei en de bl"oenen.

Noot dkommissie.

Zeker een goede piestatÍe van Lens tr'1' Mear ook d.e andere' tee.ns ' deden hiln best.
Slechts in de D:-E en F-kiasse ' deden ''we mee en in a1 tleze kfàsàes heafd.en ve d.e

finale. Op Ae finale dag' speeltlen rvé met tvee D-tea.ms nee' Voor D2 was het
toernooi te sterk maar óok Dl haalde d.e finale die pas d.oor strafschoppen verd
verloren van RvC, BiJ de E-klasse varen l,q naar liefst net .dr -ie. E-teams in de
finaleronde 6ekonen. Voor E2. èn El+ was het toernooi te sterk maar Lens El L'on

het toernooÍ en mag zich de sterkste Yan Den Haag noenen '
Een knappe prestatÍe,. ,

Carnaval E en tr'-klassers op LENS.

kort

l.:

OE 13i00 uur kwanen de eerste kinrleren op Lens rtaaÍ ze werd.en verwefkomt Eet een

'feesteliJk versierdè zaal en,geze3-lige carnavalsnuziek schalde uit de l-ui d-
l ' sprekers. r:

0m 13.30 uur serd het feei:st SeoPend. -net een polonaise., waaraan ied'ereen heeft
, neegetiean.: De opkonst'was zeer redeliJk"tè lioemen, net in totaal h9 kinderen.

HeeI veel kind.eren va.ren verk-Ieed '.rat een erB 8eze11ig gezicht gaf.
^;:Een aanïaL kinderen tli'e niet verl(.leed. vB.ren, kond.en zich gratis faten sn0inken.- I Na de polonaisè 'gingen dé kinderen spel-letJes doen. Hiervoor kregen ze een

soort strippenkaert, en na ied.er spel verd dit afgekruÍst.
De kind.eren "noihteD drinken en zoutJes eten vanneer lze vilden. Iliervoor ïas
speciaal de kIèine bar iígericht. ook wertlen tussendoor bitterballen uitgedeeld..

'''oE 1\.30 uur ginlen a1le kinderen op de groepsfoto ' Er ziJn deze Eialdag Eeer
foto I sgeroaakt . 'Deze ziJn aL kLaar en U kunt ze bekiJken en eventueel nebestellen
biJ de heér G.v.d.'Steen. :- : r .' i:'

I Er ziJí nog tvee polingen ondernonen oln d.e poloneise te d.oen. Ongeveer de helft
van de kind.eren deed hieraan $eI Eée, r08.ar het is erg 'EoeiliJ k. gebleken on
hiervoör . d.e kinderen'. op àè tloer te k:iJ len . r
Olx 15.1, uur raekten d.e kinaleren uitgespeel-d en Íerd. er.een stoelendsns gealaan met
aLl-e kind.ereÍl en 2 moealers, :

Voor de'kindere! die afvieLen llas er nog de Srebbelton'en. werden er za.lties
chips uitgetleeld. : ' '' I

Sanenvattend.: : jr' -

' 0nze indruk vas dat de kindèréir het. erg naar hun zin hatiden, want ze hebben

Het hele feest vas een sultses en voor herhaling vatbaar.. ,;

IIiértiJ willen wiJ'iedereen bed.snken d.ie heeft meegéholpen alit feest tot een
" sukses'te nriken heel harteliJk bedanken. .-) ' ..:
- Een ve bofen volgend.e keer veer een beroeP op Jull-ie te mogeD idoen.

' '1" '-' ' '

een moeder.

Uitslagen J eugd.

'. Lens A.reE. -

Lens A].
"' L,ens 83

Aèo C1
' Monster C1

Touegido C1

'- A1i;hense Boys
- Postalia A1
- Ras' 81 ,.
- Lens Cl-

- Léns C2 -, ;
- Lèns C3

Duno EI - Iens E2
Verburch EZ- l,ens .t!l "

BVC E3 - Lens E\
verburch E3-i Lens È5
AÉs.r Deep El-lens E6
Í,ens tr'l- .,., - BKSVM Fl

t-z-
2_3
L-2
t-2

l+-2

6-o
z-b
3:3
2-O
0-3
t-2
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ï.ens Cl+

IENB !-L
Lens D2
Vretlenburch E1

- Cromvlie'u C1

- DSO D1

- Vredenburch D!
- leÉÉ EI

iens F2 
".

Lens F3'
Lens -t 4

- ODB Fl
- Te llerve tr']..

- R(/c t'3 . "'
\:

2-0'. '.
.1-7 .::
ó-o', '

l+-)+

?-)
1-3

DankzÍJ spoorr,ÍiJk en BIvII tond.er: wii uthuis" uei- rrete J eugd.progróna ''àiwerken en
tlat zag er op vriJd.agmorgen niet naaï uit. I,Ie hebben'toch ve1 gelut vad datr"
betreft. Slechts B1 $erd-uit aftekeurd en A1 noest heLaas vachten tot naand.ag.
zoals beloofd $eer een zeer deskundig konmentaar.

. -- ' n - l' : ra ,
T,ens A.reg: verloor veer en nèakt het zich nu toch $eI erg mbeilíJlÍ'' Tè ''v'.eihig

''. strijd, te veinig een teau.. Na affoop veel' spelers ënet naàr huis'
.'.' Hebbèn j'ir11ie het a} olgegËveir?? NatuurliJk het wördt'erg.uioéiliJk nu,- - . daJ. is duid.eliJk. Maar ga de.n a1s +-eam striid.end ten onder."Koin'op

. . .. 
lonten"- .,,ecé!. ir.r-- .. .1 ,r;. _: - . .j:. t..

_ r J v!6vse ,

L,ens A1 t iatèrdas'èen nisver§tond. Snel handefen en naandag wè:-'gespaeta.''
Bij rust 3-l- achter. Na rust een betèr Lens vat tot 3-2 tbnig '"

Lens 33 biJ rust nog 3--0 voor. De ,^,issels kJ-opten niet hè1enó41 ehi RAS ïóir d.e

wed.striJè met 2-1 omtlat Lens weL erg sLordiS met de kansen oE sproDg '

.'., ],ens CI

lehs C2

Ze1fs een penal,ty verd gernist, Zaterdag naar Schipluiden' -We hopen op
ouders met een auto. ':-' .,-:.. "' - : .- 

j--.i.- ' .-':,{j,':.ii- r
].iet het donderen in het 'Zuide.rpark. Eer schitterende en. veldiende
1.-2 overwinning veardool .ADo nu op vier puat-en staa! .en'Cl bovenaan.
Nog tïee zrare thuiswedstriJ dén achter elkaar (ottc en Quick) die gevoDner
noeten wordgn. WiJ hebben er vertroulen in. Heel.vee1 succe-sl ! ,i,
verspeelde helaas een puntje. Ze kwsren heel ongelukkig.met l-r0.,

IeDs \,J

lens CI+.

Lens DL

':
trens Da

lens El.

Lens E2

Lens E3

Lens El+

Lens E5

Iens -Eib

Lens F1

L,ens 12

lens . E3

lens Fl+

achtèr m&qr vochten voor.'wat _ze vaa?d.veren.. Ee1eas verde4- er nogal
vat kansen geEist. Slechts ééq. keer sco.orde Lens...- .; r, jí..i:
hEd best weL kans.op een betgr resultaat. Helaas enke]-e- Jongens ded.en

niet echt hu! best. Wat'een instell-in8 zeg. Probeer dit te.veranderen.
Begin er zaterd.ag maar mee. i,-- 1 r ..- .. i ,.i -.. _,r
gief een 3-0 voorsprong '!íef erg maïkelljk veg. Cron-vliet.kvan zelfs
uet l+-3.voor. Gelukklg raakte.Bonald er nog \-l+.van.en dat ïas. dik

. veraliend. Pech voor Marco llaterreus, hiJ viet uit en moest.,naar.het
' ziekenhuis., Hij -loopt nu op. k ukken. Van harte lqleTschaP. .,,' ,, . 'f

tvee nuL achter naar goed terug-gekonen tot 2-2-biJ.'rust. Dit ha+
r. .teveel kracht )gekost en DSO won met B-2. Zaterdag wel- een hele .zware
. . -tegen koploper Laektrvartier. Doe Je begt!..' , !. :. ... r-.,. ' :

had het niet echt nakkeliJk tegen Vred.enburch. Het 'werd. een hele'
.. .leuke vedstriJd net nooie konbi4aties die door Lens- net 3-2.t: .,J

gevonnen verd. Ge zo door. :r) \:i,.: i- l--,
' vas gevoon d.e betere ploeg en uon. d,ikverdientl net- .3-:1 tegen Vre-

denbulch. Zaterd.ag een heJ.e zïaxe pot tegen BTC. Succes.. -. ,-,., ,
vas kansl-oos tegen koploper Duno. zs.terdag kont Lyra eri die, staan
onder, ons.. A]-s we ook aan .dg . velded.iging .d.etrken de.n .moe;t rhe'. Lukken.
p8kte veer eens hee]- sterk uit, Verburch kv-ag er niet aanj,te.tr)as en

.hatl ma.ar liefst I af'be].Lers, Gelul*ig ves de as.nvuLtring .( Jamie en
' ÀIexander) in goede vorm..'l{et.}Íerd 3J3 op het kunst-gresveld vgJI.RVC.

, gins'saEen- met, E3 naar Verlurch. Ze rÍilden niet onder.. d€.en voor, E3 en
speelden een puike partiJ die ze mel, 6-2 vonnen.
voetballen gaat best. I,Ieer een overwinning nu net 3*0. wat ve1 beter

'kàn is-Jullie gedrag voor en na d.e wedstrijd.. Kom op Jongens het
moet leuk bliJven voor ied.ereen.
vat een spamende partiJ zeg. Helaas net net 2-l- verf,oreÉ.i' dét, t r.,
geté'uren. De prestatíe in d.e zaal mocht er,$ezen. Lees.hFt versJ-ag
v€.n,de Leid.er ns.ar. . ' ': ,., :1..' .. .. - .:.

noedt even H8chten tot.ODB voLledÍg was. Geen probleem vant tr'2. was ge-' vooà d.e beteie ploeg en von met 2-0. i'.
noest tegen Te Werve, Deze varen.net sLecht-s.vier (grotq) spelers.
Geen houden aan en d.us snel vergeten deze partiJ. ta :'l ,,.'
\Íat een spanning zeg. ,3vc en LINS maakten er een echt spektakeL van.
Het enige vat era&n ontbrak rraren d.e d.oelpulten.
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DE LENSNEWE
'"hEEKBLAD'JAN DE VOXTB-AI,JTmENIGING ,LENS T ï. , .. ;':, .r. '..

63ste jeaigéng nuu.mer' 31i, ':15 maart 1990. { ,'1 'lx '; .r
{r* * * * ***ttítt*it*lHtllflll* *l+* l{ x lí lÉ** **lt *l{ t}** ltlÉl( ll ltl+ + ll tllt ll lt * tt * lt lt*L *ir

.r' u ;i't Í",:.' {í' ".1{ I
,dtuf

I
L -':

,i

Í*ltr rir,

'.È.-

*tt* *t+* lÉn n at lí lr lt *lt lg *

i,r

oFFICIEEL: / Nleuv Lid..

*" ??\9 H.Sshin, Sezo., 0106.5? ,'Zonneoora ,1i.3,' 25h)+ KA Den Ha"ag
I

.l!
AdresHI.l ZlErnA. J-";'

ti

-'21+91 A.M.v,d.Hoek, Sezo, vlierboomstraat 16?, 256\ HG Den Haa8. '"'-.

Weer opvoeren als licl.

..2188 D.D.Tetrpe1nan, C. Jun.

,,:.: ' t"t t 6T6125 '
.:
tti3 zi ging l1q4C4.tschqp,

'j'.: 1l o5 H.J. Kliinnen

2?0576 OoBterhesseten6traat 308 , ,2l\i;s9 qó" Haas,r.-t'

- NS.

!

foéte. -.. y;... ï,: ,.,:..'{..r*}.. _;.-,..' :.

*I.RectificatÍe J.Buiteiaar,3d. boekins .-f.i35-,-:. -, ':,r i ' i

Begi strat iekosten Le boeËing f..:-20,-:: F.Disseldorp. '' '-' " '
- :i.Fegistrat iekosten 2e boeking t. 2J,--: P.Bieknan.

' Atlrninistratiekosten strafzaak f. 35,--z I',eI Hatidioui, D.Bijlsma'

sedlrins *'661 26-3-tggo door overnaking op girorekening 336?11 of bank-
. rekening 7299d1229 Rabotank Den Haag, t.n.v, V,V.IENS te RiJsviJk ond.er ver-

Eelding v&Ír irSoetett. 
r.."o--!o .;

"'+4i.

:

1

í*,t:,1+'DIEI'STAI.

, Het,.Bestuur'.; ',.

,. l,-,+
\1r.,.\:.:r.

ti
_rt I l'

. diefstal. ook onze.vereniging is re.centeliJk hel-aas veer beS.acht '...4.
i,wii"iii","etdaen.èrnetk1e4opwiJzengeenvaardevo11e,spu1]-eninde

kLeed.ks,Eers achter té laten, Néem niet onnod.ig spir[en vah' lraarde nee nae.r
LENS. fieb Je toch waard.evo]Le spu]len.biJ Je gdef-die do!.,aLtiJcl -'af aan leiderl,

Zoals bekend z iJn r kleedkamers van spoltverenigingeu een gevild obJect voor

tralner of aen d.e bs.r.
".;

r' | ' t - '

?rograo.ue a. s . weeke4tl:

I
t-!

|: IIet :;bestuur. ', , "irai r '1...

'...: .

^.ir*"

j

I

C1

I ,i-
1:

uur ,

uuï.

uur.

zàterda6 1l naart: 1ENS CI - Quick aanvang lL.00
BiJ rin6t, kan LENS C1 kampioen voidenl !

LXNS BL - Scheveningen 81 aanvaa6 12.1+J

BiJ vinst.......,p"oeotie neglonaal ! I

L$IS A.reg. - 1JSE A reg, aanvang 1l+.30":L

.intsvr . :LENS1,!"
de Flaoingo ' s -- LENS l+-

(zie topscoordersliJ st ) .

aanvang 1\130
\

uur
{.

2

aanvaig \L2.3q uur. 'l*4$



zontiag 18 naèrt :

en als klapper

"LENS 
3

IENS 2

\,UD

BÍC 2

de Musseheh 2

LENS

- aanvanc 11.00 uur.

&a,nvang 1l-.00 uur.':',".r.it,"iï
aanvang 

'1!:oo 
"ö. ''Í t'.

Agendatips:

- Dinsdag 20 maart: ,Lotirig H,Q,crin- ,..'

VriJ dag

Diusdag

VriJ dag

aa

àr

25

' : (Palernor. ue konen eraan!l ! ):
maait: LENS LENTEBAL aanvang 20.J0

uraert: IEN§ 1 (20) - Fc DEN HAAG c-
nei :- de 5e LENS LENTE l00Pl I I

uu?.
, :;,1

TEAM

5581

5t+75

5251+

3327 ' ,. ,- -

,, , :. ,,,.. , i.l,i,

( ^ : J - :r ..1_-j -s.
ri" 'r"" 'Er bliJken hier en ilaar.mlsverstanden te heersen net betrekking tot het_.

Lentefèest'van 23 ns.ert. íet $oorti LXNTXBAL èchrók sommige Een;en af.l-l', i ;.;;'''
ZiJ. Írild.en nieuwe Jurken kopen en kostuums gaa,n lenen..Dat is niet nodigJ .. . ,'Het'muziek en LENTEIEEST noet een vroliJk onderonè;e ziJn: Bestet, AuÈ-kaarten :

biJ Carla, Verirey of àan de bar. ' : "''""-' !' ' "' i"'

Ziekenboeg :

- Jolin Pieterman LH,IS 3 (zA) heeft tiJdens een zaalvoetbalvedÉtriJ d.- ziJ n, elke1 .':,-gebroken. John, wiJ ïensen Jou een vooropoedlg hersteLll l

- Eric l,larhenhoveà (i,SNS'n Ëef.) is aloor ale ziekte van Pfelffer vborlopi6
uitgeschakelil. WiJ $ensen hèo het aLlèrbeste toe en hopen dat het gènèzings-
proces voorsloedig vèrl-oopt I I

UiICICS klqyelJqg en/Jokeren 9 eaart 1990,

Klaverlassen

,' ;

' -l-
ri.r i

1e priJ s

2e prlJ s

3e priJ s

PoedelpriJ s

Jokeren.

Le priJ s

2e priJ s

Riemen

Si6nei
Han

- Coonang

-. :- .B]'n.Ke

- Klunen
:J

r. Schaik - v. Schaik

Frouke R1éraen

D]-n1e _Eïd-If,ch

)+16

5l+3

Slotavond ,vriJ dae ,6 Epril- a. s.

De tussenstgÍrd. (na. L evond.en )
opgenonen.. "". " ' "; .Í

UNICONN IINICORN UNICORN UNÏCORN IINICORN 
,.;';I

De in d.e wantlelgangen van het lls.agse.nE teurvoetbelgebeuren bekend.e Bs.ns VerhelÈi.,.'-i

TENS vcs 2-3.

$as afgelopen zondag on4e lapporteur. Met ziJn kritische kiJk hèàft-,hij 'ervooi"'
._. 

-.- 
.;,,r-{...",_

3

.i,r

i -1'.



gezorgè dat' er 1n de'iu'il00BNccnpetitie ee! àantai verschuivingen heeft plaats'-'
gevond.en. : , "t..,- r: .:
Hieronder kUnt U ziJn vedetriJ dïer slag Lezen 'ó'aarïoor til lians zeer erkenteliJk
zaJn.
Eans, nognaals beèankt voor Je deskundige rede*erking ! !

Ik verd gevraagd orn punten te geven voor öeze ved.s'.ri j d. -

Deze veditrijd. noende ik 1 op 5 punten, op een s.ard.ig bezet terrein van Í.,uls ln '
rnooi weer ging ik er eeBs voor zítten. Iiet was een leuke eer.ste helft Eet toch
aerdig r,rat kansJes. vCS kreeg er vier en sc.oord.e. er toch nog tvee. En dan de .. -keepel, Roberto vaJr Es pekte nog even een zui.ver doelpunt van VCS aÍ"
LENS kleeg toch ook trog zorn kans of.vler; vlif, en scoorde daar.naar één keer. .

uit. Ik dacht, dat d,at verschil vas en.YCS daerdoor Eet 2-l- voor stond.
Na de rust uas het toch veer het zelfàé beeld. VC§ benutte de kansen betér
d.an LENS. IIet vas dus aI gaul' 3-f voor VCS. Zij kregen zelfs nog een strafschop
DeemaartIiepakteRoberto.vauEshee1eoed.HFtweIduiteínd.e1ijk,3.:2doorce
nan va.n d.e wédÈtriJd'en'ik geloof ook nanelijk'dàt .die lii§t vàar het orn glng 

.

1of 5I Helaàb is het nu"dus ,,:Als er ',,och nog een'p8.a|i'an die iongens de inzet
van Bonald badden overgenonèn -dan had. er toch nog vat meer ingezeten. I,íaat JE., het
is makkeliJ k 'i:raten op dat tiarirOé',';a toóh?! En bi.l een lekker zonne+.Je'e4 éen "'
d""Jj; ;;;;;vi; iret-tocn teter.

Hans Verhey.

. ^ i.r' :-
Uitslagen 3e k1. IO{VB. ,. 'r,-,.' '"'i. ',.^ | ..' .' , r , .: r :: -

' ,1 l ;;;' ' ,

I,Iestlandi8 - H.Y.iioll-and 2-!
BEC - IIBS' " 5.2 '

DSc '' .: LàrtÉ*", I o-o
'. -t l" | -

1 BEC

C lrlJD

IENS
GDS

-, GDA

- VCS

- DWO

- BTC

D_a

2-O

3L-t-,
)+2-23
2\-]5
32-49
2\-L'(
22-20
22-26

2t-30
t'l -32

;

Stend 3e periodetitel-

2-ll

2-3
c_?
2-2
2-?
2-2
2-',L

2-O

?-o , (.:3
2.-:o Í -5

de 3e klasse IG'IUB een .inhaal.progra.rma.
d.en Yoor de 2e periodetitef.

1 VCS

2 Laakkwertier
3 DI,IO
l+ IiENS

5 Westl-andia
6 »so
7 H.v. Holland
B BEC

9 GDA

10 GDS

].6-21+
t6-22
Lr-20
].6-t9
Ib-I9
76-r5
a6-»
r"6-14
r.5-13
t6-L?

Westl-.
('UA

],XNS
l,aakh'w.
DSO .

t *r*
(+3
(+r
Í+r
(+z
(o)
(o)
(0)
(-L
(-2

BTC
H.v.H

3
)+

5
6

7
I
o

10

11 DI{o
12 HBS

11 BTC
12 HBS

l_5-10
1[-3

18-28
13-3?

)
)

)
)

i\';.rrr)': .r

Al-Ieen de ved.strÍJd. La.s.kklrartier' - GDA zal op 1 april a.s., gespeelè 'vord en ;

En gezien d.e stand om de 2e perioèetitel is LENS nog niet uitgeschekeld.l !!

Progra.mna a. s .l,eekeEd

Aa.nkoEend ueekend is er voor
Dit ziJn de laatste vedstrij

GDS. ,..;. - I,EI{S
WestLeDdia' - - DSo
3EC - VCS

ttuJld 2g". pérÍodëtite].

. , GDA i'
.... HBS

- DWo.- BTC .

L

3

de:"oVerige ver'en:gingen zi;n u
keld voor de 2e perioCetitel.

L--

Laakkwartier
I,ENS
vcs

6-r-o
6-9
A-o

(+9)
(+11)
(+9)'

itgescha-

Konpetitiestapd



IENS is dan nisschien uitgeschakeld voor tle ka.urpioenstitel , ve zÍtten nog steed.s
in de ràce on een period.etitell I ; '- .. ; r: -:.. ":i ,: r:Laten lle a.s. zondag aIs eeu twaelfale nan a,chter ons "eersterl staan. I "': :|.

lJees erbiJ: e.s... zoade'g GDS LEN§ aaàvang Lli. oo uur j

I'NICONN I]NICORN IJNICORN UNICORN iINIC0RI'l

Jong LENS - FC Den lIaas L&tle1i.Jk 3-3.

IIet is elke keer rreer lnteressant otn onze Jonge senloren tot en net 21 Jaai -

tegeE Jeugalteans van het betaald.e voetbel- te zien spelen. ':i ' ' ; rl:i; ;i 'i .:, - .".-i -',
0p voensd.ag ? naart had. zorn ontmoetÍng nog een biJzond.er tintJe.
De tegenstenaler lres d.e !'C Den Haag Jeugd, dat nu lij staanyoeralgï Ja.rt.rd€. ïoofd.' _..

kl-asse A is. Daarnee leten ze zelfs AJax en Feyenoord achter zlch.

NÍco v.tl.i{ilk (2L)

Patrick BiJlsme (20)

Toon Duchenae (t9)," r. ',''

Marco EndticJr (19).

E d.vard^Eí*djt 1 9h .,(.19J._-. .

Jaco Westàtrate (r8 )

Mauricé ''sèt uurmen (18)
t;t" i tq.

Het bIeek, zoal-s nocht word.en verwacht, een uitstekend. tëa,a rnet veeL techniek .':
eD loopvernogen in huis . , -. , . -, ., ' :''

VergeLeken met het a.mateurvoetbal valién enige verschil-Ien-te noteren. De §ne],-.-
. heiA van hand.eleb, de befieglng zonateï -baI en het diiectire "spel ziJn beter .. " i
verzorgde onderdelea. ,..i l

Ons eIft,aI d.at geroÍdd.eld ruitr een Ja€,x- oualer rlas paste ziclr. ne t!,'intig ninuten '

Het is prettig te consteteren d.at onzè nabiJe toekonst net deze Jongeren er niet
slecht uitziet, aI komen. lle vergeLeken met buurman VCS nog kïaliteit te kort.,.,
van het Fc Den Hasg-team zullen zes Jongens naar Ëei C-elftat rian'd.e senibién''1 '1_
( de profs ) orergaan. . . ... ,, ; ..

De rrienalschs.ppelÍJke veastiijden, zoals deze, rord.en volgens trainer'MarË Wotte
biJna altiJ at genonnen door:.ài3n pupillén. Zo nlet deze avond.: het gelijE6pei,idb
verdlend-(net .riank aan Marcó). -. ' .' .,,"', .

Er nas een. uitstekend. 'arbitiaàl trio voor deze uedàtriJd.. aangestél-A'... i '
ons tean rerd broederliJk gecoacht door Pirr l{estgeest eÍi ond.ergetekende.

opstelling 7 naart.

PÍeter e. d.toorn(t9 )

Leo Meeuvissq ( 21)
?Ct-r:.ct í. d. z$aí ( 20 )

Xobert Garskeep (L9)

Koot U een voLgend keer klJken?

Danly .Hanigue (r9)
ri.-

John v. d.Iluböe,

I,ENS 3 een ko@ net siervissen,
Kort geleden las ondergetekende, IENS 3 net stip. Dat heb ik aan'in niJn àgendó'
genoteerd. en qfgewacht. lrg4neer ze, ln.miJn buurt kïaloen. En da-t llas Duirdorp SV.
öe eerste hetft-$è6: r,ExS tcich de meerdere- ruet kansen die ohbenut tltiïen vait ,1
tegen tlit goort voetballen ls mari.r éÉn vapen nodig en dat is deLelfdelí Andeb§
redt Een het !let. Ilier 1s selonïoetbal ultgegloten. Wet'iníJ-opviel -de toneloze
inzet vaÍr Id., naar'ook Martin Koeleroy, die toch verrassénd voor d.é 'd.ag kwaa...
De achterhoeae van'LXNS gaf de aaníàl veel te veet de vriJe hand.Ínet' aIle .4" ::
rÍslcors van tlien r' zodoende d1e 2iL uitsla8.
De tveed.e heLft ontaarate zich een beetJe wat' niet met 6port te naken haal' lras.r de
gastheren aan techniek te kort kwsnen, zetten ziJ hun stekels op en $lsten op die
manier LENS te Íntiraideren vat ze nog gelukt iB ook,



' 
-' 1Í

onalanks d.ie Eooie trefÍer ver Michel de Koning, en tegen he.t eind.e {e solo van
Marco lamers .die Jem,nerliJk' naast ging'. . ,:t , y ., i , ,.. :
De tveetie helft.speeLale L,ENS net 10 man, voor de .insid.ers , . . , .
h nog even aitrtèr afsluiting: Duindorpers" ziJn ook Scheienlngers 'en viSLan lij'
de vleet, maar enkel-e Lensers doen het in de ooster Schelde met eeE kleÍn haakJe,
Ja en ds,n-vangt nen ,!!30T1'.

-;". -';*l .'

Tot de volgende keer. F.f .

1jl

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIORXN ZOTIIAG . S
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UÍtsfageh zondaa 11 naart l-990.

a,

..'! !ai

(9 "

,,jrí
.l

LH\IS 1
IENS 2 '''"' '

Duinalorp 2
uon& J
Verburg I
Ï,ENS 6
IENS ?
DZS 5

-VCS1
- quicf a

- LENS 3
- IENS li
- IENS 5

-ADS3
' -' Oran,1ep1eií 2'
.-ry*?l "..:,

2:3
'o-t
2-L
1-1
l+-2'
3-1

I-O

v1
'1'12

i

I

ProEratua 'zondag 18 nearrt 1990 .

1l+. oO uur
L1. OÓ riur
1.1, 00 'uur
l-3.00 uur

J4,JU UUr
13.00 uur
13.00 uur

.v.Ast

.v. 't Wout ;! I

. J.tteskèr''
: c . Deíè]inÉ

'532/tot'l ''

61ö110l+3 '

5l+t'/302'l '.

5rt+/3oli9 :

GDS 1 - IENS 1
rnivs z' ' - èe I'lusscnàn 2 '-' l'
LEXS 3 iBTC 2 t':!t íi"

LENS l+ - oDB 3

yl§.)':'"'!_.,^, . .,. i.Quintus 5 - IENS 6
L,ENS 7 - Den Hoorn 6
IENS 8 - BKSVM 12

A. c. BeiJ erébe teen 57o/3::6 :
C.H.de Heij 57!/3722
N.N. j" 63il328)+"

R

T
H

IvL

1.,1::,

\fó

v3

LIGSII,IG ïERBEINEN: .

GDS ErasnusHeg t.o. Schiltlersgaartle

Quintus Leeuwerik te KvintsheuL ' -, . ,i I .-: -.,,

OPSTELLTNGEN

teL:
tel:

32]-3243

oul+2-\2o8 ;,: .

I,ENS
I,ENS
I,ENS

I.,ENS

LENS
LENS

te].:
teI:
te]- :

tel:
tel :

:

1
f+

5
6
T
B

, 2 en 3 lrord.en d.oor de traii:ers bekend genaekt.
als bekend afschriJven biJ lony Vierling
a1s bekend. afschríjven bij R.v.Noort
als bekend afschrijven bij W,Heijnen
als bekenal afschrijven. biJ L,VerkiJk
aLs bekena àfschriJven bij A,Bilderbeek

i : i,.-

36066\2
3l+r1510
3h61088 

rr i
3\5t+9'12
079-rt6't86.

SCHADUW?RoGBAMMA 3rJ AIGEIIELE AtrXEUBING: VAI{ DE Hr3.

_L4. U0 uur Hoodenbure _L

12.0.0 uur Rood.eabyls 2

Quick .l+ - I,nNS' 3

sp. prit. .'iNàord" Pieter Bothstiaat r,èlaë'n."-ri-,-''' rrr' rr. - r -r n :.

Sp. prk. Nw, Hanenburg . Sav, L,Eanlaan -j,rtrtl

- I,ENS. 1
- LENS. 2

12 .00
l-0 . 00
i_2 . 00
l_2 . 00
.12 :00

Quick 5 ,- LENS

Qui ck 7'- LENS
I,yra 3 - IENS
Iyra )+ - IENS

5
8
6
7

Sp.prk.."de Zweth!' .de Lier
It

uur
uur
uur
uur
uur lt

6

,i,

ll



Naar het doorgaan van deze vedstriJ tlen kan lrorden geinformeerd biJ:

lyra na 10.30 uur
quick tusseD 8.30

te1
l-0 . 00 uur te1

01?\5-136?T
36rt72t+

Het schaduwprograuurrE vanaf LENS 3 wordt gespeeLd als de afdeling Den Haag er 1n-.
zrn geheel afI1gt. líet de KWB hebben uiJ hriertioor niet6 te trÉken. ,. ,

Progrsuna zónalag 25 naart 1990

l-)l .00
10.30
11.00
13.00
11.00
l_0.00
10 .00
lL.00

uur
uur
uur
uír
uur
uuI
uur
uur

Laakkvertier 1
WilheLlus 2
LENS 3
LENS, ')+' : .

LngS' 5
Duiddorp 3
DuÍatlorp L
I.ENS 8

LENS 1
LENS 2 :i,
Klanenburg 2 :.

RKSVM 

'Schevenlngen )r;
TENS 6
].,ENS 7
Nivo ,

tloèlpunten
doèlpunten.
doelpunten
d.oelpunten
doelpunten
doelpunten..
doeJ-punten'

.!;I: t',

-.* ,.. .i:

!'r .; ,i

Tops coortieia' s."e,i zóqn :.r9 89 
11.99 

O.

J.v.d.Stee - *" '

F.Disselaiorp,:.'
H. Bertens
M.Xndl-Ích
A.Er[ster
M. Fortman
R. Garakqmp

:LENS II

r'LENS 6
LEI{S 6
LENS I
LENS 3
IMIS 2
IENS 1

)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

(
(

ZO

zo
zo
z,A

ZA
ZA

27
''r a

72
12

- "L1
.. .11

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAAIVOETBAI, Z

L L L LL l' at L L lJ L LL L LL a)

,i; -- ..

ii. !,.-"j
. )rí , ;,i

' ., .!

I,ENS 1
vov 1.
I,ENS 2 ,
I,TÏS 3
TENS L

- Wilhel-uus 1
..:^LENS 1-i ...
.. :.,Shakti 2 ;:...:.'
,.: BLauï zwert 2 .:

. IIPSV 2

0-5
'r't: ,:-r',r _, ,rr _

(teter ) .

líetlstriJ èprogra4:4ay lp t/4 ! aaart l!pQ.

M&Erdag" 3.§- naar!]1PtQ ' l

- RKAW 3-

l lr -r','.r',

t\l.20.20 uur LENS 2

t',,

'l

Hoensdag 21 eaar! 1999

22.15 uur LENS )+ - BEva 5 961,

* IJI{S lr.: LXNS 'schei<lsre-óhté"".
t

Llgging spoïthallen:
i , .;. "r; : i' j.'.i...,r il

. t r: . Íi.li. :0verbosch

Zuidhaghe

- Vlaskamp 3-5

- Mel-is Stokelaan 1201.

,,j:.

Uitelaeen 19 feb{gdri_t/n 9 -riaart 1990,

','l r'

:, . r, r.l.'l
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Z I,ANGS DE SPORTEN VAN DX Z . M . I.A.DDEB Z
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UÍtsl-aaen zaterdag L0 nas,"t l-990.

i:. , ''' ,,,. .l

' 'i j ..r .- .ii:l!- -il

l'--, 'i r,i..i, .i::: .' :rJFSCS KarraaD
Senper ALtius
Hoekse Boys
IENS h

I,EN
].,,EN

IEN

c

s?
c2

,È- Í.1" ]
uitgesteld.,
o-1
'I -?

''| ?-1- NaaJ-awiJk

Progra[I[a zalelqeg l-? 4eart 1990.

L4.30 uur HTSV
10,00 uur DvJ /BizoYt ?
13.00 uur Sev fl
12,30 uur de Fla.ningors

IIGG]NG TffiBXINEN:

- I.,,ENS

- LENS 2
I.,ENS

IENS

Xrasmusweg
Sp.prk, "Prinses ïrene'r Schaap!.reg
Sp.prk a1e HeuveL leidschendan
Sp.prk."Prinses frene" Schaapveg

-0t'(t+2-661-t
i\233d. -t - ^".1. ." : 1 ..

278972 ' .r. .. "

9)+091\.-,., ' :

'. s
.E
,-N
.N

.oepasÍe

.GeIeiJnse

.N.
,N.

003/015 : .,

0t2lo59 .,...

o?6/a67 't.
, .o3o ltB6', ,,1

-' -'..1 t:'i '.r i

:'", I.-

:

3
l+

IITSV
DvJ/Bizon
SEV

de Flaningo I s

. -. tel:
RiJ svijk. tel:
: ,, tel:
Bij srÍij k:teL:

Verzanelt den:

LENS 1 13.00 uur
IENS 2 9.00 uur

I,ENS
TENS

3
l+

11.30 uur
L1.30 uur

BiJ afkeuring schad.uvprograma uit tegen Postalia.
IENS 1 L)+.30 uur LENS 2 Lz.OO uur.

oPSTELLING LSrIS )+:

Proeranma zaterdag 2\ naart 1990.

1l+ . 30 uur L,ENS - PGS
12.00 uur IENS 2 - PGS 2

BiJ algehe].e afkeuring tr€,inen on 12,00 uur.
Voor infontratie over afgelastingen ka.n men zaterd.ags informati
onder telnr: 329r71J. (antvoordapparaat ) venaf 8.30 uui. -'- ''":'

e ln'w1 len

Het eerste en tveeale elftàI yordt door tle trainer bekend gemas.kt. Eventuele i.
afmeldingen voor het eerste en tveed.e team vrij d.agavond. voor 1!:00 uur biJ j r -

Il.v.Spronsen tel: 39330h0, zaak 3502155-of bÍj E.cabel te1: 361+655\, ' . r.

OPSTEL].,ING I,ENS 3:

tí.v.Mersbergen (A), Ii.v.Kooten, D.BaJetto,'.A.Ernster,, W;Hermanie, DrBotteveéI,;
P.Ax. A,v. WiJngaarrlen, S.v.d.Togt, ï,.Sinke, E.de Wolff, J.We]tens, B.Wezenaar.
Erentuele afneldingen voor vriJdagevond 19.00 uur biJ W.v.Mersbe-rgen _te1:,rr _ .
3213360, (ait is verplicht ) ... ....
BiJ afkeuriDg sbhaduwsed.stri j d bij loósduinen. .Verzarelen on 12.00 uur.-'

L.M&nteL (A), N.,faeesar, J, Kouvenhovén, C.fuiper, Il.Ï(ouvenhoven, C.Lipnàn, ''''
J.v.tI.Stee, M.osxo.B.n, W. StuifbeÍgen, F.Si1liakus, E.Haket, D.de Buiter.
Eventuele afneltlingen voor vriJdagavond bij L.ManteI tel: 310?l+26 (ait li "
verplicht ). .. ., t
Willen de aanvoerd.ers van het 3e en l+e elftal kontal6 met elkaàr opnémen zodat
beide el-ftal-l-en vokloende spelers hebben voor de rrealstriJèen uit tegen
Sev en Flamingors.

0.v
J.v

. Berl-o

. Veld.en
oo3/ oL1
otz/065

B



L0.15 uu} L,ENS 3
1\.30 uur LENS l+

Bineo !rr...(iàx)'
I,ENS ZA l+ - Naaldwi

- 31au!, Zwart l+

- DevJo 10

k

N.N
N.N

o26lr1t+ , .
030/190 "'''"-"

Zou het vandaag nog steeds l-uhreni AI $eken leven,ue ir ae -oveiwi.nni'ns";9u1,. 
,"i-

a,ls supergraadmeter HenË Koriwenhoven ! ' - :. -. . .,-F -; -
Nu zult U èenken i Varvear.,Henk? Deze.vraag is'siópeI te beantw.oorÈen , 'doen vei
dus ook. Henk heeft vanaàd,e n.1.'2i (twee keàr!,) àe baligekopti' .' 

', 
i'l

Revolutiouaire ontwiklelingen dus, Helaeà,'hëIaas, biJ de deràé kobpoging maalte
Henk t'handstt, dus det rras onze tweede pingel tegen, near gèr 'tltg wist Ggr$r$-.ag
bal te Etoppen en Henk alalus van een vertlrinkingsdooC (Eeineken) te redd.en. ,:' ' -Ioen tle zege veilig gesteltl was,.was het rlstuivertJe" vissèIen ttssen L.ar.rrens.. -en Wilbert wie <Ie neeste goal-s kon scoren, tlit ln de schadu$ van Ko netuurliJk,
dÍe voorlopig een persverbod heeft uitgevaardigd., wegens teveeL publiciteit. - --!r' . .,-:-.Topscoortier d.us vand.aag:
Laurens 3, Stuif 2 en'goettè dertle rrgood öJ.d"rMister MoriÉtàche; aJ-1àÈ r "Dicky "3.,'
deze laàtste Qas dè t'beautyt! v-an .de iredsïrt,Jd. ,' " .. ":i. ' I ..r,' ji . '': ' .'.' . '

; J':

' .::r " '._ '

'! - Hilbert .

- I r' Ír,\,lrrrr.'
gAE=gEE=gEggPEE9gg

Algeneen kontaktper6oon : Paul v.d.Steen, Chopinstraat' 103, 2552 Sy D.en. IIaa8.
.tel: 39?O1rl+. piJ geen Eehoor: 36351+18- Fred Gr-ens'.. ).

t
ÍlealstriJ AproBradf,a A-B-C-D-E- en F. .i eusd,

Afbell-en voor ond.erstaande *edstriJde! gflg§g biJ ?aul v,tl.Steen (:gtof>t+)
zo snel" nogeliJ k, do-ch ' ulterliJ k voor vriJdagavond L9.00 uur. 3iJ geen Sehoor
bellen naEr Freè Grèns^ (_363i1+f.8). In uiterste nood..nog op zate-rdagnorgqlr .op .

I,E[S(36613].b)na9..oouïrb1JienantlvandeJe.ugdkoinrrisèie.

EIftaI datun aanvana .teeenstander t ii/t nuis 'l'errernTnura :'l' "*. r'. r;"ii.
A. reg.

AL
B1
33

cL
c2

r'(
2!
L7
t7
t7
19
1T
L'(
l-9 nrt . L8. 30
LT nrt. LU.3O

., 1T. nrt . . 9.3q
17 E{t. 9.30
L? Ert. 10.1,
L? nrt., 9.00

, 1? Ext. 9."30 .

1? mrt. 10 .00.
1T. Ert , l-0 .00

., l-7 nrt . 10.30 
.

L? nÍ!. U.30
. l-7 rDrir. 9..30

LB nrt. 11.0d
1? nrt. 11.30
18 Ert. 11.00
17 rfb. 9.30
18 rnrt. l-1.00
1T nrt . l-0 . 30
18 rrt. 11.00

mt, Llt.30';. 1{SE re8.
rrt' . 19'. 00 .',. . Vlos A. reg.
Ert. 12. )+5 rr.icona A2
rÍt. 12.\, ScheveningenBL
EÍt:" 12.[, :( nVC 83
,iirt. L9.li5 ,'.Verh'uÉth B2.
Ert. Ll-.00 Quick CL
Ert, 13.00 Die Haghe Cl-

11111s ",r '.: V1 ' ' ,;
Uit' ';', i.. Me]ts lstokéIaCil.l
tfiu].s vJ
thuie V1
uit - .- ,, '' Sp.i:rk Pr. Irene '
thuis.. 'l V2 -' I v , :a'n l

thuis Vl-
thuis V2

r.3,j 30.^ '
tSll-5 (vios )
L2'i 00li' , i

].1.]+5
12.00 (nvc )
1!'r1!,':-'..
10..15
r.2.30

:00
.90
.30
. bo.
.15
.,1i
,'00
9. 00
.09
.00

c3
cb
D1

Verbu.rch c1 thuis Y2 ., r. - -:;' 18
. Duno C1 ., . . thuis . . ,.V2 ,. í Ll+

. . Die Eaghe 
'C2' 

Uit Ochenbuigh ' . ' I
' VeloD3. ult. ' Noordneg . --9
n- Duinalof,p SV E1 uit - Sportl/$ezenptèin. B

.. Reva. El - thuis. . 1't2 .i .. d' ..9
I{onselersdiJk X3 uit Sp.prk. StriJphorst-

.- Íerburch É3' thuig '!2 . . ".. .. . ,.-*r0' DyuaEo | 6T E2 .thuis v2 .. : . ' .- 11

..' Laakks. F2 (vr.) uit. Jjv.Beersgtr: r,';, 
;B

Laakkr, (.rr.) thuis - v2 Ll
onderlÍng voetbal op LENS 10

D?
EJ.

E2
,E!a

xl+
E'
E6
F1

F2

93

r 
-- rI

9
10
l-0
10

Quick tr'3 thuis \2
ond.erling voetba,l- op LENS
VCS F3 thuis Vz
onderlin6 voetbal op LENS

Fh

9

.00''

. 30"

.l+5

.0Ó

.\5

.00

.h,

.00

. I+5



BIJZONDERHDU,IT

- LXNS E5 net II.Sahin.

- aanwezig JIIKO vanaf 8.00 uur: M.Reuver, tr'.Schuurman en P.v,d..Steen, -'
- g&arne ouders roet vervoèr voor: LENS Ct+, D2, EL, X3, El+, tr'l-. .-:- ;.:-:-:;.-ï :- ' ::.i'

- opsteJ-lingen als bekend net uitzond.ering ven: ' '"_-"
- LENS CL zonder ' w.ir.'Diénen, t'í.v.a.nerg; zie ook LXNS c3' 'l ' '':i':' I Í :i 

"
- IENS C2 zonder J.v.Dienen, net D. ÍernpeLnan. - " '" -: : i 'rr'1''r"":i'' :r' ': !

- IENS C3 mét M.v.d.Serg, G.Schluter zie ook biJ IENS C)4'' 1i";"". ' ,' 
" "i' rÍ --': "'

- LENS Cl+ zonder M.!íateireus net d.S"hlotur. ,'' r'' i:'jJ'-': "r ''"

- LENS r'2 aetr J.v.Spronsen' " '

- tE$lS iïl+ net B.ten Kate en E.Kipp,'ionder F,Ktik'
-;.Jr

lenskledinà ' ':-'"i': ': ' l' r'r': '''r' ''. {-l'' ':-

In 'soraige e:.ftellen l-open ale l-aatste.tiJd .pufur" rona ,r'èt 
tèuo' 

uf*ijtèi',à'
LENStenue. Dit kan natuurlÍJk niet.., We. veïzgeke[ d.e ]-eid.ers on hier'op-,te '.,, -.ï
l-etten. Spelers met een afwijkencl LENStenue worden niet opgestelal m&ar naar
huis gestuurd oE hun tenue in orde te maken. Ju1lie zijn d.us gewaarschuwd..
Í,ENS speelt in een korenblauw shirt met ronde witte kraag en nanchetten, een
effen rlit broekJe en geheel korenblauwe kousen.

Schadulrprograune Jeugd.
!. .

BiJ twiJ felachtig vèer nogen ;uij.ii èvne naar Í,nNS beLlen ( 366].31)+ ) oi' heï'r '" ' '

kompet itievoetbal ttoàrgaat, 9f lat onderstaàid schaduwprogrernrn vordt gespeeld.-
D€i slelers va:a C2 en E2 mogeb hun l-eiders bellen. De leidè" van C2 is tè -' .,' '

bereiken ond.er nr::mer 361+6i3B en de spelers van E2 nogen 3916532 belten. Noieer
tleze numers even want viJ veraeld.en ze nu niet neér.- :j- --..';: 'l'::r.l)',-.1::r"-.'.i.|";!'-';i

..1 . Ir- ,,,-l'l '', se.uenkomst LENS -., lr
i..,.l

"('j

uul LENS A.reg., .81 en 83 traÍnen
uur Celeritas AL "'- IENS A1 - Noord.seg
uur LENS Cl, C3 en Cl+ trainen
uur.Celeritas C1 :..- - IENS C2 - Noordveg-
uur LENS DI, D2 ën El- trainen
uur LEIIS, E2, E3, El+, E5 en E6 trainen..
uur LENS 81, F2, I'3 en I'l+ trèÍnen

1,2.30 uui'
13.'0d uur
II.30 uur
Ii.00' .uur'--

,10.30 uur
'l-0. 30 uur 

", .9.30:uu.I'

13.00
l_[. oo
t-2 .00
L2 .00
11,00
Ll,00
10.00

Tr8inen kan overal. Nee[ a]-tiJd. een 'trainingspa,k, voetbalschoenen en, "-'
§rmschoenen nee. Verzamelen op IENS,en we verr"acbten daar all:e slelers,
leiders en trainers. rr -" ,.

C-een - D-eencup.

Natuur1iJkhebbenviJookditJaai.weeringeschreveníoorhetbekditoernooi
voor LENó Cl en DI. Zoals Juttie veten loopt dit toernooi naast de Haàgse
Cour€ntcup toor senioren. Het gaat.,voIgens het knock-óut systeen d.,.ir,-z,
d.e vinnaar: van ied.ere wedëtriJd gaat door totdat er tïee teams overbliJven
d.ie el-kaar op 26 mei in de gróte-finale ontnoeten. Zdver is het nog lang
niet inàar binnenkort sordt er al gëfoot en begin epril spelen Jultie dan
ïekeliJks totd.at Je verliest. Het spreekt voor zich dat C1 een grote kans-
hebber is on de'findlé te h&1en. Maar let op: kanshebbers zijn vaak sne.]- '':
uitgeschàkeId. d.oor onderschatt ing. Van' de telenstarid.er. Eerst kampioen proberen
te word.gn en dan voluit in de C-eèn èup. Ook Dl- moet ver kunnen kómën als de
loting'juJ.lie gunstíg §eZind is. De kompetitie is nÍet zo succesvol'voor ju]lie.
Dan maàr vla,Dmen in d.e D-een eup. succei! ' '' '.i"- '

I ''tt' '

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

L0



StÉ.rt nleuwe seizoen.

VeèI speleis. (teei oudèrs) pIàirnen nu aI d.e zonervekartÍe . ' l.IiJ pl"enneh'nu. al het.;
oétenprölrà,rlrira' íooi 'het' nieuwe seizoen. l]e ste,rten tie trainin8) af,veer op' : l','. "

6/?-auelistirs''Íooii-r1e A:B en C selektie, raét de D-en E-seJektie 'beginnen .,ve: r -,,a..
wat'Latér' d..i.z.'2O/2L airgustus. WiJ begriJpen da.t niet ledereen biJ de"start .,
va.n tle traíniogen terug zaL zlJn. Toch vrEgen wiJ n.n. d.e ouders oE indien-'i,;) "'
nogeHJk 'zo.'vróeg 'moÉeliJk op vaknatie te Bae.rl. Dit gèeft'de tTaiíers een. kans,om
góed te kunnén 'selé]rtèféi 'eri Ura zooh kan zich optimaal irl'de kiJkèr 'spelen. :^i .,!
De eerste óefenvedstiiJ den ziJn op 18r augustus (A-3-c) en.oÉ 25 augustu§ (D=E). .''
Op 3L/8 en'1/9 hebten $q Íeer de vierkanp. op LENS.(A.B-C-D) en op B/9 star!.de '-l
koEpetltle. Dua nognaals indien !0ogelilk: vroeg op vakantie tiit jaar.' !,. l'.

t

Leus Lentetral.

Op 23 neart alweer een feest op IENS. NatuurliJk nogen ook tle
J eugtlLeden en aIle trainers en l-eid.ers ook komen'

, ,... !'-. |,\-t,

Reis.les eind.e seizoen. ..

Er kont een heus alansorkest uet zeven fian. De nBam: Sunset Serren.
Hei feest aluurt'tot in de kleine uurtJes. KaartJes Det een Sratis
zijn'te koop op'fENS 6,t: 5,-- pei pereoon. NaaÀt de goede nuziei
rat snacks uitgectee: (.,-,Kopen die .kaarten dr1g. +.:,",1,lrp1"raag- of- IBIp

ouders ven onze

kondunptie'
Íorden èr ook 

_ 
irog

z -= ..;.'r c ::,:.lrJ. !' Í5,
0p veizoeki'órgaaiséert -tIè 

Jergidkonnlssie voor de elftalfen dig,llil-Ien gen rei-sJ.e aar:
het eintl:van het Éeizoenl Het" spieekt voor zÍch dat dan wel he.t hele,elftal--:, .r

Voorlopi[ hebben rlé tot nu toe op verzoek geregeld.: : .' .i :!,r\,i.,Í: .Í -1 ].,:
LENS A.reg.: vertrekt vriJ dagnamid.deg I ;unt naar Limburg en hoÀt op zontiag

10 Juni tleer terug.
LET{S 81 : vertrekt vriJdagnànièdag L8 roel near liroburg en kort oP zond.ag

20 oei eeer terug.
ï,ENS C].,C2rDL: ïertrekt .rriJdaBnorgen 1 Juni naar PariJs en kont op Eaan

plaateéa. vriJ 'voor 'spelers van C3, CI of D2. , .' ' itil:.,I

LEIIS 81,'E23 ïertrekt zatertlagf,orgeri 2 JuEi naar tinburg . en 'kont, op Eeenda8' i
l+ Junt'téer terug. Kosten f . ?5,-- Per persoQn.-, ) , .., ;.i:-' '.. -:-.' ." -.. ; ' l:rr!i.I

Zonel d,e spelers eIs de leiilers ;qoeteii' bovenstaande bed.ragen bet8,Ien. r i': 11^.;;1,, ,-.

Dit ka! in terniJnen gebdireh oi Giro'336?11 t.n.v. penni-agneester LEN§ tq,-: , -.

Monster net vermeLding r'eis naar...:.-..,.(inrulIen taarheen). Op 5 nei ^ 'r'.
noeten alLe deeLneners aLLes betaald. hebben ondat Í,iJ ook optiJd. aen onze
verpllchtlngegn noeten ïoLtloen. De spelers ra{l +.IeS. en-, 81 vragen wiJ..on alva§t
r. !0,-: óvËr-te naken ondat d.e defi;itieïe pi':.is'nàg niet bekend.is:i '. '' t"i
ZiJn èr'noe antlere elftaLl-en d.ie,iets vilIen alan floeten zj-J'ních' ioör'tràpriI't "i

,"Íà"; tillp"oi ".a.st".n. ' . ,' :'. ' r'i '-'Ér I'r- '; - ''-' ' ''r-r'
'',': . ..., .r.;'_'!. - -'-:. . i- i.A

Ie LENS CI op res n&ar een ka$pioenschap'!

'Voor d.é néeàte.ttvóéttelkennersrr i§ het al J&ren een,rvaststaend Íeit d9,! {e' r,, '
huidlgè ].lchtlí§ C:klassers eén leuke ; .talentllolle groep;is. Al:,iaren diaeit' '' -

deze grbep Jongèns'in de top va.D de hoogste klassen ,nee. .Dit'r J Éar': l-iJ kt bet
erop dat hun Jarenlenge trouue trainlngsarbeid en hun inzet beloond. gaat
fibràen met zoíel eén- k'a.o?ioenschap "voor C1" e].s C2. He Eo8en: natuurliJlr nÍe! tq,;
vioeg Juichen nàÀi eeí" feit is'echter $eI.'èat Íre. elles in eigen"hand. hebben '
Voor CL r,rordt het zelfs de koÍrende" tl}ee'Qekèn eI besli'st. .Pllee" v.eken Eeleden- veid Éaaste éoncrÉrèut Ano .in hét eigen -Zuiderpelk' op een. rl=2 ne.der.Laag 8e- í j.t'- -

'' trakteerè. Afgelopën zaterAa8 iooest:. neèekoirloper DHC erl aan r8qloïen, Na een
moeizane eèrste helft. vadrbiJ onnoalig veel- aluels., $eralèn verlore,n' -Eet aLs

: gèío1g eeí handvol' goè'de -kansen voor DIIC ' stelde LENS..in' de eerste,10 ninuten

: '1 ,.-,- t: :.Jo .,.-J; J: 11

--11 -



van ae tveede heLft orde op zaken. Eerst vas het Tormy die een corner van Michel
uet bet hoofd afrondal" 

"n 
irog geen viJf minuten later profiteerde: Hans':erg fmap]".j

vah een slecht genonen vriJe. trap vau DHC, 2-0. De ss.lniettetnin bl-ee f, ook d.e. tveede
helft rornelig. "AtrIeen d.oor het feit d.at'LEÏS als te8m. keihelè werkte en nen.bereid.
ïas on fouten. van een andel te herstel]en bleef ae 2-0 voorsprong geha4tlhaafd. . ..
Gevolg var dit all-es ,is det CI nu alleen op de kop staat* roet één pr:at voorspron_g ,

op Quick. ". -' i. r . - ," - . _..' '=' -ri: " -: ';.'..
a.s.zaterdag yolgt de derde, topper in drie weken aIs QuÍck'as.n de 

. 
He-ngel-o1aa,q . , ,-'

op bezoek ,kout:: IENS heef! nog wat goetl te naken tegen deze plo.eg :wen! .een va'n d'e

Oiie rsédstrÍJden die dit seízoen verloren ging vas'de uitvptistrife iii Qiri""\.,'.:'
De feiders, ouders en vaste supporters. hebben er het volste vertroutpn in. dat de.,
t'"*": sportievé revanche saan nem€n., 

,;:, ", ,"r"ru.t ,r,:at 

tt 
..,-.'.

, ,:l .r. -'., s ', ,Carnavg I tr' en E-s

U] TSI.,,AGEN JEUGD:

Na afloop van het carDaval op,e6 ietruali vad niJ gdvreàld' èen .stulJ'e të'sihriJíen.
i"fà." tà" iÈ vergeten fret siíx,1e in te leveien, daaron nu nog.',een pàar woorderi. ''
De inzèt van àe moed.ers die de spelletJes bedachten èn alles vèrzorgd.én vas erg
groot, De kintieren waren zo entnóuàiasi bezig Aat zé binnèn eèn iirir door tië .: ''
istrippenkaartt' heen 'waren. De 2e kaart vas nod'ig. Tussendoor 

. 
vas. er een-

polonaiEe en een versns.pering en d8r voor èe neeste kinderen (ei.'öuders)i-. .,'";--,.

ànïéri+achts een stoerenàanà . . oet is eu.een biJ LENS uitv.oerbaar net" &aar 'l-iefst.,i
\9 kinderen en 2 oud.ers. iEet. werd. een. echte knaller. De kiPdere! èie afvielen '.t
varen toch een beetJe teJ-eurgestelè. Iedereen.vilae, als laat§t-e oYerbLiJven. a.-.
De kinderen hebben zich die niddag geen minuut verveeLd.'.De darnes mogen 

-aen 
deze- 

_

nidtiag terugdenken a1s rn zeer. geslaagd carnaval..,Kla ,:..,... t :.., ,...: .. ,

-,Li.
een vader.

.' .1';

0lympie '
LENS A1
I,ENS B].
Schipluid.en 82
IENS CL '.', . - -
IENS C2
TENS C3
KiJkduin C1 - - 

)' -
Leak]{w.' Dl-" , .'-:

WP D1
r :- s .

LENS A;reg.
v(,C A2
81. Zvart B1
I.,ENS B3
DIIC Cl "( ! i.'

osc c1 ..: .'
sv,35 c2
IENS'Ch"',",,
I,ENS-01' i

IENS D2 . .,

,'.',.',.'

r l+:2-:.,
:. 2-3 i,.. ..'

1-1
' o-io '' "'

.i 2-O '.i
.j 2-0

8_5
;i, l+-3 .:

.'9-2: , :
' '?-),'

LENS .E]- . -
LENS E2 r'. .-
IENS E3
TENS E\ '"-
IENS E' . -
Bava E3
ADO I'1
WippolderFl-
Kijkduin F].-
ffis,E, :. .- .-

t )J: 'i ,,

BTC -E1 .; " 10-2
Lyra E)+ -. '-. ' , 1l+-1
NKSVM E2 3-O
Te l.lervii- EL 1-1
BTC E' ...... .. 1-1 'ï,.
LENS.E6,. ,; 3-2
I,ENS T1 0-6
LENS F2 . .. . . l-1-3 i, .. :

IENS, F3 rl ir . r 6-0. . - :

LENS tr'\ t... ",. 
O-2 , .: .

' , i...i.., i,..t ,\
t.,!

Weer een volledig' progranns. 'afgewerkt. En a1les liep .öp- roUetJ es .' 
-Slechts. 

een
paar hs.rdnekkige afbellers .öp de àateïd.agnorgen en enkele spelers die paè"'
àp zaterd.àg teÍaëi aat ,. r"cht=treeks gingen.-zal- hét echt te moéiti,Jt ziJn
on dit zoals zo vao.k. gevraagd. at op vrlJda.gavond te doen?? Vooi ons is dít'
veel nakketiJ ker. Gaarne Jullie rned.everking.

Lens A,re!:,:kon niet Íinnen.bii numei tuee' olynpia.- Toch krege!' 'iul+ie.'.hel.e gogde

kanseh. Schiet ze er de' Laatste. yier vedstriJtlen nu Sgn§ in: Wie.neet
" ' word.t er tldn.toch nog eens Sevonneh ïant'dat verdie-4en JuL]1e best.

. Suèèes,r ... ) .. .-' ,..r::.r;; i! .. 1. .

LENS A1 r : rreer teveel afbeLlexs (l+). Uaar net, Roberto.en DennÍs (teaairftt ) B&akten
',',l '. .JÉtl-ie eleen hele leuke rpot v r'.die hefsas net 'verLoren verd. Zaterdag
'- ' 'l i) .proberen te. wihnen. Doe je best veer. i .J(. : . i. .,a, .,r

LENS .81 verloor ,een.punt tegen Blauv zvart. NatuurliJk pronoveren ze veL.horen
ve vaÍr eILe kanten. Toch hebben. Juuie nog we.t pu4ten nqqig.. ZeLfs een
ka.mpioenschap is niet uitgesloten. I(nok d.asrvoor met zrn aIIen. Dus.
zaterd.ag sinnèri en op ei6en kriicht promotie afdwingen-.- Zo hoort'.het., toch.

t2

.1



- .-?i È ' -.\- - .ra'.' ,'4. 'e'' r ,\ .

r,e.n§l 
-n3 

:'nög in§1 uèt rf bperers weg. Meer geen'keepe1..Óèàe..vas ectrtèr riiet
tj.*.*- --f-goàii'riant scni.pruíaen'.ri"ia.rët ró-o vergrqe6n., zet'er-d3e" iecht'et\reeks-r!j rr naar RVC in BiJsviJk. Dat noet veèr een overwinning kunnen ïord,en,

lgqg rql ,.:; !q. gogd.; op tlreef aleze fieken. Vorlge veek werd ADO kansloos genaekt
voor de titel en afge.l-open zaterdag werd. DHC met een 2-0 nederlaag
afgeschud. Zatertlag veer,e€n'toppeq thuis tegen Quick. BiJ winst
ls het kampioenschap bi-Jía.binnen. Hè91 veel succeE Jongens.

Lens C2 : doet het ook erg Eoed.rlIn C5 vorgt deleerste pl-aats Íngenonen met
sl-echts VCS Cl als ee-qi"'antiere ge§edigtie. voor de eerste pl-ek. Afgelopen
zaterdag verrl OSC metliz-ri overslàgenl Zateriiag kont Die Haghe.
Vorige keer verLoren jul-Iie ,van ze. ';

I,ens C3 .: von geLukkig veer eens'. Hàt''werO. een doelpuntriJke vettstriJd tegen
sVri5 die iens net B-jiwon. Zeteïdag'Dunà. Een zware k1uÍi, Lsat
zÍen d.Et JuLLiè- dit: ook a'àkurinen.

tens Cl+ : speel-tle eea-bëIe. larige-' veaËfii3 a biJ KiJkduin. Het leek erop dat er
doorgespeéId verd'totdat KiJkduin op voorsprong kwan. Dit ]ukte vLak
voor liïd iiatuuriiJk. Jdnmer. ,;\*..

Lens Dl : speeiaé'ftegen köpl'öper tqakkwaiiier 
'Ëen 

kansfose vedstrijd. zaterdag

-tÉuis' 
te§e.n medekopl-oper..'(ret ilaakkwartier ) ADO. Jongens, doe Je best

,rf :oruiur. i),' ..".--, - ï;. rrl-- r ., -.- .
ï,ens,!2 .'i.had pechj/'Piet, de kèeper.'*had àutópech en kon niet körnen. Deze klap

fÍ"'.'. ser'a-niËt goea'vei+dr'ri "í pe r,"irooi'rnet 3-2. lr
f,eriË" Sr : speeld.e een prima i'öt 

''te 
-en 

lBfgd Ze oronnentytiJ..makkeli J k net 1O-2.';. . l'.'--.. Het eef ste doerpunr ,vreÍ a.r na ru seconden. leze Klap xvan rtC nietï":;. meer te 1oven. T ,. .-i, ., 
-.,.'., 

,i.''i::: ..*. 
;

-Lens E2 : haaLde d.e eerste' oversinnine in,dé.komàetitie binhen, En vat voor één,
Í,yra rerd net il+tr1jtverslàeen en LENS Eà' speefde eèn hele goede wedstrild.
En voor de spons-oil Mission E1éctronics 'r.'erd een ioto genonen.

Lens E3 : niste ?eer Dave O-Uaàru. -Oiï kcin'dgtuurli;! niet. Gèlukkig keepte Rovin
zrn t{eede veastriJ.a.{tiiJ''d.eeà,dÏt eoed-én E'3 won,net 3-0.

Lens El+ : speeltl.e een spanneatie partiJ. Zn kïaEren net L-O vobr naar Te Werye
maakte ?1ak "oor tila f-f. i"ns Uas het dieri niet 'nee eens en
enkele spelers liepen'boos naar het kleedlokàal .i,'p,v, penalties
te schieten. Dit kan_.natuulLiJk niet. i1 : '-- ;

Lens E5 : ook hier een hele sprinnerde partiJ die net een 1-1,stand afgesloten
Í.ertl. teuk ras Ju1lie, Lgithousiasme toen Jullíe scoörden. Zo hoort

.Lens E6 !.verLoor met 3-2 *,an nÏ,rà.'Oit rias zo'n leÉtje Ju11ie eerste ned.erLeag
en d.at hoort ook biJ het vLetbaÍ,Len. Geen kLachten over Ju11ie gedrag
dit keer. ook dat hoorttzo .., r.

Lens tr'1 . : ïon maar Liefst met 6-0 '-ïaril ADO. iJe.t ras grote klasse van Jullie ,. Zaterd.ag rriend.6chappeliJk,.biJ een'1hele sterke tegenstand.er t.'w.
Laakkuartier. Doe J e,'rQistÍ"1 ''-i:';ï'{r_

Lens F2 : kansloos tegen llippolder !'1. Zaterdag Íreer ïriendschappelij k thuis
tegen Laakkirartier. Dat zaI, test reÏ beter gaan.

Í,ens F3 : treft het niet de laatste seken. Nu'weer tegen een veel groter KiJkduiu.
Of }tet aUenaal- F-spelers saréh valt te betriJfelen.

l,ens -tj'4

Kansloos earen Jul1ie.
trof eeq qanorde -aan biJ iiBS,.Geen Ieid.er, geen . scheldsrechter , geen
$edstriJ dpapiered lraren bij HBS aarirrezig. Na ëen kleine 20 minuten
gachten l}er,en, er terat speleris geïonden rari'ltBS eh hbn er rorden begonnen
onder leiding van een radèr ran een Lens speler'I? ? 2??
Ile von4en zeer vertliend tret 2-0, ". ,.

II
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27 57 lí..ter .Li!{e.4i ; tr',.J ga . il+0285, r"reÍnarstrs.at lj,2r,62. GS Der Haag, te]:..36L6I!3.
2?52 MlC.KuiL; J.Jun- 11L28)+; Eekhoorniade tl+, 2rLl+ \rB 

'i"n iIr"e. i,er':.S6ftgOO,. '- ;. ,. '.

OFFICIEEL:

Nieuwe Leden.

J':'r' 1'1r'q1 t
opzeaginB.

2230 S.. Bruping-s,r.., §.qzo.

': li

. : .t '''. ;,. i

-.È .:'' 11i.-n n

,] .' . '|.1
Hegistratiekosten 1e boeking r, : 

eO ,l-i" e. èteeivi;
Re6istretiekosten 2e boeking f. 2J,--z R.Bogisch.

Adnini stratiekosten strs.fzaÈk f. 35,--: J.BuiteLaar, F.el- Heddioui, A..!vl: v.: q..ll9e,B.

Setaling vó6r 2-l+-1990 door overnaking op girorekening 3367:-r "t;;;;: 
" '"-

rekenÍng 129921t229 RabobaDk Den, IIeag,"t.Frv. V.V.LENS tè RiJ swiJ k. ond.er' ver-" i
nelding var trBoeterr.

IIet Sestuur:
. --j ,i ,'l . :-: ^.' ,i ^ .. li. -l : -,. " '-,-l '1'l

i; ó.nooà.

Dank aan de D.c.M.

Zoals bekend. is, vofd.t deze.zomer ons 3e veld uitgebreitt. onderharden genonenj ií
Dit heeft een geviJzigè reparatieschema opgel-evercl, gepu-bliceerti in de f,ens-
revue. :" :: "-
Dit gaf echter het voLgende probleen:

Ve1d. 2 gesloten vanaf Hoensdag 6 Juni,
In verband net diverse activiteiten, (toernooien, enz.),klisn d.it, voor ons zeef
ongelukkig u!t, ;..1.. .; ,,,.,. .- .1r I :1.'-.,.; :.:,, . . 1ir,: i

Door de vriendeliJke laedeverking van rte D.G.M. is dit slsvolgt , ger;riJ zigd.: ' i J';
Veld. 1 gesloten vanaf 28 uei en veld 2 gesloten vanaf 11 Jr:ni, zodat de
toernooien toch tloor kunnen gaan,
NogEaals onze harteliJke dank voor d.eze priDa Eedewerking!

Het Bestuui. r^

Dennls PooL, Dennis Lameri j Jimy Sp#n=, Eikin' I$dogèa, Mario de Brito, xobbie Tur,
Xoberto -Jansen, .DonDy Heins, SashB Gl,aud.esans,, .Í-i nrny Doergar'Nie1s. Schuurman eh
trainer.tr'réd Grens ziJn. ve_ra4t'wooraleLiJ k voor.de prorodtie vanr- Bl- liadr'dè: i', ;.
Regionale ktasse.-.(zie JUKO). r. .i'.! :i ,1 r'r'' ,.

VAN DX NXDAKTIETAEEL..

Jongens, ook na[ens het Bestur:r varr harte profic'iat en vee]-'.succes vófgenal. J dai ;
in d.e 2e -kL, B.Xegi.onaal-! !!.1,. - , r:., . i,,,.. .-'r !;r '.''-, 'ri.'.',: i:

l' ' .. i r '. vr .'.'. '-,' -*..
.rDe .Jongens van,LEtlQ Cl kurnen a.s..zaterdag een. kampioensfeestJ e .vieren mits ér.
ge'wonnen \ ordt van Vitesse Delft CI. Deze vedstriJd vordt "biJ Vitesse Delft cjim,.

10.)+5 uur gespeelal. Ook namens het bestuur: veef succesl.!-!. .. -, I

1

II t: t, r'



En wat betrefb LEl{s l- (20)i ziJ blijven vpor verra.ssingen zorgent!. En, u hoíat toch
..1.. .';.'.'

..,,rr.rli-.-ij, r...{,, .. } .rt:!i ..'.r"1 .t..ti'.
a. s. zond.ag Laakl<vartier ],XNS LU. oo uur

oRekeltl es:

- Vanuit Zti.Afrika ontvingen wiJ de harteliJke groeten van Annie èn Jan Bàm.' ,

,- Vrijdag 20 april- om Ll+,00.uur in HofwiJck, Huygensuuseun, Westeindè'2 tei ï
Voorburg is heeL ï,ENS uitgenod.igd om,het trouvfeest van lIens KooiJeng'a en
Eflen Hube1 biJ te konen vonen.

- De receptie word.t gehoud.en tussen 16.30 uur en 18.00 uur Ín Bestaur8rt
Glil1 3ar rrDe Boerdery" Klaveffeid.e 80 te Voorburg. . _:_

- Sinds kort beschikt onze zs,t.sen.afd.. over een bÍonische ns.n..,,..,1. i..,-, .',

- IIet betreft líil-1en KLiinnen die een operatie heeft ondergaa! aan ziJn laatste
enkeLbanden.

- H1]}en, viJ vensen Jou een spoedige renovatiel t
p.s. I{e b}iJven vooi Jou een"geschikt e1ftal zoèken!!

AsenalatiPs.

23 naart: L,ENS IENTE tr'EEST earvang 20,30 uur. '

2l+/25 na.art: Vergeet Ulr, kt:k nigl één uur vooruit te zettent I I

2l+ naart: Vites6e Delft CL - LENS Cl. aanvang 10.1+5 uur.
. LENS 1 - PGS 1 aanvang 1)+.30 uur.

25 rsalt: WiLheluus.2 . --.LENS A , _a.envang L0,30 uur.
laakkvartiei r."' '- riNS i '' dànr.rr6 rL.oo uur.

Gevreagd.:

llie heeft er ouale krantenknipsels . vs.n Lens voor niJ?
Ik vil n.1. een plakboek naken. s.v.p. inleveren biJ de ber. WeI even zeggen ' '-
dat het voor nlJ is. . . 1 :'. ., ..-.j ,. :'

groetJes, Esuee.

.a

I'NI CONN U}IICORN UNTCORN UNICORN lINICORN

GDS I,ENS. \-P..
Ton srGravend.iJk, 'succesvol LENSj eugdtrainer a]-smede,een IJENS 1 (20)-speler d.tealtiJd d.uideliJk aanwezig ts geveest;, was afgelopen zondag. onze lJNrc0RÍrapporteur.
Dat ron een held.ere, frisse kiJk op voetbalgebied heeft Éreek vel uit zij;- ' r' 

.purtenteootd.eling voor d.e. lINIconNtrofee: .: . -. ..; .'i;
Dit klassement- uNrcoRNvoetb, lrer van iet'jaar Tioree- beeft tot heden nog : .'
steeds een uisseleud.e top 11! !M
Tonrs visle op tle, door r,xNS op haar. elgen kenmerkende s.nier, verLoien wedstrÍJd
kunt U hieronder lezen. ,. |. :..Ér
Ton, bedankt voor Je med.elrerking I !-,;, :, . . ,.-: | ,,-t; .

2



GDS tENS

voorEf gezien was deze wedstriJd voor beide teaEs erg belangriJk. ,... - í,,-
Voor de thuisclub is er nog steeds degradatiegevear met het inniddels' bèrustenile
§BS en clubs aIs 3TC, GDA, DSO en Hoek van Hol-}and.,
voor LENS v&s een overwinning noodzakelijk or rogàij,jx de.'àe periodetit,er ií de
vacht te slepen, Leakkwartier moet d.aB nog miniaaal J- punt aan GDA veïspelon.
0p papier dus tveestrijd en vooruitzicht op een spannend.e. vedstriJ d.
Het vas GDS ttat e1 geury bliJk eai ubt het vilde: winnen! I

in ae ?e nirr"iit ï"rà-àèn rri.,"Í oïLr ae tinxerkant besioten íet eÉn teruggeregde
lal- riónting pënaltystiii' ,aar eËn inkónende ipeler'geen. nóeite. hàd. tret tài-t"'
vinalen 1-0.
Voor een pLoeg èÍe in de onderste regionen verkeert,(aaar elgenliJk 8e1d.t d.Ít
voor alLe teams), is een toneloze inzet vaak het enige vat nog piuÍten -(eirlrat 

.

geluk ) op kan. l-everen,
GDS ging ddh- óok enthousiast verder en uoa vooral tie sleg bp'het nid$enveld'
Na ruim eeii Ëwari,ièr letdhe ëèn'khappe L-2 combÍnatie aan èe rechterkanï ' nàar èen

- - -_--:i r ' .,
Vana,f de ditr'ap bràcht-.LENS de spanning 'weer even terug' n8. een onoplettendheid Ín

Ëï,;;;;:";lir"-óis-pir.te ae aiàaa ríeer op en in dg ele àinuut uerè een bose'
voorzet slecht veggewerkt en kon een alert reagerende GDs-sleler doeltreffend.
uithÈl-en, 3-1,.
GDS controteerd.e vaaaf dat, Eouent de wedstriJtt verd.er 

''.'41 
noe'st een veraedi8er

nog weL de baL van ale LÍJb ha1en, zods.t er voor ïust geen 3-2 op het scorebord
vergcheen. 'i'' ' '"'' ; ''
t- r""à""i1"" noËteen kansJË iè maÈen noest LENS itr iedergeyal met íin allen -
Eet ueer inzet het vëId ingaan, zodet het verk niet op een handJe vol velvilleiide
spelers neerkwa,m.
De slelers van GDS lieten overduideliJk zien dèt GDS staat voor Groot Door
Sanenverking. ' : l-' r' -'-' ''
lËFda"rentegen kon ook, na rgst niet echt inponeren , ondanks . Aat er uit een
hoekschop net een.mooie kopbs,l een 3;2 stanal vertl aBngetekenal,il , 'i
Dit vas echtqr vool GDS een teken een stapJe herder te lopen en a} Eauw ïerA r

dit beloouè.li;-e. (tËvens eindstpnà). ., . .,.t. .
Zonder twiJfel een",verdiende overwinni.ng voor GDS; een plogg die technisch .,.
gezien nind.èr kwaliteit in huis heeft, raaar Aie Lens op baFis van een gezonqe -.

ved.striJ d.instelling gekoppel-d aan d.e noèige werklust duitteliJk overtroefde.
BiJ lens ontbrak tluittglÍJk de motivatie en det nog 5 conpetitiefiedstriJ den te
gaan zu1lën er toóh nog punten gehaald moeten vorden. ... ,'-
isschien een vat negatieve benad.ering, naar gezien het vertoonde spel- is er

geen red.en on erg optinistisch te ziJn.
Hoewe1 het veeÏ Íitiródi§de' tot ..een partiJtJe zoraera.ioitdvoetbal, is'dit nièt een
reàen'r,., ja de tloor het bestuur en technísche leiding nagestreefde doelstelling
van Eininasl- het bérdiren vÉin'eèn periödètitel, zo gemakzuchtÍg'op te vàtten.
Volgende week tegen kanpioenskand Íalaat La8kkHartier is het veer eens tiJd voor
een t'up" uet de vedstriJd tegen GDS hebten viJ weer net één van de te vele
rrd.or{Írsrr te raeken gehatl. '. ,.;:,j ;:r,'-:Jiir.i

Ton ts-Gravendijk. r'. :1".',:... :'

-.. i_ii . .

urlsleseq 3e Ef' I![\E:

rt."I- .' , :'

3EC
GDS

GDA

EBS

- YCS

- IENS
- DWo

- BTC

1-0
\-2
l_-L
2-2

BiJ de vetistriJd Westlantlia -.DSo liet de scheidsrechter he! efw,gten !

i.

3



Stand 2e periodetitel:

1 LaakkffartieÍ" . .6-L0 (

2 Lmrs 7-g (

3vcs- 7-9 (

4 Westlandia *. 6-8 (

Officieus is Laàkllrartièr nu d.e 2e pèriodeke.mpioén,
1 April a.s, lranneer de vedstriJd laàkkvartier - cDA i.n hét 

'l:roordeel 'van '

laakkwait,ier ís beëindigil kunnen ve offieieel spieken dat Laa^kl<wartier de
lacbende dertle is geworden.

Koepetjltie stand:

+9
+9
+8

)

)
)
)+3

:,:
L vcs
2 Leakkwartier
3 DI.lo 

. '

b.. Westl-antlia
< T Ert\to

6 BEc.

so ...'t6-15 22-20
.v. Hollanat .. t6-t, ' 22-26
DA 16-t)+ zz-31

r?-2)+
a6-22
t6-zr
16-19
17-19
t7-16

54-1b
l+2-23
25-tG
zl+-fi
3)+-23
)?_)o

-1I .21_-3\
-11 '20-30

?D
BH
9'G

10GDS1
11 3TC
12 EBS

."1

- Dóó-
- I,ENS

- Vcs-'

15-li \7-3? -

kocr8.8J!8, komend weekend:

I Brc
- GDS

-. - Westl-a.Ddia

H.v. Holland
La,akkvertier
BTC

-:,
GDA

HBS

DHO

Stend 3e periodetitel-:
:

1 BXC
2 GDS

3 VCS ''
l+ Westlandia
S GDA'
6 LENS -

2-1+
2-l+
1-5
é-5
z-5

'7
I'9

10
" 'ír
'L2

2-2). 2-2
2-l

'. 2-O
: t 'Z_O

' ' r2-o

(0) ''(o) :

(:11r-:
( -z) r(-i) '
í-sl l

'.:

(+\
(+s
(+r
(+r
(+2
(o)

a. s . Zond.ag

laakkvartler
DSo 'iJ' !

tTc
H.v. Holf.and
DWO '- ."'
I{BS : ''

*-

:

IJaeld(l,art ie r - tElls

IJNICORN I'NICORN UITI CORN UNICORN ' 'ii-'i .:. IINICOBN *

.".'t.
:/ , ,:i

,.]
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SEN]OSEN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSÉSS

ProArarnrne donderd.ac 22-3-1990 (vanavonal

20.30 uur IENS 3 - VCS 3

Pro a@a zon -1 I,ET OP ZOMMTIJD.

11r.00 uur Lsakkvaitië" 1
10.30 uur WiLbeLnus 2
11.00 uur IrENS 3
13.00 uur IENS l+

- LENS 1
- LENS 2
- Kranenburg 2
- RKSVM 5

H,v. d..3oor
J. G. Vi sser
A. BerS
A.UiterdiJk

fiz/::0àg'"
6to/t095
,1+U3027
,5\/30\9

\

0

I

)
{



11.00 uur IENS 5 - Scheveningen l+

lO.oO uur Duindor! Sv 3 - IENS 6
10.00 uur Duindolp.SV lj - Í,ENS 'r

l-1.00 uur IENS 8 - NIVo ,

TIGGING TERREINEN:

A,v
M.V
N.N
N.N

. d. Schans
erschoor , . *.t

, .-;: - -_.J

,

565/3089
57o/3720
,;:r7/3126 ..

63t/.3zït''
J l !,.1 '.,;.

:.. .,.:. . ;r:- -

Laakkwartier
WÍlbelnus
DuiDdorp SV

OPSTELTINGEN

- Jensoniusstreat
- westvlietveg 5,
- Houtrust

tel;"39383\1
tel,:3866595
tet: 361+9\gg

I,ENS ].
TENS II

I,ENS 5
I,ENS 6
I,XNS ?
LEIIS 8

als
aLs
al-s
als
al-s

, 2 en 3 Trcrtie4 door de trainers bekend gemaakt'
bekend
bekend
bekend
bekend
bekend

afschriJven
efschriJven
afschriJven
afschriJven
afschrijven

Tony Vierl-ing
n.v. Noort
W, HeiJ nen
J.Mombarg
A.Bilderbeek

360661+2
3\5r5rtj iii{: :r. r,eëí'
3§L1g$$i:. Ï't:',..,i.: :

3)+6808? -:à ï:jii .it-;::i

079-116786.

biJ
biJ
biJ
biJ
,biJ

te1:

teL:

,- -l t li

SCHADUWPBOGF AMMA BIJ AIGEI{EIE AtrKE'tiBING: VA].I]-DE IÍVB.

tt r, ';: .Èi !r"
1l+.OO uur Rood.enburg 1 - LENS l-
12.00 uur Boodenburg 2 - LENS 2

Sf.prk. "Noordt' Pietèr . Sotistraat ],eid.en.l-.: il

l-2 . 00
10.00
12, 00
l_2 . 00
L2 ,00

uur
uur
uur
uur
uur

Quick l+ - IfrNq 3
Quick5-IENS5
Quick?-LENSB
Lyra 3 - LENS 6
f,Vra \, 

. , !{Q, ?

TENS
ISNS
LENS
I,ENS
I,ENS
IENS
I,ENS

Sp. prk. Nw.l{anenburg
tl

Í .- ll-.- -:.;'-.. -'.

Sp.prk. I'de Zvethrl
ll ll 1 .

o77t+5-867't
365í7211

JB tloeLpunten
21 doelpunten
1l+ doellUnten
13 tloelpwten
13 aloelpUnten
L2 doelpurxten
12 tloelpunten

\t',r , t- | -.1'r(.lt,i: -r1;i;,1i'

Naer het doorgaan v8r deze wedstriJden kan worden geÍnformeeral biJ:
Ï,Yra na 10.30 uur
Quick tussen 8.30 - 10.00juur

tel-:
- f e_L:

Het schs.dul{prograrrna va.Daf LENS 3 worèt gespeeld als de afdeling De

zrn geheeL afl.igt. I'{et de ig{VB hebben viJ hierdoor riíei§ te ndken.
..,.....:..1 : '. l-,,;.'.

: i]1r1" ''l .. 1, 1'
Topscoorderst'rofee

n lIaag er in
. ''..- ari .,J'-r r

J,v. d. Stee
tr'.Disseldorp
H, Bertens
M. Endlich
D. Sa.ntler s
F.v.KniJ ff
A. Xrnster

(za l+)
(zo 6)
(zo 6)
(zo 1)
(za 1)
\zo I I
(za 3)

i;riq";ï;r1,i
:, t]Í, 'l

# :,,.'

'1'1

Aenvoerdersbi.l eenkonst.

a. s .Maandagavöiqd.'à6 naart iS erleen biJeenkomst voor alLe aanvoerdeiè ven. tÖ li
onze senioren variah I,UVS l+. .:. , :.'t -r-:1."r '1 .'lt
We vilLen ou. hegèn.uur beginnen en hopen. dat ieder elftÀ1 vèrtegenwooidígd zà1
ziJn.
Er ziJn een groot aauts.L befangriJke zaken te bespreken dus we reke-neg1öil Uw.kd-nst.

. ':- .. ._,-__^ ...-, -i'.'
De SE(O, ., r'i. . - ,.i't,i*



Prograuua zondag 1 aprit 1q90.

10.30 uur
1t 00 uur

00 uur
00 uur
00 uur
00 uur
00 uur

LENS- l- is wiJ ,
Tonegido 2
LENS 3
IENS lr
SV KiJkduin l+

vELo 10
RAVA h
I,ENS 8 ..

- TENS 2'
-wP2..WIK3
- IENS 5

- I.,ENS

- LENS

- SEP

13

BWS ].
LENS 2
I.,ENS 3 , ,

IíestLandia l+

- LENS 1

- Quintus 2
J- Rave 3,'
- I,ENS I+

gesteakt (r-z). ..

1)+.
11.
1[.
11.

6
7

7'

Prograoua dinsd.ag 27 r;aaÍt 1990.

19.00 uur IENS L

zzzzzzzzT,zzzzzzzz
Z ZAAI,VOETBII . Z
LtJ IJlr lJlJblJ L IJ lr L lrIJZr Lt)

, ,( i:

Uitslasen 12 tlm f6 maart 1990,

- FC Den HaBg C.

:.:

2j3
, 5-6
72-2

;
WetlstriJ dprograrnna.26 t/n 30 maart 1990.

Maanda.g 26 naert 19iO,

20.50 uur LENS 1
21.35 uur IENS 2

- Vogel 1
- Rava 2

923
941

Zuidhaghe
Zuldhaghe

LÍgging sporthaL Zuidhaghe Melis.Stpkelaan 1201r

r i ï 1",

7,7,7,ZZ7.ZZZZ7,ZZZ7,VZZZZ'.Z7,ZZZZZ7,ZZZZ7,ZZZZZZZ,
Z I.,,ANGS DE SPOXTH'I VAN DE Z.M.LADDIB Z
zzzT,zzzzzzzT,z,zzzzzT,zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitslagen zaterd.ag 17 naert 1990.
" r. o-3
. .lO-3
. o_5
: ' '3,1i

HTSV
DlrJ Bizon 2
sEv 1r.
de Elaraiugo I s

- LENS

- L.,ENS 2

- I,ENS 3
- IENS )l

Prqgrq. 4a zeteqdqg 2l+ qsalj, 7999.

Ll+,3o uur IENS
L2.00 uur LENS 2
L0,l-5 uur IENS 3
L\'.3o uur. -LENS l+

VerzaneLti,l den:

- PGS

-PGS2
- SLauv Z'wart
. DevJo 10

I. E. Bappe
J.v.Vetrd.en "
N. N.

.I.N. . .r

.l' oo3/ou'., ot2/065
026/r-7\

.:" 03Q/190

)
)
)
)

L
2
3
3

(
(
(
(

I.ENS 1
I,ENS 2

L3.00 uur
11.00 uur

i,ENS 3 9
.l-I,nN§ [ 13

.30

.30
uur
uuï

_r

',;';l -'..



3U efkeuring schadu1,,lrograDma )uit tegen Postalia.
I,ENS 1 Lh.3o uu, . ,IIENS 2 12.00 uur

iiË§rËlÍ.rftc-reNS sj'

BiJ aLgehele afkeuring trainen o$ 12.00 uur. i - 'a'" 'r:" ^ ' '' '
Voor inforuatie over afgelastingen kan.men z&terdags inforoatie inwinnen.., i.,,
onder tel-nr: 3295?0L ( antvoordappala."t ) yanaf 8.3Q uur.. . ..ï ..' _..r;., : ,,,.,.:

Het eerste en tueede elftaI wordt door de treiner bekend qeEaakt. Errentuele
afneldingen voor het eerste tearn vriJ dagavond voor 19.00 iur biJ ll-.r. Spronsen'
tel: 39330\0, zaak 3502755 of biJ H.Gabel tel: 36\6551+. Dit geldt ook voor
hettr;ièetIe,téerj.],l..-,,',r:.,,..,.;.,:.,,''\'...1""- "li::i.: ":*ï,i l, r. ïL:r . :.. " . ,p :, , :.'a-

. :,,. i- .:

W.v.Mersbergen (A), tt.v.Kooten, D.BaJett#A.Ernster;: W-,'ttèruianie I DiRo*ËvàèÍr::-
P.Ax, A.y-.WiJggaq.q§.g4,;§.v.è.Togt:, tr.Si.!ke,.E.d.e Wolff ,.,J.We1tens; B.,WezenBar.:'.;
Euenluele a-fnrclili5rgen vooi ,vriJàagaïgnq.L9,O0'uur biJ"W.v.Mersbergen.tgl:
32a3369,,(qit is verplicht).:: .t,... .-..1 ., .:'..i .,i"..-: .'.-
BiJ afkeuring schsduwedstrlJd liJ Loosduinen i. .V.eïzamelen on 12.00 uu!..;- -.1.:

-' I

ï

oPSrEÍ,rÍNd IENS 'li i -" 
*

- ..1

l-

',.".'..L.Méntel (A), N.Jagesar, J,Kouwenhoven, G.Kuiper,- H.Kouvenh.ovdn, C.Lipnan,
J.v,d!qtee, M. OsirànÏ Wi Stiifbergen, tr'.Si1l-lakus, E.Hsket, D.de Ruitèi."'. "'
EveDtuele afnel-dingen 1roor. vriJtlags.vónd. biJ l.Mantet'tel: 310ï\26 ( dit is

Wilieir de- aaàl+àËraèrs van het 3e en..l+e elfta} koïit-&kt net e1$.a4r i:pnènàn zodet l
teiae;èti'ialí.èÉ:iioldoènde'spefers hebben voor de vedstrildèn'uit ieeen

-....l. ' l; .r !l:

Prograruua' zaterdaa 3l- naart 1990,.
rlNS 3 .'',

LENS I l+'r' í'

Aeavojè1aéisbi j e Ëàuonst .

''- Sportver,! 1i35 '9
- I s-Gravenzancle" 10rr., - _i.. .

:-i llr,i,, r-,

r' ' tlr
''- L3
,. .l

i_-

. jo uu-r '' ':r

.00 uur.
' ; t'."

. JL,.-

Í-,:t 'r i

a. s.Mi'àAagavond 26 tÉàrt'ou 21.00 uír is er voor aLie aanvoerd ers "èen 
1'bi; een- i

koust.i Dèze biJeenkoust is zovel vo'or' ad' zateíddg a1s §e zonda'lafd.àiing.
WiJ rekeien op ii* ÈóinèÈ I '!' r'' '- ': : ; ' ' 'i "'- 

.,'., i ir.' ,'.' t ) n .."'.1!. ':
: 'r ''rË 

j': 
'1""

Wed.eroB winst voor LEIS l+ zatérdac.)

Ne d.e'grote overwinnihg tan vorige vèek begoflieó we voi goedé'noed._aà d.e
wedstriJd tegen Flamingots. r 'i ; 1-. Í'.) ' I ; '-" . 'rl-:'
Xen tdctische onzettinB in het elftal (Eoie] vooistopper en.Wi.ltert:óp z'n
vertrcii-rwde Linkshalf plaats) lèveièè,:vederou vÍnst op: (h-3),". ''{ rr' "
Door een'doelpunt van (vie enders??)':Ko, ksarren r+e op voorsproiig.' !.J"Í Í: '

Door twee "on6e1u.kkige!' öoelpunten tèigen kwamen và net 2-L dahter'. ":'rr '" 
.

Door d.e'ongekende vele overwinningenr van het vierde is er eeu'grot,e iveerkracht-.in
het el-ftsl- ontstaor. De cl.ubtopscoorder Ko'i bracht; na.lrust'de stand.op 2-2,
l,aerna lre veer ' àèhierkwa,neii. Onze laàtste uan'rJos schoót bIÍna'een vilje trap
in é6n keer in 3-3.
ViJf Dinuten voor tild. bracht Ko (-z'n 38ste competitiedoelpunt ? ? ? ? ).: óïS' 1g'-':i'.--.
winst (\-3). .r:. .,1!, .,j ..r t.,i r. .. i., ,i....: ..., r. xr .. .; .,xr: -
De vreag b1ÍJft ng:_v€€.r.mqet het been ltet het vie-rde. Volgens. Jqs-.. kq44en,-,y-e..-. -
no6 ka,mpioen vorden ilus laten ve ons daar maar aan yastbouden, r -r". .lr..a r.,!..--.) .n a,

7

I ' ,..):

.l

il.ï':



Hoe dan ook: compliEenten voor het hele el"ftal (ook voor Henk! )

LEurens.

j'r.

p. s. rectificatie vorige veek:

De tths,nas'lbal va.n l{enk Kounenhoven wes gÉ6u, hoplloging, uaaÍ een poging v'ai:. de
schriJver om leuk te vezen. Het was n.1. een kniebaL. Zo!!!

VAN }IEtr JXUGDFRONI
J

I

Algeneen kontektpersoon: Paul v.d..Steen, Chopinstraat 103, 2152 SV Den He.ag.
teL: 397015!. BiJ geen gehoor: 36351+18 ihed Grens.

WealstriJ dprograyÍyÍa A-B-C-D-E en F leugdl..,-.
i't ,

reg '
ÀL
31

Aflellen voor ontlerstaend.e vedstiiJden allèen biJ Paul v.d..Stèen (39?0151+) . ,i
zo snel nogeliJk d.och uiterliJk voor- \'riJdÉgavond 19.00,uur.'BiJ geen gehoor..:"
bel-len naar Irett Grens (3635h18). In uiterste nood nog op' zittëÍdepoi[en. op". 'i'
LENS (366L31\) na 8.00 uur biJ ieuand. van dè Jeugdko@issie j.rr ' -r--r.:'"'i';' --"

Xlftal- datun aenvang tegenstander uit/thuis terreÍn/veld san.k,Lens

nrt. 12.30
urt. LL,30
nrt. 1L. oo
nrt .' 20 . 0b
rnrt. 1l+.30
Drt. .10. !,
Ert. 12.30
Drt. 1L.15
nrt, 12.30
nrt. 18.30
Ert. 10. L5
nIt . l-\ .00
Drr. 9.30
nrt. 14.00
Ert. L2.00
urt. 12.00
urt . l-0 .00
urt. 1l+.OO
Drt. 10 .00

Bava 81 (vr. ) uit Zuiderpark 14.00
Wilhel-uus 81, 'ult , Hestvl-ietueii ;.'' 10.1,'. 2?i? ' '. _ : tnuis- . v2 _',' ', .r.- ' ,'rt?.L2
Gona Bi tbuis Y2 - " '11+.Oo

2\
2\
2\
26
2l+
zlt
2l+
2l+
2l+
26
2l+
)q
214
)q
2l+
oq

2l+

2'
2l+
)q

2l+
oË.

211
OE

2l+
cÉ,

2l+
2u
2\
2l+
d4

RiJswÍjk A.reg. thuis v1 ' -'* --'1ï;30 " ',' '
(ult )

.óJ
ct
c2
c3
Cl+

I1
tr'2
1t2

r')+

r5

Vitesse Delfu Ci. uit , oude laan/De1ft,., 9.
HBS C2 uit D.en BergselBan .11.
mS CL uit D. en Sergsele* . 10 .
Gona C2 thuis V3 f2.
cDA c2 (vr.) thuis Yz 18.
HWDl thuis.fí .: \2. _.,..,..i .i.:l1o-.
vler tegen..yier op lens (zie kopy),.. .1...,..L3.
VCS D2 thuls .YZ .. ,-'-' , 9.
vier tegeir vier öp Lens (zie kopy)' ' '1i.
Il3S 13 uit D.en Belgselean lL,
vier tegen viel otr: Lens (zie kopÍ)t-' '^'-: t "13.
AXo E2 uÍt !. . Zuiderpark . " ,9'
vÍer tegèn,vter (zie kopy) ,,.',,fS,
HMSH E2 uit Vreaàruàtlaan' '. .9,
vier tegen vier (zie kopy) 13.
IIBS EB uit D.en Bergselaan 8.
vier tegen vier (zle hopy ) . ..'..1,-.. l,,-'...::.l.3.
Quick Steps,El+.. uit ,- NiJkerkLaan 10.
vÍèr tegen vler (zie kopy ) ; :_13,
Duindorp SV E4 thuts , Vl - ., ,.r :r.fI.vier tegen vier (zie, lropy ) ' , . . r .' 13.

Monster (vr.') . uit Sp.prk.?oLanen 8.,r2,,

30. ...30';
00
00
00

( fiets )

!L

D2

EL

E?

x3

El+

x5

E6

1l+

9
1l+

1L
1l+

,00
.00
.00
.\,
.00

00 :,'- .,

lr5 ,,;; '.00,,.\r'
00
\5
00,lt' ,,,
00.
t+5
1C

l+5 ''r-r ':
\5, ::.
\5, ..,, ..
00.
\5

tnrt ,
Ert ,
IIrt.
Ert.
EIt .
urt .
mrt .
nrt.
urt.
urb.
mrt .
Ert .

,u..30
rlt.oo
.9.30
10 .30
. s.so
10,30
e.09

BJJ zonèerhqd.en: i

- aanvezig Ju}ö vanaf B.0O uur: W.Heynen, J.Pronk, R.Jansen.
- gaarnè ouöer§'raet vervoer voor: I,ens 81, C]., E]'t/n E5 en F5,.
- L,ees ond.erstaande kopy goéd door. . ' ' ' ? : :r"' -'

8

:)



- opstelLÍngen, aLs bekend net uitzontlering van:

Eet D.v. Zetten.
zoEAer D.v.Zetten (zie Lens A.reg. )
'net Lr.í.Diener'; zond.ef D.Zandstra '(zie' Lens
I&ïreÉEriirÍÉhx$xji6EÍrEEEtr .....

met H.Taib en D.Zendstra, H.Vredenan en S.Hoefnagel (zie ook
net- Il.ïréilèaan en S.Hoefnagel (ook c+i C2)
zonder J.v,§pronsen (zr-e !-Eil,{lt -b'),,

zoDAer B,ten Ke.te, E.Kipp en tr'.Kuik .(alledrie Leris F5).', -

- Iens
- Lensj r,enË

- lens C2

- Lens C3

- Lens F2
- Lens 13
- L,ens tr'li

A. reg:
A]:
C]- J . : c2):.

l,ens F5 is er! !

De Laatste veken ziJí er nogal wat Jongens rond. de zés Jdar binneu'konen '
Lopen..Zovee.]- zelfs dat !íe "een F, teaJtr heblen vat we gs,an faten spelen tegen
Qezelfde'teams (al1enaa1 nie-uwe Jonge Jongens) van ahclere verenigingen.'. '
In-Leris'F5 ziitàn: ": ' r" ';t '':'

F.Daamen, R.ten Kate, E.Kipp, tr'.Kuik, M.Kuik, M.ter Linden, J.v.Spronsen ei: i'
T. Stuikenberg. Jongens, heel veel plezier op Lens en Jullie hebben ook a1 een
Leidster t.v. de noeder verl Eerd.i en M&urice Kuik. '1

Vieï tegen vÍer op Lens.'

a.s.Zonalóg gaàn $e:.veer öefenen in hèt vier tegen,vier voetbal'i,..', , ,1 t.
Net eLs töiig€,keei Íèruachten wiJ oók nu veer aLLe spelers van DJ-,'.D2,' 81, :E2,
83, El+, E5 en E5 om L3.\5 uur op Lens.
De partiJen vorden net als tle vorige keer verdeeltl d.w.z
leeftiJd. ALl-enaal- op tiJd. konen hoor en na l-l 6 2 uur I

. naar sterkte en near
s het weer. af-gelopen. 1

In ale paasvs,kantie ges.n rle d.e LeDskampj-oenschappen organiseren.
Het sterkÉte D- én'Ejvieftal gaat dan nas,r tte afdelingskampioenschappen. | ,'. '.1
De r+inria.drs' darirvari gae.u naËrr Zeist. Oefenen. dus; ook voor, tijdens. én nà d.e,;,
trainingen. r.-'" 'i'r

trens 31 en C1 neken het waar!!

AfgeLopèn zaterdeg prouoveerd.e L,ens BL na8r'd.e regionale }lassei i;,:r ,":.s. .-

In d.e laatste driè wedstriJalen gaan zè ook nog, ploberen orn ke.:npioenite vortlen.
De stantl is: .J .r). ,., - .l
L.
D

?

DWo, 
^..t9-31_.-..,. ;,-,,líestlanrlia 
^ 

f-9-3p.'. ,_, .

Lens 81 19-29

T

Al-vast Eefeliciteerd en veel succes in de lae.tste J vetistriJden. Hie veet! !

Lens Cl is veI aan een heel- sterke tweede seizoenhelft bezlg,'lueflàe Jaarwiààefine
nog Íonal tle vierd.e.' plaatè, .Nu ne een heeL indrukvekkende seiie'een rdikvèfdiende
eeilte pleats. .Ih' 'dàt. in de hoogste C:-poule. De 6tand. aan ko! ,is:r't i ... ,: i , .,
.L:,.lehs,cl ^,.., a9-31'" 1l - i ,1"-,.. r.,t -. -..;,!,i :"

;r2; Quick ::. i'19-28'r:,; : -r ,..i.i
. 3.'.,DHC ,;; , .:.;:,r ..,f.8-2'l .1. . , . ^.r,'. r"t;t'Ëààt àiià ti==à tens en oHi. zatèraas saat c1- ,,aà" Vïtèr"e óer*.

BiJ een overwinning of een geliJkspel is Lens Cl- ksmpioen, Een gëbeurt,enis waar
later nog vaak as.n terug zul-t denken. De spanning, de extra aènd,acht. e-n aI tlie
zenuuachtige rnensen 1àngs de Iijn. Een hel-e bel-evenis. '.i- ' 'i:' ."-"- -r-1

Jongèris, houh je koppie erbíJ dirn moet het ]ulken..EeeI veeL succes. en.ve
verlÍachteu- Íeel- toeèchouwers biJ Vitesse Detft langs de liJn.i '.- :.
,On.i10.U5 :uàr'riworalt er, afgetrapt. '.-l . - i f;i. '... -.; - : .

,r].r'.' ,,t '.-- :. r:.- ,. .ï , .',: ,,r.

Training niet .eeiJrecteerden' ij en c-.tëueai

Je

t" r,; ,. ,, * ,Jr.,r ,., , i

Lang niet leAereeí, zal het, weten rnaar Arno v. Blitterswr-Jk, is . ietlere woensdagniddag
op lens on Jul1ie van L6.30 t/n 1?.30 uur te trainen.

o

UJ ,l

I



Eelaas ziJn Lang niet elte spelers van L,ens 83, 03 en Cl+ <ian aanwezig ' Kom op

Jongens, even lekker trainen hoort èr ook bii ; --' ,

Schadumroar am:na .l eugti.

BiJ twiJfelachtig veer nogen Jullie naar, Lens bepen ( 366-1311+ ) of het konpetitie-
voetbal d.oorgaat of dat ve ond.erstaand .progra$ma .qf'werkeo: . ...

saEenkonst L,ens

13 .00
13.00
12. 00
1l_. 00
1l_. 00
10.00

uuI
uur
uur
uur
uur
uur

Leng
L,ens
I.',ens
L.,ens
L,eDs
Lens

12.30
12.30
r.r.. 30
L0. 30
L0, 30
9.30

A.reg. en A1 trainen,.
BL en 83 traÍnen
Ct, C2, C3 en CI trainen
D1, D2 en El- traiDen
82, E3, Eh, E, en E6 trainen
'tr.l, F2 , F3 , Fl+ en F5 trainen

UUf -
uur
uur
uur
uur
uur

Neeu ailenaal' -'-
Je normalè voetbal--

i,

We verirachten natuurliJk,alle spelers, trainers. en l-eiders
voetbalschoenen, grmschoenen en een trainingspak mee n8.ast

.i ...
L.,en6kfeding

VorÍge week schreven ve al dat iedereen in het Juiste l,enstenue noet spelen.
a.s.Zaterdag spefen Lens 33, Cl+,en D2 thuis. We hopen dai we.niernsrd weg'..-'
hoeven te sturen. Zorg &lLenaal voor een korenbl-auv shirt net..ronde witte .
kraag en danchetten, eèn geheet l,|'it.broekJe en t,otaal korentlalrue Fo$§en:, ,':

''11 .i-.
C een/ D sen:cUp. .. ' .: ...

:1" .r r..:. ri
De l-oting voor de eerste ronde is verricht ' 0p dinsdag 3 apri,l. speelt -IJens CL

uit biJ Blauv Zvart en I,ens Dl.thuis tegen. orenJ eplei.n.- De wedstr.l-JA;van Dl- proberel
!Íe te verschuiven naer de maandag. . n

AfbelLen luinenuers /CPC-loop: liever niet!!
Afbellen voor de duinenmars is volgeus ons niet nodig. Er ksr -im€rs op .:,
zeterdag en op zondag gelopen vorèen. Dit moet te regelen ziJn.. . 3 ..;-
Een neek lat,er op zaterdag 31 naart is de CPC-Loop. - i.: .. ,.
We hopen en vervachten eigenliJk ook d8,t voor d.eze zaterdag voor het voetbBl-fen
geeD Jongens zulLen afbel]en. We ziJn inners een voetbalvereniging. Die enleling
àie toch liever wiL gaan Lopen (????) Eoet dit a.s. vrUdaSàvond (e3 maart ) dàor-
bel-Ien naer PauL v.d.Steer (39?015)+).

Lens IJente Feest.

a,s,VriJdagavond 23 februs.ri zal het d.a.nsorkest sunset Seven een Srandlops .-
lentefeest geven op Lens. Om 20.30 uur za1 ons kfuÈSebouv ongetoverd zijn in15
een gezelfige danszeal. Tot in de kLeine uurtJes gaen de voetJes van de vl-oer.
AJ-1e leiders, trainers, senioren maar ook de ouders/famiIie van oilze Jeugd;le-den
ziJn van haïte 'welkon, De entreepriJs inelusief een konsuJtrptiebon en vat hBrtige
hapJes bedraagt t.. ,,-- per persoon. I{e hopen veel mensen te zien a.s. vriJdas-
avond op Lens. _ ; .', :' '
Bl- geproBoveerd

Na de. lracbtige \-0 overvinning op en,bij DWo begih ianuart stond vast.dat,"Bl,
zou proBoveren. Vanaf het begin van d.e competitie stonden DWo, I{estlsndia en.
Lens op de eerste tlrie p1aatsen. Sotns stond Lens.fÍer aan kop5 Aan, Westlsndie.r en
nu het kampioenschap in zicht kont gaat DlíO esr de leitling.
Ne, de korte winterstop haelde B1 uit T vedstriJden l-1 punten, met een doelsaldo
vaa 23 voor en slecbts 3 tegen. Verdedigenè en aanvallend dus dik Ín orde.. ".
Zelfs ziJn er nog kansJ'es op hèt kaÍpioenschap, vant, DWO liet afgeJ-open .1.

't: -.

10

,,: ..,:



zeteraeg een punt liggèn'tegen BKSVM, eí'het veischi} rnet'Èe" 'Zo-e^teiin§er.se 'kop-

l-oper is nu nóg oaar tvee.punten, net nog drie wedstrlJden te gàanl'"
west1andÍastaàt].puntopLensvoorl.'.'..l'
Mocht I,ens kampioen worden cian zou d.et zeer, zeer. zeer terecht ziJn. pe beste
voetbaLlers uit de pronotieklas spelen bíJ ons, sl-echts slorttighe-idJ es telen
Quick;1 y1'"6"1burcli en Blàuw Zvàrt houden het ;enrlioènschap' teii5en.".'
81 is een groep §ewortlen,. zeker op trainingen' en- biJ vedsiriJ àen ,""àie prëci"s
veèt vaar. het oÈ-gaat. Het gedrag van blJna aIle speierË is prettig te noemgn,
het voetbBl is af"ea toe-heéI'goed; " ;":"' : 3" t'!' 

"::-.r'""1'.. '- '
In een asrtal sterk bezette toernooiea zBI B1 regeleetig in de priJzèn ku-nàèn vallen
al-s iedereèir"""- 'n"tr!:rgoèd. ziJn gedrag in de gaien tf:,jft. irouaén,'wànt tbli-
nooien Eoéten sportief en gel'eItig zi;n.." r'; l

De laat6te, nè,iinaen net'it< vén JulLie gènófen, op het traÍDiilgsveIa, ' in, de kleed-

rll|,-:llr,l

Ered Grens; . .,

:.- ,.. .:,, : l

kaner en op het veltl.
"'j Gefel-i'citèero uEt'Ae proEötie; nu het kanpioenschep nos.' "' :

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

I

f'. 1:, ' '.I,ens CL ,Quibk CI ''
i ,'. -:.,i a'

\-z (2-1.), r i,: .ti.ri i

Op een schitterende zaterdagochtend was de topper in de hoogste poule Íó '-
Den Haeg IENS - Quick, vie lÍon zou zo goed al-s kanpioen zijn. : I "-t'-

,'Met knÍkkende knieën iingen ,re het velà op en ve vànnen de toss." t " 
r, ''''r.'

He begonnèn'aanvtllLenà eí dat werè gauu b;loond mét een:fraaié'g'oàt. ' 'i":
I,le verzvakten' iets. èn Qtrièk kwan vat Eeer i-n'hèt spel, ze kreg'en'een ëoiner-'
en Machiel stonpte de bal professioneel rreg, v8ar ieEanal van Quick toevafiig stonct,
en. die . kopte' richtÍn[' goal waarop 3a.rry alecht dat hiJ hèt goal in zou $aayr en
stonite de baI veg: penaitytI 'l ''!1r " '; +j;I/ "'r '' '' 'r' - i
10 Minuten later brak toÀuiy aoor 'etr 'vèr<I. neergelèEd iii; het ' stràis cÈopgeble<t:
penaltylt'noger e.e, vonilen voor:de ÉedÀtriJd. aI" ddt"Hans hei rnoest ueEen,''Aó

i. krÍan,het;èus tiat IÍans hem'naE éii het wefd 2-1, dit'*as ook' de 'ruststand;' '

In het begiE van'de.2e helft liétèn we tevee],ale j.iiits nalt lo!'ën en na eeir' .-

' paar keerlgaf,biJ de'ba} éai de'§pits en dié sóhóot binnenlt 2--2' t t '""-
Dat vas evèn sIÍkkeh. We veralen vakker en gihgén ueer in dè 8ànva1: i"'

Na veel aanvaLlen werd er toch gescoord door een doelpunt van Bobert (gefuÈ; n€,ar
het telt) 3-2.' : .- ';.r -:t I '''.'. -t" ; 'r-*:':'i ''
We ginged door met àànÍal]en en vé ScóordeÈ )r:2. ; i. ' i"'I I

Na nog veel spannende rninuten floot de scheialsrechter af en lre" hbóràen dat DHC

ook gevonDen haal zo?at ve nog steeds geen kaupioen varen' Zs,teralag uoeten'rie
dus geliJk spelen öf"}Ítínén tegen Vitesse Dè1fb roÈ ke.mpioèn te voíden { ihis:
èlleuaaL koden kiJkëí;,Ria ook). ". ' ' í'1 -":4' 'I'r
Ik zou graa.g tie supporters bedanken àie Íàr:en k6nen kiJken.

-r: ;''j

(i.',ti,i',', 
"

i.. )

Hans 
, " consu:npt iebonr! Jr., ', 

.,.-,

Uitslagel J eugd.:

',j,r. Lens .A1reg : - - I,ISE A..reg. . -:,' 9-6
'i. - I;eís A]. - '. r,, . -.- Gone A2' , ' , "',3-2

Len6 Bl- .. .,: J'- ScÈeveningen . Bl- ')+-o
BVC 83 " . '..: ..: .- Lens 33 :... i' l--L

DuindorB SV'81 - leàs'E1 '1 ' ':):6-5
'LensE2. '? . -.84.;'a El 2-5
EonseleréàiJk E3 - !ens'83 -1 l" '0-6
BTC' E3- ','i r'' '' " ' - 

j:enb Eh "' - '§;'3-2
r lens Ej : "r i 1;-':1, Verbriíóh E3 . 1' 6-3

Leirs E6, i. :.: . : .;,i'-,Dynddo' r (;?.rgz ri 1-1
laakkwartier Fl - Lens FI''": r '.'1-11
Lens, F2' . .'i .. : Iaalil<vi'F2 '*;'i':-i-7-g

Len§ :Cl- ,:
Lens C2
Iens C3
Die'Hdghe-
lens D] ',
Ve].o D3

,Li ..;' , -..Quick: Cl t " 
r'i --

- Die ,Hagh ' Cl- '

- Duno Cl
'C2..; . :. .Lens Cl+ .; i . J.'' ;
i:,'-',: -,ADO .Dï -' "

- Lens D2

..Len's !.3 . ,i . ' :: .: leuièÈ tr'3

Lens Fl+ :' "..('. ' -: VcS F3r'

1+-?

2-0
4-3
2-0
2-l+
t-9

LL

.0_5

" 1-3



Wst een heerl-iJk weer afgeLopen zÉ.terdeg en vat hebben. ve genoten van het
voetbaLlen op lens. ïoore] op veld 1 zagen we van Dl, Cl-, Bl_.en A..reg, heeJ.,
Leu.k en eirnvei]end voetbal. Korton het was gen-ieten op I,ens afgeLopen zeterdag.

r.

Ï,9ns " A.. reg:.
speekle een..heerliJke partiJ voetbel tegen nuEuer dIie I.lsE.,.Echt.te zien i,as het

.,!igt det _ïSX ecnt pLaatseh loger staat. Lens A.reg. vas d,e betere pl_oei en
,..verrliende eigqnliJk te vinnen. Arleen alie bal- vil- eï n&ar niet in dit ,1aar,' Zaterdag rekénen ve echt op een overwinnÍng tegen BiJsviJk... ., .

,.,'. ,lens A1: . .. r ... -"biJ rust. n:t 2-O aèfrtèr near kansLooi. vas.AI beslist, niet. ..Na-. rust .kva.m .conè
er niet àebr aan te pas en A1 von uet 3-2. Keurig ,:onÀun". i"t;rà"e-."* --"-

. . ., vriend.sch.alpeliJke partiJ .niet tegen DÍe Haghe naar vel tegen Ravel
Lens 3l-:
ons edvÍes van vorige veek,vas-niet tegen d.oven€nsoren gezegd. op elgen kracht
promoveeralen JuLl-ie naar de xegional-e klasse d.oor de enige konkurrent
scheveningen ksnsloos near huis te sturen met een l+-o nederLaeg. Ars JulLieecht !,illen tl6-n kuííen Jullie heel goed voetbal-ren. ook afgelopen zaterdag
zegen viJ dat veer. Voora,L de eelste heLft.
Een kaEpioenschap is gok nog steetis noger-iJk, Doe Je best hiervoor en netliefde dereu wiJ nog"een keer bloenen' aan Julliei uit eh natuurruk ook veer de
]ekkere hapJes. .. ; ., 1.....,
;oJ;;i goed na'àe sam"rïoàsinj'r"t'r,ens Bà, Een vast'erftàr 

"o'*"i'ig"a")"o".Afgelopen zeterdag bij Rvc réek het er lans op aat rrei ó-ó 
- 

r""-trii"en ,. Toen
scoord.e nVC maar gelukkig verd. het vLak voor tijd nog 1-1. Ga,zo dóor. t ,:

,.., LenB CJ-: -i., . :. : I ,.ia.."
I{at.een breke bekkies zeg. Niet au-een biJ de ppelers en. d,e rÍeid.er.s naar ook
biJ-de ouders. Niet ar-r,eàn blJ Lens urdar óot biJ Quick vant.ook:-zÍJ h&dden -nog ka,ns .op het ks,mp-ioenschsp. NE z,lerdag echter niet ueer.Lens"vón uet l+_2'

, Helaas ïon DHC ook. zatergag heefb cr aan.één. punt voldoende o!0 zich;kaÍpioente nogen noenen in de hoogste C-klasse. 3iJ een. ned.erlaag is het afi{achten vat DHG
. doet- 1n- tle resterend.e wedstriJden.en kan er zelfs ee4 beilissingswedstriJ al ]rolgen.

!íel leuk Eaar toch is ols asvies: naak he! zaterdag maa? af. veàr:succès.eD als het
Lukt een ÍeestJe op t"u". Supporters on fó.\5 uur blJ.Vitesse DeLfb. , ,,..

had een zwere tegenBtander in Die Haghe. Toch vist c2 in de tveede hetft ale i
wedstriJd te besl-issen. Zaterdeg een hele zware veq.§triJti biJ HBS. Doe_ Je .,,:

; best" aIIenaal. _ , ..'.r r - .: ILens-C3: à- 2 , ^.,r.É ..",. ,
speelde. tegen nu:roer twee Duno gen held goede werlstriJd, Toch hadden een viJftal
spelers er aI een hel-e of helve vedstrijd op.zitten, Bijna,nerd., alat fetaal(vemoeidheid) maar toch verd er Bet \:] g"!orrn"n. KLasse;
lens C\:
hielè koploper Die Haghe rang op 0-0 met goed voetbaL. Een ongelukkig tegen-
tloelpunt tiwong Lens om'aLl-es op de aanval te gooien. Helaas hàd d.it geen succes en
Die Haghe uaakte er nog 2-0 rra.n, Jeoler maar za,terdeg beter.
Lens DI: i i_ .. - 

_/

, ooest 
-teg:n- 

kolloper ADO en dacht dat het vel- veer een grote nederr.aag iou word.enr- (wie niet) Misl t.l lens Dl speel-d.e. een klas se-wed.strÍJ d r De 2-o achterstand .wertl
,-,.. teruggebracht tot 2-1.-.BiJ,3-f yoór A-Do vlel keeper Lesly peek uit. r-. a. .-
' ., Irlet 10 nan verder en Jacs in de goa1. Fikri uaekte op schÍtterende wiJze 3-,2
.. .en eeD s-e4satie hing in de r-ucht. Heraas,scoorale Ano nog \-2. Toch een,.hele.
.- goedè. prestatie. ,Zeterdag IIVV. Zorg yoor een verrassing. . ., ir :.

Lens D2: -.' . ,.
kentle ïel- erg'veer- afbeiiers'deze keer. 

-àeru*lrre 
vas het"vri.enoscirapperi,1t<.'en. .-. konden we de aaryulling ult C3 halen. Dit is echter niet d.e beOoetini:. --,,

.Len6 -E;I:
speerde een doerpr[triJke maar slechte vedstriJd. tegen Duindorp sv. Er Herd net
6-5 verloren. op zich geen schande &aar er werÀ srecht gespeer-à en dat kunnen
Ju111e beter.

L?



Eerder in de week lieten Juu.ie tlet biJ snoekie ín de zaal nog zien. Het aauvallenil
voetball-en is goed verzorgd x0aar verd.ecligeD hoort er óok biJ oyer het hele veIcl,
Lens E2:
vat biJ Xl. staat kurnen ve hier herhalen. Voetballen,,:(Àèuvallentt ) kunnen Jul,l_ie besl
naar helaes ziJn enkele spelers va,t te gemakzuchtig èn-ei woralt soms sLechtgeluistertl. Do& boor, want verliezen doeir Jul1ie niet.graàg.
Nu verloor Je gebeeL onnodig net 5-2 van Rave.

el-u]*ig; ïeer in het doel."HiJ,hieLd ztn ÀosL schoon
lust gescoord. Een 6-0 overuinning, ,,.'- ;'- -l. .f1r....
l+ veggespeeld tegen 3TC. 'Nu'een nipte 3-2 neclerlaag na t

Lens E3:
een klasse partÍJ met'Dave g
en vooria verd er,nsal haïte
Lens E\:
vorige keer kansloos tret l_\-
Leuke en spannend.e vedstriJ d . Dat is toch goed. '.

Iens E5l
vel wat veeL vissels zo me
nee. Toch kvs.a hiJ er goed
Lens E6:
haal veer geen nakkie en zo
echt geLiJklraardig ean JuL
Lens I'1:
laakka'artier tr'2 'wa.s geen partiJ getuige de 11-1
tegen Quick thuis. Succes.
Lens F2:
ook hier vas laakkyartier veel te zwak voor ons.
Lens F3:

t 10 spelers. .firttie teiAèri'Uàuft f,"t er Inaar EoeiliJk
uit en Jul1ie àok getuige,de keurlge 6-3 overwinning,,',

,!

hoort het ook. Stri,jd EoetLei ziJn.Dyna.uo ,6T vas
lie en de J.-J. uitslag .vàs dan ook teïecht.

'"l *- 1

overvihning. Zaterdag een leukere

!'2 von ruimschoots net 7-0.

treft het niet dit Jear. Veel echt te sterte teÉ.ml téÈenàver zich. .. . ^-:.:,
Dit is EoeiliJk speren. 3iJ rust I+-0 achter. Ne ruàt ging het ebhter veeL beter
en biJna scoorden Ju1lie nàg. : , .; ...'- .: 

-."'--

kva.m 1-0 voor tegen vcs. r.riJ speer.den met acht rrn, viJ í"i'io. pii raatste 1i':'
gaf d,e doorsl-ag en VCS won net 3-1. Toch een 1euke vedstriJd.

'J

;.

.r1."'

t. ..

: :i .

I
.i:.:í I

y

. : ii,ir'iJf..i íi
,r '. ''i i.
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DE IENSREWE I ..i1 ... .: -.-rÍ 'r.-
T,IEEKBLAD VAN pB VOprng,VmErrGrNG LXNS '' ' '," . ,,. ' :i '!.- r -1 - "
63ste Jear8ang nummei 33 , ?g maàrt L990. 1 'Í'r i.' '('' '!'"'.'
#**ta*** * tl* * tt* *** *t{fl *tt *tt tfi+* ** ti tiÍt** tfit** ti$ ** * + **tt ** tÍ * ** tÍ tt** *ta* **tt*** **llà ttt* attttt **tt* *

OTTICIEEL:

Mutaties ledenlil st,,

AdresviiziginÈ 't

2529 fl.P.,r.Kooten, Seza, I,Ieze1ratle 1l+3 B, 251+)+ XA Den Haag. te1. per 2-)+-r9O

357\908, '',' ' r-"' '- -'
.- ,,,-,.--..- .]: .i.

0pzegging

2l+38 D,ViJn, B. Jun.

Soete:

Adninistratiekosten strs.fzaak f. J!,--: P.Biekmen, J.Odenkirchen.

3etalÍng v6ór 9-l+-1990 door overnaking op girorekenÍng 336?11 .of bank-
rekening :.29921+229 Rabobank Den Haag, t.n,v. V.V.IXNS te niJsvijk ond.er ver-
neldÍng van "Boetetr.

Het Sestuur.

Een grardiose avond l

ouze herteliJke dank aan aIle neder^'erkers, die het
priua verzorgde en gezeLlige avond hebben genaakt.
on ied.ereen biJ nae.:u te noenoen omd.at de kans groot
vordt, met al-Ie tel,eurstelling van d.ien.
Het was een echte oud.err,retse LENS-AVoIID, tlÍe zeker
NognaaLs bedankt voor allè iirzet,

voor herhaling vatbas.r is.

IENS LENTE FEEST tot zorn
Het is niet verstand ig
is, dat dan ieEand vergeten

' ,' , ,.: J.

Het Bestuur.

C1 KAMPIOU{ I !

Voor het eerst in de LENS HistorÍe is het eerste C Junioren tee.:n ka.mpioen
gevord,en in cle hoogste C poule.. Een prestatie vaar LENS erg trots op.is.-
Het bestuur feliciteert hierblJ dEJr ook spefers, treiner, Ieider en pok de
zaterd.ag. zéér gespannen grensrechtex net d.it behaalde resulta&t en* vertrouwd. erop
alat in de komende toernooien en het vol-gende seizoen wederom klinkende resu-L-
taten behaald zullen.word.en

Het Beètuur.

VAN DE XEDAKTIETAFEL

Dót LENS digcci:,'bingo- en ks.artavonalen kan or§àniÈeren vas al-" lang bekend.. Maar
een LH{S LENTE F'EEST- in het door BEEKWILDXR versierde klubgebour' '.'àet muzikale
on]"ij sting v&n een ?-nans orkest ( SUNSET SEVEN+ ) betekende een cLinex in d.e
reeks festiviteiten va.n de l-aatste. . ,1...- .. r"-'.' .'
HoogtepuFt van d.e avond., was het. optred.en var een zingènrle voetbalcoördin&tor , een
roL die d.oor John van der Lubbe met verve wertl gespeeld.
Een a€Jttal evergreens èie hiJ ten gehoren bracht varen o.s.,: On the sunny sitle of
the stleet, Blue heaven, it i.s a sin to tel-] a Lie en niet te vergeten een d.uet

1

1



,met nenee Bo1 de zengeres van SïNSET SEVEN+! getÍte1d: You made me love you.
Ook l{at tetreft de berbezettlng vas niet te l(].agen,.De LXI{S (20) selektiespelerB
lristen op een voortreffeliJke lriJze de L,ENÏRvierd.èrs v8h,€€n hElJe en een _droogJe
teïvoorzienii Korton'ir.het LENS] IJENTE '.FEEST.,vas "un 

2ss1rg€slaegde. avond'en'zeker
voor berhalin8 vatbaarl I

:,.i.:-1 ; I-i;,
Ziekenboeg:

- Dhr, A, Hoppenbrouvers is op het ogenbflk opgenomen ln hei 'zfekenhdis Leyénburg.
ALle tEl{Svriend.en vensen hen een voorspoedig aLgeheeL hersteM.. , i.,.,:.,'.,

HIEP HIEP HOEHAI t I

- 6, Jaar officieel net pensloen n&a,r nog voll-etlig in de LENsrunning:

onze s1tiJd klaBrstaande "buitendienst" med.ewerker
, '.I,

Joop Heynen !

Joop, pÏoficiat en nog lÍele Jaren in goede gezondheidl

.'ll-'.::-

'l

AgendatÍps:-
'Wat dd,cht U ven: ''

a. s. zaterdlag : KA].íRA.AX

of

KATWIJK A. reg,

'bf

IENS 1 ( ZA) Ll+ .30 uur

I,ENS A. reg.
,. il

15.00 ulr

a.s.zondag : TONEGIDO LE].IS 2
'':- .?,i .: ,. '":
en dlnsdagavond 3 aprlL a.s. onze dubbe.Ie thrille}l

10 .,39 uur -

',- í r!',Í,.:

1e ronde II.C.Cup: LENS 1 (20) - ToNEGIDo 1 eanv. 18.30 uur

LENS 1 (zA) nvc 1 aanv, 18.30 irur

Woedt dit de openingszet vaarop Jan [iunan Jaloers zou kunnen zlJn 2 ,,.

vel-d I
veld 2

I

I'NICOBN ;. . UNICONN UNICOTN.. uxrconi\I" ", " urrconN

IAAIOGT'ARTIER rtNS. . 3-3.,

TeruggekoEen op mo.ed.ers nest, een op en top LENSEan en sinds kort spelend. in
IEX'IS 2 (20)i Leo van RiJn was afgelopen zondag onze UNfcoRNrepporteur.
Vanvege dru.hke werkzaadreden kven hlJ niet in de gelegenhèid. on ziJn visie
op bovenstaande LÍedstrlJd. voor ons op papier,.te ,zetten. .. - .---.. .: ..--- r.'i':,

Leo, een voLgende,,ke_er -beter en,nogmaals b^edgnkt voor Je deskrmaige puntenbe-
oordelingl .,'_.i.i Í,,, - :;. I ;r .r,

'i... ' ,
UitsL 3e k1. KN\rB

LÀakiivartter j IENS ' 3-3
BÍC - VCS - '. .: 0:-2 ':.Dvlo .: ':i - I,lEstLanalia 3-2

1-O ''
1-0 .

afgek,

í:

- .. --.:.rF,-t



Konpet it iestanà.

1 VCS

2 Laekkwart ièr
3 Dr{o
L rENs I:

5l{estlandia
6 H.v,Ho11and

-Lö-Zb
77-23
11-)?
18-20
1?-19
77-t'l

36-16
U+-25 '
28-18
37-?6
26-20
23-26

u-t6
r-B-16
it-ts
17-11+
u-11
16-l+

i .i.
23-3t',..
23-30.,..,"
2L-20 "
2L-31+'
4V-51
15-39 . ,

7 GDA

I 3rc
9 DSo

10 GDS

l-1 BTC

12 H3S

.7 l,IèstLandia'8 
DSo

9 H.Y.H.
10 DWo

11 BTC
t2 HBS,. 

"

\;''-.),,:

Stanq 3e jqrior& qiteI.

1 VCS '-.. .
2 GDA

3 BEC
ll GDS

5 TENS

6 L,,aakkvartier

?-q'

3-5
3-l+
2-l+
3-3
3-3

+3
+3
+3
+3
0)
0)

3:3: tó)
3-2 ( -1)
3-2 (-1)
3-2 (-2)
3-1 (-3)
2-o' ( -5 )

: ":
.'.'. : , .,.t ; .'

een inha.èLprosfaryg.. Deze uedstriJ den .tellen no§ nee

1'

Voor komend. weekentl is er
voor d.e 2e period.etitel:

- Laakkvartier
- Hoek v. Hol.Iand.
- BTC

is wiJ . 'r '..r 'l -,

GDA

HBS
DWo

Ï,ENS

Top 5 stand ilNI CoRNvoetbaffer var het J aa.r . trofee :

J- Percy Bieknan
2 Joo! odenkirchen
3 Marco End-lich
lr Martin l,eyendekler ^ .,

, Boberto vsr Es

Bovenstaanale spel-ers hebb

.BB pnt .
,66 pnt..

pnt

en 15 of neer HedstriJalen gespeeld..
'j

6
6
6
6
6

6o
,6
53

pn
pnt

t:

UITI CORN. UNICORN UNI CÖBN UNTqORN IJNICORN

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SENIOREN ZOND.AG S
DDDDDÈÈDÈÈDÈDDDDDDDDD§

Uitsl-agen zondag 25 naart 1990.

IJaa.kkwart i-er
Wil-helnus 2
LENS 3
TTENS .! -

IENS 
'Duindorp SV

Duindo4) SV
IENS 8

3-3' 1-1
afgekèurd '
,afgekeurd

^ .. pfgekeurd - .

J-- 4

?-2

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

.(

it

IEN
LEN

S1
S2

L
3
\

.'-:
- LENS 6

- IENS 7
- Nivo 5

-1 .,
!1ogtapqa zoDdag 1 aprÍ1 1990

" IENS 1 is vriJ
10.30 uur Tonegialo 2
Ll-.00 uur LENS 3

J.C
ts.8

. S1uÍjter ;"'

. SnIt ,

- 6toho65
' 5hl3028 'r '':

- LENS 2

-urP2

3

...., .:-.i:.1-.-.--

)

, 
J.]

ir,.



13.00
1!.00
1 r..00
l_2 ,00
IL.00

uur
uur
uur
uur
uur

LEI{§ l+ - WIK 3
KiJkduin I ,- LlNs 5
Veto iO .. - I,XNS 6 .

Ravà'l+
TENS..8.

B.J.
N. N.
N. N.
N. N.
N.N,

Stap

ter:- 3860896 -tel: 32582i8 --":
tel:0171+2-2?79
teli 388?\25

1.,

r: I . ),

5r\ /3oró'
565 /3089

63L/3?8t

-5?o/3rrl+. ..' 
57U3]^20.-- -'],ENS ?,", '- SEP ? .

LÏGGING TEHSEINEiÍ:

Ionegido
KiJ kduln
Vel-o
Rava

AodeLaan Voorburg
KíJ kaluÍnsestraat
Noorahreg H&teringen-

, Zuiderperk 2e geAeette

OPSTEILINGEN

LENS 1, 2 en 3l'vordiin door de trainérs bekend genaakt.
LENS
I,ENS

I,ENS
I,ENS
LENS

bekeuA
bekend
bekebd
bekerid
bekenal

l+

q

6
'l
I

als
aLs
a1s
aLs
a1s

biJ
btJ
biJ
bÍJ
biJ

afschriJven
afschrÍJven
afschriJven
efschriJven
E fschrlJven

Tony VierJ.ing
R.v , Noorl
W.l{eiJnen.
f,iverk++ J.Mombar8
A. Bilderbeek

' ter: '36066[d".'
tel:3!r15r0
tel: 3[61088
tei: 3!6808? I "

' teI: 0?9-516786, ''

Topscoortlerstrofee

De biJgeverkte stand t/n afgelopen ïeekend. (25 /3\ ziet, er als volgt uit:

J.v. d. Stee
F. Disseltiorp
H. Bertens
D. Santiers
M. Endlich
A.Ernster
F. Y. KniJ ff

( zaterdag l+)
( zonclag 6 )
( zontlag 6 )
(zatertlag 1)
( zondag t)
(zateydas 3)
( zoudee 7)

j , ' 39 d.oelpunten , - ,' ,r ,' i.,-'' z)+ àoèrpuntèi'* --
15'doelpunten .; .l ,r

1l+ doelpulten , .

13 tloelpunten .l . :i
13 èoel-punten . ,. i.:.r:.
12 doelp.unten ' i. -i -

i. r--
SCHADUWPBoGRAMMA BIJ'AIGEIIELE AFIGI,RING: vAN DE 1I\,:8.

- 1\:óo uuf Röóàenbur
i2.Oo ,ur Rootlenbur

g1
a2

- !EI{S-1 sp.irk."Ítoord" pietéi"Boiirítraàt lèiaèir.
_IENS2'-.I tr l' r.fi

Str). prk. I'lr. Hanenburg
ll ll

Sav. L.nenlaen12 .00
r.0 .00
12.00
12.00
12 .00

uur
uur
uur
uur
uur

Quick lr - LEIIS 3
QuickS-LENS5
QuickT-LENSB
Lyre 3 - LENS 6
],yra lr - LENS T

sp.prk. rrde Zweth'r .de Lier

ll
rt.

ll ll ll

., '-,..:..
Naar het doorgaan van deze (edstriJden kan vordèn geÍnformeerd li!:. ,,--" 

--,

\rre na 10.30 uur tel-: 01?l+5-136?7 .-.,- - . '.'r

Het schadulrproglamna va.naf LENS 3 ,,rordt gesfeeld a1s de afdel-ing Den Haag'ler
ztn geheel afIlgt, Met de KI'IVB hebben'viJ-hièrd.oor niets te neken.,, i.. . ,,,

DINSDAG 3 APNIT

LENS (Zo) 1 - TONEGTD0 r.

Progra@a zonèag 8 aprll 1990

H.c.CUP 18.30 uur

IN

1[.OO uur LEN
11.00 uur IEN

1 - Hoek v.Hoflend I
,.. - Hernes DVS 2 .,.

s"1
S2

u

t:



l-l-.00
12,00
1l-. oo
11. 00
12 .00
r.0 .00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

!'à :

WIK 2
SOA 2
ITy1I L
IENS 6
I,ENS ?
JaÍ Henumar I

. IEN
- ],EN
. T,EII

- Wes

- Celeritas 5

- IENS B

tlandta B

) '.
IJL l!lrL L lJ L L L lr IJ lJ lr Llr l]

Z ZAALVOETBA], Z
zzzzzzzz,z_zzzzzzzz

Uit6Lasen t9 tln 23 naart 1990

,,. 
't

J/i. :',.

j :.i

. ' ','| :,,4i
i\

i--il.':1 rr .

I,XNS
LENS )+

- RKAW 3
- NAVA 

'
lJedstrij d ograrma 2 tln 6 aprÍI 1990.

Maantlae 2 aprif 1990.

2l-.L0 uur 0rkaan 1 -

2l-. 30 ,uur "'Sil-i.a Bciiè' l+

22.20 uur Snoekie B
trEN
LEN

s3
S)+

oqr

96t

t . 0verbosch. . -

0íanJeplei.n'
Transvaal .

dinstlae 3 april- 1990

21.00 uur Paraat 2 - IENS.2,Í 9g'1 ,, Zuidhaghe. ,,

Woepsd.ag h april- 1990

llggins s orthallen :

Oyerbosch - VlaskaÍlp 3-5 ." ., - r...,Zuidheghe - Melis Stokelean 1201
OranJepleln - SLicherstraet 1l

, Tr8"nsva.a1 _- MeJubastraat. l+l
'I , ;, :

': ' t.,' c-I. ,.'

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZT,ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ''
Z LANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.LADDEN Z
ZZZZZT,ZZZZZZZZZZ;LZZT,ZZT.ZZZZZZZZZZZZZZZZZ

UitslaAen zate rdae 2l+ f,aart 1990

I,ENS,
LENS 2
IENS 3
LXNS l+

Progrs.Ema zaterdag 3l- naelt 1990

K€.nraan - IENS 1
trENS 2 is vriJ,

1l+. 30 uur (belsngriJke competitiewed.striJd).
.,-i;-. ,.j:t:: .

0?6/.:-7L
030/iB? '''" r

"..

-f"

'':.,PcS'- ".:l'. ircs 2" .

r" - ''stàuu zrÍart
- DevJo l-0

2:O
?-3' '
1-1

1l+.30 uu:r IENS 3
13.00 uur LENS !'í'
Verza.aelti.l den:

IENS 1 13.00 uur
LENS 3 13.30 uur
Liegine terrein

sv, 35 /9
t s-Gravenzantle 10

(2)
(3)

N.I{.
N. N.

IENS )+ 12.15 uur

Guntersteinseg Í-laast kinderboerd.eriJ veld van ale Adels,ars,KErraan

6-9 ,
1-l+

.l

,i



Dinsdae 3 april speelt LENS ZA om de H.C,Cup
Aanvang van deze veèstriJd is 1B.3o uur.

tegen BVC zondag.

Scheldsrechter H.Merkesteyn.

3e periode kampioenschap LENS ZA.

b

ll

It

Íl

rt

It

-ll

,;'

.:.t ., j

l Ec-so
2 LENS

3 AmE r Deep
\ KeÀEaan
5 DVC

6 ornas
? FAS
B DvJ/Blzon
9 ?GS

10 IITSV
].} HAVA

7
7
7
6
6
6
)+

3

ii.

h
l+

q

l+

§
q

,
6
q

5
)+

vedstriJ den punten ( fe periotle ka.:nptoen )
'!

(2e periode 14""1,Íoeï ) 
-'

rl

tl
ll
ll

lt
It

tl
It

II punt
'. -..',:

De Je periode bestaat uit 6 vetlstriJden en gezien de positie.van_.LENS, kuirnen
ïij nog een aantal'.spannende veken tegenoet zienl ! ' - " '"' i'

BiJ afkeuriu8 ult tegen Postal-ia. .ii-*".- :' -- .- 1:r'":Ii-1''

" LENS 2 L2.00 uuyrl ,-''" '''j']

BiJ algehele efkeuring trainen orr 12 .00 uur. i-.'' ^ I 1-' -'-1.. '+i'-' i j-
Yoor infornatie over afgefastingen kan nen zs,terdags informs'tie inwilnen.. ,

onder telnr: 329570L ( antvoordapparaet ) vanef .8.30 uur. ' 'i.,,. 
. i. ÍI,-

Het eerste elftaL vordt door de tlainer bekend 6emaakt. EventueLe:l--l:"-'I':
afrneltlingen voor het eerste tean vriJdagavond voor 19.00 uur blJ H.v.Spronsen
teL: 393à040, zaek 3502L55 of bij H.óabà1 teL: 361655\'r irr'ii ''' :. :'" .,:' '. -:'.''
O?STELLING LENS

ll,v.Mersbergen (A), n.v.Íooten, D.BeJetto, A.Ernster, l.I'Hernanie, D.Rotteveel,
P.Ax, A.v.WiJngaarden, S.v.d.Togt, L.SÍnke, E.de líol-fÍ' J.Weltens, B.Wezenaar'
Eventuele aflueltlingen voor vliJdagavond 19.00 uur biJ H..v.Melsbergen tel.: r -

3213360, (ait is verplicht )
BiJ afkeuring sched.uïwedstrLJ d biJ Loosclulnen. Verze.ue1en, pn l-?..,99 ug. .. ; i .

OPSTEI.,LING LH.IS I+:

L,,Mante1 (À), N.Jagesar, J.Kousenhoven, G.Kuiler, H. KouvenhoYen, ,§. Lipnani '

J.v.d..Stee, M.Osnan, W.Stulfbergen, F.Si11Íekus, E.Haket' D.de Rqiter. ,,..,.,
Eventuele af:nel-dingeu voor vriJàagavond biJ L.M8,nteL t,el.: 310?\26 (d.it is.. -

WiLLen de aanvoerd.ers van het 3e en \e elfta1 konts,kt Eet elkear opnemen zodat
beitte elftauen vol-doende spelers hebben voor de wedstriJden uit-.tegen."' -.',
SVr35 en I s-Grsvenzande,

PrograEma zaterdag 7 april 1990.

L)+ . 30 uur DYC I L.

1\,30 uur Nootdorp l+

L2.30 uur SVPTr 10
13.00 uur IENS l+

,i
- I,ENS

- I,ENS 2

- LENS 3
- B1euv Zvert 5

J 'lvl.E.v.31aricun ..; ,

A. Heus
oo3/15
ot?l60
026/!'(2
o3o/189

y4I=g=Eg=gEgg9IE9Il

Atgereen kontektpersoon: Peul v:d..Steen, Chopinstraat aO3, 2552 'SV Deà Haa!.
: teI: 39?015\. BiJ geen gehoor: 36351+18 Fred'Gréí§:'

!



Wetlstril dproglarme A-B-C-D-E en F j eusd.

Afbellen voor onderstaande vedstrijden al,Leen biJ paul u,à.St""n (SgfOf:fi)
zo snel nogeliJk d.och uiterliJk voor vrij dagavond 1.9.00 uur. BiJ geien'gehoor
beJ.len naar tr'red Grens (3635\18). In uiterste nood. nog op zateràagr:.àjgàn op
LENS (3661311+) na B.Oo uur. bij iem8.hd vEÍr de J eugdko4rissie. _ . .. , . _

: . t,.* IElfta1 d.atun a.envang tegenstander uit/thuÍs telrein /ve1d sam,k.Lens
A.reg.

AL
B1
Blcomb.
tl?

],''.
cI "'l -

c2
C2ccinb .'
c3 ...

31 nrt .
2 april-
31 nrt .

31 nrt .
\ april
31 nrt ,
2 alril
31 nrt r

! apriJ-
Jf Brt .
L april
31 mrt.

. z 8.prr.L
JJ- nrt .

3f nrt .

.I april
al,i 3.1 nrt .,

.,31 öÍt
31 nrt .

. 3l- rort .
' "31 mrti

31 'uit .
'31 nrt.
- 31'nrt .
31 urt .
2 april
31 nrt .
Jl nrt .
31 nrt,

15.00 KatviJk A.reg, uit -'t zie rbutebeschr, 13'.00
20 . 00 Tonegid.o A1 thuis . yZ ,. .:, r ._, 19 . tr j
11.30 WC A2 uit 't kl-. Loo (t"". gl rf.Oo wCi.2,30 RKS\,-M Bt uit sp. prk. poLanen .11. OO1-8.1, Snoekiezaa.lvoetbal . MqJubastraat "'-zíé kopy1\,30 SEv 83 thuis '-vt rr+,0à 

--
19.00 CeLeritas 81 vr. irit Noordveg/Leyweg 18.30 (uit)
9.30 -" BAYA 31 (vr,) '' tuuis 'VI ''"" '.'B,l+5

18.30 Bl-euv Z*art C1 'uit .. 'Wassenuar(Ceen-cup)'iT.00
L3:00 " .H.ri;ïo11and Ct- .uit H.v. itol-Iirní . ir.t+>
17'.30' SnoeÍiezaalvoàtba1 MajuÈastraat ' zie Í.opy
Duindorp SV Cl ,' plt , S1ói.ttaan/Mezenp1.. U,Oofiets
18.30 -: 'Quintus C2 tLuis "- 'V2 ,.t r8.oO
12-,30'j BT0 C2 - * " .thuis'' vl ', 12.00

9 , O0 - 
_ l-OO 'pt ' uit Zuid.erpark B .15

18,30 :'oranJepléin D1 : thuis' v3 (De;njup) 1ó.0ó
12,30 S0A D 7/tat ; thuis . y?'zíe olstellin§. 12.00

9.30 Duno EL thuis y2 . ' i ' .- 9.0010.00 'fyIS FT uit de trier 9.OO.9.30. 'RVC X3 .t thiris y2 "..''À ' 9.OO
f2.00 ' YIJC"E5 (vr. ) 'ii:,t 't k1. too 't-ff ,bCj11.l+5 VedJo M1 'uit" '." Oosteincle/Vbe. 10.3b
L0.00, RKSVM I'1 uit Ép.prk.polanen .9.00
L0.30, Postduiven 11 , thuis y2. 1O.OO

ch Í'..t
D1

D2/1r'81-
E2

Eti
E5
E6
I1
r'2

3
l+

F
F
P

l-8.00 Snoekiezaal-yoetba] Majubastraat
l-1.30 RVC Fl thuis Vz
10.30 HMSIï 11 thuis \t2
L1.30 Tonegido F5 (vr.)thuis yz

zie kopy
l-1. 00
10.00
11. 00

BIJZONDERHEDEN:

- asrrrezig Jukè vànef 8.'30 uur: À,rs-Gravend.ijk, p.v,d.Stéen.' ,: .: '-

- gaarne oud.ers met vervoer voor: Lens A.reg, 81, Cl (51\), C2, DZ, X3'Ën I,1.
- zÍe t<iernooioverzicht eí àe anderè kopy in deze Lènsie.ràe.
- opstelJ.ingen àIs bèkend net uitzondering van: )

- Lens 83 zonder M.de Kok en D.Vijn .i,: - :

- l,ens C2 zontler ll.Taib (zie Lens B1) :
- lens Cl+ ret M.Mattheijer en M.Waterreus
- Lens D2 ?-tal: A.Jagga, M.v,d.Laar, p.v.Bijn, M.Saitli, t.Send.ar, A.Souaré,

R.Stap, c.Strik en C. Zel_ler.

F.el- Haddioui, R.v.d.Heijden, A.NoLten zie Len!. El-e11'6s1 .,. :.1- .-:.

:. t.i i. ', M.J,Ic,ttheijer zie l,e_ns Cl+ , . . ...- r.. i ,.. .

zonder D t M Boernan (afgebeld)
lens E1-e1ft,al:, als bekend. net I'.eI Haddioui, R.v.d.i{eiJden eni:A.I,lo1ten.,.1
Lens Fl-: zonder A.Oosterveer. r : ..
Lens F2: zondeï M, d.e Kok.
Iens tr'5: j'.Daauen, R.ten Kate, E.Kipp, F.Kuik, M.Kuik, M,ter Linden, J,v.Spron_-' -seD, T.Stuivenberg. leid.ster: Mv. Kuik... 

,.7 r, r

7



Geen traínlng A-B-C-D-sel-ektie .

A-sel-ektie :

B-sel-ektLe:
- C-Sélektie:
D-selektie:

In verband net de diverse doordeÍeekse uedstriJden vervallen de volgend.e

uaa.ndag 2 apriL
voensd.ag \ aprÍI
donaletda{à I apri]**i,
tlinsdsg 3 aprj.l

Dd,overige trainingen gaan normaal door.'

IENS Cl Kampioen! ! ..

13.00 uur len6 A.reg., AI en 31 trainen
12.00 uur CelerÍtas 81 - LENS 83 Noordveg

Kampioen zlJn is hartstikke Ieuk. Het spel-en van een ks.npioeFswedstriJ è eigenliJk
heLensa]- nietr Afgelopen zaterd.ag moest CI uiniroaal gellJkspel-en tegen nunmer
Laatst ïitesse Defft. Norllaal gesproken een nakkie near de glootste tegensta.nder
waien ae zenuven. Spe,ndoeken en heel veel publiek zorgd.en,voon een gevel<iige'sfeer. De vedstriJd was niet best. Het verd echt. flipperlr.ast. voetbel.
DÍt vas vantlaag echter nlet be1an8riJk. Dat Jullie goeà iunnèn' voèttgLlen
r,reten ïiJ toch alIang. JuLLie llilden tiit natuuri.iJk Iest laten zien mas,r konden
àe zenuveu nlet'de baas, Een norrDale zaak. Een stevige vinè, een sneIIe L-o
acËterstand, een geEÍste strafschop, Uie had dit scenario kunnen bedenken.
Moesten er uu vel- of geen bloemen gehaald vorden????
Sesloten verd on het toch naar te doen, En terecht! !l - ..i. ,;
Vlak voor tÍJà scoorde Lens CL de broodnodige l-1. Klesse boys, ou èe

' spanning er zo tafle in te houclei:. JulJ.ie mogen Je terechi het. sterkste C-e1ftal v&n
Dëri Haag noemen. "liu hurnen ons niet herinneren dat een CL-elftaL vEr Len6 eelste ïeral in de
hoógste C-kIBSse, Een geveldige lreste,tie van de spelers en d.e leÍders eear wiJ
heeL trots op ziJn.. Ne even ontspannen en alan veer volop de Ceen-cup Ín. . .

Let er vel .op.dat ledereen lÍeet dat juU-ie de te kloppen,pLoeg ziJn. l
Xeken duó óp extra fel"Le tegenstantlers. Koppie erbiJ houd,en en probeer toch de
finale te haLen. Nögnaa,ls gefeliciteerd en EucceE in de:Ceencup. i '

de J eugrl[omuiss ie.

Monster IENS X5.

Bier een eerste vexslag. ven d.e nÍeuvkonertJes van LENS F5. : -.
De alLereerste vriendschalpeliJ ke wedstriJtt vas uÍt te6en Monstefi WiJ kue.uen
toch nog op tiJtl aa,n..Al-leen J aEner dat die Jongen tlie nog.vas,gebel(. nlet is
geweest, .^ ... r
I{e hebben toéË nog een l-euÉè eeisté vedstriJd gespeefè oidanks dàt, ve met
15-O verloren hebbén. MaÉr het vas ióor Juflle aLl-en den ook de al-lereerste
keer en dan geliJk al 2 x 20 minuten speLen, dat is toch voor een eerste
keer L'eI lang. :

Daarom is het trainen ook zo beLangriJk. Due kon elke woeirsaalniàdàg tralnen
van 13.15 tot th.30 uuI. r'n : ' ' '' -': ' 'r'.

':"r :, Ju1lie ]eialster, : j . -

Bij algeheLe afkeuring vsn het konpetitiepro§rauna gean we natuurliJk niet biJ de
pakken ueerzÍtten. BiJ tviJ felachtig lreer,'nógen de spelers even naa,r LENS bell-en
tel:,366131[ of het ' kompetitievoetba].len . doorgeat of dat ve het volgenaté
schatlur+pro gre.mna afserken :

sauenkomst Leni

12,30 uur
11.00 uur

Schaduwpqogrqr-rBa. J eu gd,



sat.koust Lens

12.00 uur LJens C1, C2, C3 en Ch trainen
11.00 uur Lens DL, D2 en EL trainen
11,00 uur lens E2, X3, EIt, E5 en E6 trs.iuen
L0 ,00 uur L.,ens FI, F2 , tr'3 , Fl+ , tr'5 tlainen

11.30 uur
10,30 uur
10;30 uur

9 .30 'uur

,Neen- altijd voe_tbalschoeaen, gylu_schoenen . en een trainingspak. mee, 0p lens }röralt
bes.l-oten- waar - er wordt getraind..Ïíe vervachten natuurliJk a.]le Leld.ers, trainers

.en spelers. i i j 
" 

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

Routebeschri,lving A.reg. .naar Katvi.J tr,

'Zonder vèrvber konen ju11ie a.s.zaterda§ niet in Katwijk mo. I.t" tropen' 'i .

d.at er vó.l-doende oud.ers ziJn díe ond.erstàande ïoute'net hun au:to wiU-en volien:
over llassenaar richtÍng DuinrelL. langs Blauï Zwart riJden richting Katwijk.
Langs" het ÍIiegvéId. Daarna tveeL afslagen Katvijk niet nemen, Dàarna íèI d.e
afslag RiJnsbÈrg nenen. Boven€an afsl-ag'' linkèilf hef;ïïad.uct óver'. i .'
Nà.iiad.uct eerste links, Autonatisch weer'd.e boèht_ naar links vol§en'en d.e

'véldèn. ziet'U rechts aI liggen. Daarna d.è eersiÈ,e richts. laar ligi spórtpàri
aè r-roon I r'' "' r- -' .'.

WÍJ ziJn deive6 kvijt. Jutlie ook?
' '-. :'' 1 '

Zaelvoètba] BL-comb, C2-conb.'en F2 tri .1 Unoekre.

feid.er: tr'real Grens. sa.urenkornst zaal 17.\5 uur
C2 comb. M.v.d..BErg, J.Hoefnagel_, S.Hoefnagel, J.v.Dienen, p.S

j alraaier. :
inke, J.Koppen-

Sporthel Transveal aan d.e MaJubastraat is de thuishal- van de zaaf-voetbalvereniging
Snoekie. oEde,t er verder geen zE alvoetbaf-vérenigingen zijn net een Jèugddfdeling
verden er veldvoetbalverenigingen uitgenodigd. TegeD een uitnod.igÍng zeggen"uiJ
nooit.nee. Maak. er l-..euke vedstriJden van en neem.$rmschoenen nnee met .een lichte
kleur zoo1.. Verzane_Len doqn ve op !ens, .De opstetf ingen: ::.," -' , 

, 
. .,:,t :

B1-comb. E.§d.ogdu, D.Poo1, N. Schuurman, J.Spaans, R,Jànsen, S, GLaud.erians.

LeÍder: P. Koppendraai èr, '
;' r ". " , -

sarenkomst zaal: 17 .00 uur..
Lens Fzr- als bekend.-. leÍder: 1l.B1oro.

., ,

sa.nenkolost lens 17 , 15 uur,'

Ceen/Deen eup,

Zoals we al eerder schreven d.oen Lens C1 en DI mee a€Jl de bekertoernooiefi ' -
die georganiseerd. zijn dogr.de Ha8gse Voetbalbond.. j 'i: ," -il
Lens C1 speelt op donderd.ag !.april uit tegen BlauH Zvart en l,éns Dl op dinsdag

.,3 april ontvangt thuis Oranjeplein. De uinnaars gaan steeds dooï na€,r de voLgend.e
rohde. De laatste trvee ploegen spelen op 26 mei de finale op RVC. .. I : ',
ond.erschat geen enkele tegenstander. Een herkansing is niet mogelijk! !
Xeel veel succes en wie veet speel Je op 26 uei de finaLe.

'r'1 I;;Í' - '

ïlalnLnÀ,-u-se_Le.kt1e.

0P voensdag l+ epril traint ate
(dit weet Je bij Tleo-nooit).
Al1een op 25 .april is 'het d.an

Uitslasen JeuEtl.

E-selektÍe o.f .v. Theo Hoefnagel van, 16.30 '\/n ??2
De keïen daarna is het gewoon weer ortr 15-30 uur,
nog één keer oB 16.30 uur. Even onthoudei,.l":i.

Lens A.reg.
RAVA B]-
Wilhel-rous Bl- i
Lens 83
YitlDelft C1 :
IIBS C2

ADO E2
HMSH X2
IIBS EB

Quick St . E\-
lens E6
leDs Fl-

Lens E2 ..
lens E3 .-. ..

Lens El+ ' '

Lens E5
Duandorp sv -Ei4

Quick F1

-1
-6

1"
à

,r

0
0
7
a
j

9

RiJsvijk
l,eís A1
Lens Bi
Gonir 81 '

Lens C1
lens C2.

2-0
2-2
ri- q

5-0
1-1
ri-"



HBS Cb
L,ens C)r

Lens D1
Lens D2
EBS E3

Lens C3
Gone C2
HW D1
vcs D2
.Iens El,

o-2
3-2
D-'
l+-L "
1-O

l,ens F2
l,ens,F3'
lens F)+

Monster

- csc Fi- 1-1
- Hestl. .fl+ " j- 0-5.
- Quick Steps F5 L-2'
- Í,ens !5 - i:-0,'
t .' ''' 

'.

- rn verband. net d.e vere köpy blervoor dit keer geen korte' nàbeschouwing v:an de
wed.striJden. Het vas over het elgeuian een geàIaàgale dag det onder meèr een
keurige 2-0 overr+inning van A.reg. op RiJswiJk. Een ,-O overvinning'vaà BI op
\,Iilhelous. westal.ndia verloor en DI{0 won. Lens B} stagt op. d.e tweede plaat s net
twee punten achte"sta.nd op !H0. Het is dus nög EogeliJk. zerf.bi.ijven vinneh en
hopen alat Dl{o nog twee punten verspeerd. Misschien zs,teraag e1 bij .scheveningen.
!Í1j gokken op een besLlssingswedstriJ d. Leuk ioch. Ook 83 von."i 5-0.
St,anley heeft èr een leuk spelend. tean van gernaakt. Over Cl..is genoeg ,geschreven:
Klassel! Lens c2 gaat'door met íinnen, en stàat. ook nog steeds bovenaàn. I{ie, veet
vordeD'' ook JulJ-ie kaopioen. hoeweL VCS-.CL er beier voorstaat Eaar ninder . vedstriJ den
speel-de. Lens C3 von ook keurig met ?-O biJ.HBS en Cl+ won nipt ne een span-nende
lot van Goae. Ook DI leverde een keurige prestatie af door een 2-Z ge1lJkspeJ-
tegen f,VV.- Éèt laatste woorti is"voor là. Éen keurige l+-1 overvinninl op VCS.
0h Ja, ons nieuwe tea.n F, verloor ksnsloos naar Monster kvan niet echt àe
afsplaak na. ZiJ speelclen aL het heLe sei.zoen ,Ët ai.t team. Lees het versleg
van Jullie leidster ook. Tot zat.erd.ag al-l_eEaal. , ., _ ,-_ r, . 

., .; . . ,

Toernooioverzicht april. nlei en Juni.
In eprlI (pasen en Koniuginnedag), nei
toernooien spelen. flieronder het. yoor
kunnen kouen. Staet J ouw eIfEaI er nu,
aie tlag niet voetbalt

A. regionaal
- laieriiag 1lt'april en zonttag 

' t5' apJt1'

'én Juni (.PÍnkstèrén) gae.u wd ,eer.vèél-
lopige schema, vaer d.us nog viJzÍgingèn in

niet b1J, dan liÍ} dèt niet zeggen dat Je

ros.antlag 30 apri]
zeterdag 12 Eei
donderdag 2l+ nei
vrJ. j dag I Juni - zondag juni10

internationo,al LE IStoernooi
Scheveningentoernooi .,
toernool biJ v.v..LeÍtlen
Excelsiór r20 in Schiedan.
veekend. Linburg.

al,
zondag 15 epril

..: zaterdag I mei
-' , zaterd€,g 12 mei

zaterdag 26 roeÍ

r'j

BL

zaterdag Ib april en zond.ag 1!
naand.ag 30 aprÍI
zaterdag 5 Eel
zaterdag 12 mei :- :..''
vriJtie6 18.neÍ - zond.ag 20 mei
d.ond.erd.ag 2l+ uei
zaterdag 26 neÍ, zondèg 27 Eei

B3

vrijdag 13 eBrr1
I[aebd.ag 30 april
zondóg 6 mei
zoncag -LJ mef,
zaterdag LP mei
donderdag 2\ nei

E.O.C.toernooi -
LE{S toernoól .

tóernool bfJ IiK ítIK'in Vtaaràingen
r :toernool bÍJ Vitesse Delft; -

internationaal LENS toernooi
toernooi biJ,Scheveningen .

toernooi bU RVC
v.v;L.,eiaen .'I : . ": .,' i':"' J j

veekentt Limbuíg . '' I -'' l
Excefsiof r20 in Schied.am '
toernooi EDS in Fotterda,ir

&prÍl-

Vredenburch toernooi
toe"nooi Blaulr fwart '

toernooi biJ EDS in Rotterdall
VELO toernooÍ
SEV toernooi

10



C1

zaterd.ag 1\ april eE zotdag 15 april
msandag 30 april
zaterclag 5 mei (waais chiinliJ k ) .
zaterdaB 12 mei
zaterdag 19 mei
ttond.erd.ag 2L mei
vriJtlag 1 Juíi'-'Eaandag h ;uni '

zaterdag 1l+ april
maaEdag 30 april ..,
zaterdag ! rnei
zaterdag,12 nei _ ..
zaterdag 19 mei . .

zateidag 26 mei
.rJTiJÉ-re l- iuni - naan{ag- )+. juni

c3

wiJrlag l-3 apriL.
zaterd.ag 1\ april
zatendag 5 nei
zaterdag _1! meí

Cl+

vrildag 13 april
rraeDd.ag 30 april
zaterdag 5 Eeí
zondag l-3 mei I

toernooi RVC

toernooi Vios
LEl[stoernooi ,oo"' à2 

' '
LENStoe:'nooi
Soccer Boys in BJ,eisvijk,-
Excelsior '20 Schiede,B ' '
y8.I1J S

DHL i.n DeLft
RYC toernooi
lENStoernooi
Grav. v.v. te
Soccer Boys
Naaldïijk to
Parij s .

LENStoernooi
DHL toernooi
V-UC toernooi
toernooi biJ

Gravenzande
in BleiswiJk
ernooa

h

t 1,,

..-, Li ..r.i

in. Dè1ft'

\rELo '- -

LrNS toel'nooi
FVC toernooi
Vredenburch toernooi
toernooi biJ EnS,.ln Rotterda.n -

' ' ;1':' -ri'

DL ):.r.
'..'...',rnaendag 16 april

&aandag 30 april
zaterdag l-2 nei
zateralag 19 l[ei
donderttag 2)+ riei ' : il
zaterde"g 26 nei ' ii,' r. 

--

vriJdag I Juni tot en, riet zohd.ag

D2

zaterrlag th april
voensdag'18 april ''
zaterd.ag I nei
zaterdag 12 nei
zaterd.ag 1-! mei
d.onttercleg 2)i mei
zaterd.ag 26 nei

E1

zondag 15 april-
roensdag 18 april
maandag 30 april
zateröag 5 nei
zaterd.ag l-9 mei
d.ond.erdag 2)+ nei
vrijd.ag 1 Juni - rnaandeg lr juni

J

l+ j uni

XvC toernooi
VIOS toernooi
LENS toernooi
'l{ilbelnus toeríooj-r in Voorbur6
Excels ior I 20 te Schiedsns i :\ ", ,

Grav. v.v.te Gïavenzande i"i .'

1,,'..'',.

Zondag !, april- een aantal D2 spelers.qet El bÍi Íriomph.

YIIC toernooi
RVC toernooi t4l .-, '-.... !

GDS .toernooi 't" .' :1. .

Yggrlurs to?'lool 
- ^,.l_)llL t oernoor Ln ue-Lrl'I):

LENS toernooi
Grav,v.v.te Gravenzande

'{; r 
''

'.,,..
eI§' elftal (net D2) rnaar
RVC t,oernooi ' ,:
Devjo toernooi
Delfia toeïnooi in Delft
DHl, toernooi in Del-ft
LENS toernooi
LÍnburg

friomph

l_l_



12

zondÈg 1, april
Hoensalag 18 april
na,andag 30 april
zaterdag l mei
zaterdag 19 mei
dondertlag 2L nei
vriJdag 1 Juni - naand.ag )+

Et?

ro-ur"a.g 3-8 april
zaterdag J mei
zs.terdeg 19 nei
tlontterèag'2\ uei
zaterd.ag 2 Juni
maandag t Juni

El+

zaterd.eg 1\ epril
lroensilag f8 irpril
naand.ag 30 epril
zaterdèg 19 nei
zatèrdeg 2 Juni
Eaandag lr Junj.

E2
zeterd.ag 1\ april
zeterèag 1! neÍ
donderdag 2ll meÍ
zaterdag 26 rei
ueandag l+ Juui

E6

Juni

Duno - toernooi
RVC toernóoi '

DevJo toernool
Delfia toernool in Del,fl ''

DWO toernooi in Zöeter:ireeij' .

IENS toernooi--'
Limburg.

., ..! 
:RVC toernooi

GDS toernooi
DWO toernooi in Zoetèrmeei

_ +.r -

r l i,-'" v

SEV toernooi in leidsèhehatarí' '

LENS toernooi. ^' '. ; ' i)" I t
Grav.v.v.toernooi te' Gratenzaààe

toernooi biJ HDV
BVC toernooi
DevJo toernooi
DWo toernooÍ te Zoetèrmeer
LENStoernooi
Grav.v.v.te Grevenzande

,

Triouph toernooi ., , .',- -
DWO toernooi te Zoeteroeer
BLauv Zwart toernooi in Wassenaar
LENS toernooi :.
Grav,v.v.te Grarenzand.e

woensdag 25- april -

zaterèag 5 nei ,

zeterdag 19 ![ei.
zaterdag 26 nel
naandag h Juni

DIJNo toernooi

Fl- tot en Eet tr'5

Jull-ie toernooien hebben
noeten JuLlie voetball-en

laaszateralag fl+ april- '
paaszontiag L, aprll-
voensdag J.8 april - .

eeaDd.ag 30 april
zaterd.eg 5 mei
zaterd.eg 12 ue1
zaterd.ag 1! uei
Donderdag 2l+ roeÍ
zaterdag 26 nei , :

aaterdeg 2 Juri

Postal-ia toernooi . 1., ,1.

DWo toernooi ln Zoeterneer

Grav.v.v.te Gravenzande

ue.noig niet helemeal preeies verd.eeld., maar in ieder

-àii. 
t"rr" : i -r r '" :'

PI ,. r'
FI + F2 + I'3 blJ BVC 't.
Fl+ biJ DevJo r' 1r ' ' I

twee teans
aIle spelërs
tvee tears
tr'l en E2 biJ I,ENS, I'3 biJ SEV
I'3 , en Fl+ biJ LENS
I'\ en F! biJ ï,XNS . ... . :r...\

gevaJ-

72



DE TH.ISREWE
I,IXEKIILAD' , VAIII DE ' VOETBAIVMU{T GING. 'IENS
63ste Seargang nufiner 3l+ , 5 aprif 1990.

2208 F.eI Haddioul , D.Jun. Haagweg ;.l+, 2282 AA BiJswiJk.

0pzegglngt

266r. M,v.d Laar, D. Jun.

Boete:

Regi stratlekosten le boeking f,
atLaínietratiekosten ;strefzaa,k f .

Trainer zateid.agafdel,ing i', ' ..-

20 , -'-: M.v. ti.Meu1en.

35,:-: M.A.te Groot..'

il i,; -',.',

':l-.""

, t.l

z\57 N.Siliekus, F.jun, Pachtersdreef 56,2r\2 xJ Deir Haag. tir: S6t5lrl+'. '

258oF.N.Si1iakus'Seza',Pachtersdfeef,6,2l+52xJDenHaa8.tel:.367.5,l\.
0962 A.P.v.3lltterswiJk, NS, Zegveldst raat 2'1 ,2516 EA Den Haag. te:,': S6ÉO\fo.

'Seta]ing vóór 1l+-\-1990 door overneking op girorekening 336?11 of bank-
rekening ].,2992\229 Rabobank Den IIaa§'; t:n.v. V.V.LENS rte RiJsvljk ond.er.. ier- 'L,':,;

. melding van trBoetet'.

Iíet Béstuur. -

' .. , :.'-1.-. -

Het bestui:r Ís br''ln' geslaagd eeu. opvolger te contrecteren 'voor de ean het,eiird.l, r-.
van het seizoen vertrekkende traÍner van d.e zaterdag-seLekti.e , Hannie van S!:ronsèn.'
Wij heblen alie opvolger gevonden in èe persoon van de heer Hsns:.de.BruiJn, thans! " -

trainer van d.e zs,t erdagaftleling van Schipluialen, voorheen trainer vdn o.a. RVC-
zat,erdag en DVC.
I,IiJ bebben er aLle vertrou$en in dat hiJ zich op kundige en enthousiaste viJze
voor Qe zaJerdagafdeliqg 

= 
zg1 gaan inzetten. wiJ -hopen -op .een goede sFrnenwerEing -. -net de sel-ektie€Íoep en vensen. Han de BruiJn een plezierige tijd toe in onze . .. ., *.

Het Bestuur.

AfgelastÍngen voetbal- in de Haagse Beglo op de T.V.

' t-.

EIke zaterdag eh zondagocÈtend zuf.len vanaf 08.15 uur net een tussenpÍilize van,clrca.;
3 miuuten de afgelsste veèstriJden uit de Haagse Regio te zien ziJn bp de I,okatel
kabelkrant .
Het vermel-d.en van de afkeuringen nialalels dÍt nettir:m op d.eze schaal iS een
prineur voor Nederland..
De gegevens zullen door nidde.I van een rechtstreekse conputerverbinding..ze_l-.Í. door r ,:
de consulaire dienst van de KNVB op de kabeL gezet vorden orn tlJdverlies zoveel
nogelijk te beperkèn. ,. " "
De co[puterverbindíng is tót stand gekómen net behu]p van Compunarkt Conputérs.'' ' ' '
Voor de ontvangst ven de Kabel-krriÍit op'kanaal 2 van het Haagse kabelnet, is gesn
teLetekst voorziening op het televi sietoestel nodig.

1

--l,i:l ll



VA],I . DE REDAKTI ETAÍEL

ofi oril de reglonal-e dagbleden troeten geloven is ons hoogste Jeugdetftsl "1' 
g;-::; i':.

tlegrad.eerdl .|-, ., .. r,-.!-a .. :Ir.,'1..,: ,':,. ...1
Volgeiis ohiè teitlií6'1beÍuÉi: AéZó; péÍSberiéhtgevi-i1g óp'één hi§vèiietanèi!: vaÉt f ' ' .i-',n+i +;-

vanneer onze A-regionalen uÍt de komende tvee (Iaatste) kompetltievedstriJ den rle
volle ïinst ïeet te behalen zal er een beslissingsvedstriJ d. moeten Íord.en : "ri -1 I.t,
gespeeld.! (tenninste els SJC vaD koploper WÍlhe]l1us verllest).
LENS A,reg. is dus nog niet uitgerangeerd ! ! !

1\.oo uur

! .r.

. ' ,,:.i

. .,,, .j ._.i:: '

Programa IENS A.reg:

? èpriL a. s.

LENS AGENDATIPS:

WSB A.reg, IENS A.reg.,. . .:j,-,.

r;:_. 'l

De exacte datub ohtrènt de sedstriJal RiJnsburgse Boys A.reg.. - LEN.S.A.reg..is
aog niet b9k9nd:, .,. , ....,.

VrlJ dae

zeterd.ag

6 april a, s.

'f april a. s .

KlaverJ as/Jokeravond. a,anvanS 20.00 uur

DVC 1 - LENS 1 ( ZA) a.anvang l-l+. 30 uur
(d.e laatste kans voor ons hoogste zaterdag elfbeL
voor een. periocletitel- ) .

zond.ag B april a, s. - H.v, Holland

- Hermes. DVS 2

De wedstriJdbal. van LEIS. l- is .besehikbaar" gesteld door:

BloemenmagazlJn A.Meier,

LENS 1.

Í,ENS 2

aanvane l-l+ . OO uur
l r. :.. - - 1 -

aarlvsrg 11.00 uur
I -t"i,

. ' ir: , l,r:

0p deze viJze lÍÍ1 Ík grasg El-len bed.anken tlie zo aardig vaïen dg_rij, -tiJtig!g-.miJ1..11
ziekte, eeD kaartje te sturen.
Tenslotte- bedank ik de 'A-selektie^'voor hun nedefeven.en hun te; gekkel.Imuziekqle : :.:Í
fruitnand.,[ . ,- '. .- - :'
Sedankt'én ;bot' -zondagl

,!i -

UNI CORN UI{ICORN
.IINICORN , 

UNICbRN' UNICORN

AfgeLopen ueekend zi-Jn d.e.vièr resterende wedstriJden om de 2e periodetitel
gespeeld. Laakkwertie" is nu officieel d.e 2e periode-kanpioen.

Uitslagen Eindstanè 2e period.e.

l+-2 -,.:

2-O
-L-4'

It

l,lest.].anaIia
GDA :' r.. .''
HES
DW0

:.DSo ,r...r. L

;.lap,kkvartier
- l{. v, Holland
: BTC., .,., .r.,

1..' Laakkwartier ! .7-f1
2. llestl-antlia '7-10
3. I,ENS 'T_9

( +g)
(+: )
(*9)

i,; t'

Ke4lgtitiestand,i :r:: r. ,

' r8-e6; 36.16'
18-21 \6-27
L8-23'," 

.29-2d
VCS
IJaakklra.rt i e r
D}IO

Westlandia
LENS
H.v.Holland

18-2r.
18-19
18.-lJ

30-22
37-26'
23-26

11 l'

,) I i

2



GDA

BEC

DSO

18-U
1B-16
1B-r-,

2r-33
23-30
^^ ^1,z5-2.+

GDS

BTC

H3S

VCS

IENS
DSO

1?-11+
l_B-13
lí-o

,1-?h
2l+-33'
't 7-io

(0) .
(-1)-
( -1)
(-2)
( -1)
(-5)

Stand 3e periodetitel

{l

GDA

VCS

GDS

BEC
Westlanaia
LENS

3-5
3-5
2-l+
3-l+
3-3
3-3'

+3
+3
+3
+3
0)
0)

Ï,E akkl,taïtier 3-3
DSo 3-2
H.v.Holland 3-2
D!,ro , , 3-2
'BTC 3-2
H3S 2-O

Progra&na konenA Heekend. r .

Westlgnalia
trUb
BEi .,.,

- HB9

- GDA

- BTC

,-.'tdakkvartier
- H, v. Holland
- Dhro ^ -..i-.1r

i
Dus e. s. zondag LENS II.v. Ho]land aanyang L\.oo riur.

UNICORN '' * utrCont UNICOBN UNICORN, UNICOBN

Vcïslag aanvoerdersbiJ eenkonst 26 naart j.1.

0p d.eze biJeenkomst d.ie verd biJgevoond. door praktisch a1le aanvoerders van de
legere senioren-eLftallen lrerd.en .een aantel belangrÍJke " zE kefr besproken diè rriJ: 'i'

- Allereerst verd:àe bézetting van d.e el-ftaIIeí, .aoorgeibpeí net het oog 
-op Uet :.-'.,

voJ.gentle seÍzoen. Alfeen bÍJ LENS zondag 5 vaÈ inmj.ddels _tiuidel-ÍJk dat er een ,.n'-
groot aentaL spelers zuLlen stoppen. Toch hopen lie net.het zelfde aantal elftal-
ien ln te tuinËa saHtilven aLs ilàt aigerop"ni,1aar.'ntges$ioken iètd.t'do àan- ""
voerd.ers èèn en ander in de elftallen zul-l-en navragen,

- Nanens het bestuur neldt Chr. Peirnings voor'tle godtie oràe dat beslist'iiet
za1 'worqen toegestaen dat geschorste..spelers , wanbetalers en niet spelende
leden i.n kompetitieverband uitkorneó'ïoor IBNS. De'aanvoertlers 'worden verzocht "..
hierop toe tè zien.'

- Ook de kleding van sóEmigé speLers baart het, .bestuur nog Ë:beed.s zor6en.. ,.'.. 1',:'
Verzocht vordt toe te zien op kor.rekte k'leaing t.ií. b]-auv shirE, witte broek en.'.
bls.u,oe kousen. :.'-, ...,l ,..'. i-:

:

- Gezien de problemen-net de SEKO dezetting o!'z-ondeg r,rordt óverwogen '.?l.Le elf-
tàtLen aan het begin yeJl het seizoen te yoorzien \.an t}Jëe ballen per'elftal
vaarvoor zíl zelf veran-bwoordeli J]( zijn. Hierop zal aan Ïet. begin v.gn.I,:t . 

,

komende seizoeÉ teruggekcínen worden.

- asnsluitend vordt gemeinoreerd dat ér komerid seizoen zeker meer verantwoordlng
op de scbouders vsÍr de aanvoer'Í1er6 zaL kcnen'te ligi:.i n.b.t, h+t cntvàn6ien
var- de schei(l srechter, terugbrengen vsn vLaggen, theemandJes etc.etc.

,- Íensl-otte vordt,nog. rn&ar ir-eeÏ ee.nsrl een verzoek via'dÈ àanvoerders dedaan om j

mensen in b.un efftel]en +.e interes ser"...,h voor het SEts0 ,r'erk, Kcnend seizoen
zuflen I,uc Verkijir en l.lil-Ien v,al.Lind.en zekeï niet meer beschi.k-bda.r ziJn zcda.t

hier een vacetuae ontsrtaa+, die liesJist opge.,luld zal- Iioeten 1ÍoId.n.

3

';.,-.1 ,.- l
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S SENÍ0nErri ZONDAG S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

UitsLaEen :L èpr

Tonegido 2
Lli!'is 3
IUIIS l+

KiJiiduir:5

- tÍNS 2
. Y\iI' 2
_ ï'Iii 3 _:
- I,EflS 5

(r-c
0-t
L=i]." ,

tr'e.l^c; i-0
Rava l+

I,ïSL - SgP cr-:l7

:

iru,.';:r-r.-'- ii.':iéafi B epri.I. .§p!.
i,e:-;lr i.
LÉ'ns 2
I,rik 2
Soa 2
HVl').
ï.rrr r, 6
Lens 7
Ja.i Eanuman

I{.v.H,:J;1er',: l
I{erEe s, DVS 2 '
Lens 3
Lens lr

Lerrs I
ïletrtl aud i.h 8
Celeritas I ..

lens B.

l .Iíe.ri Ír.. '{; leLd
J.Slootmaker -

J. J .3os
J. Prosnan' . .'-; .- -:..-.

53?i7.c,?t'
6to/:-.09,
5\713025
55\/30t$ ..
,(', i1ice6
,Io/3tr9 '

,7a/3:.2t+
63U3z\a

I 1.. cc,

J1.00
11. 0C
12.00
:1,00
i] ,c0
i-2. 00
10. 00

UL},
uur
uur
u1: I
utt:
uur
uur

v1
v1

vcl-(:i atr.r,gí: t t e:líi
dhr. C.'Dermer',.

v3 N. N.
N.N.

tIGGt NC Ti,l,]rlr: I l,r} :

OPSS:ELL]NGEN.

OPSTELTINGEN

I,ENS
I,ENS
I,EIIS
IENS
I,ENS
LENS

!ir:-I Zr::i(ir,: I É: ]. 2i. geidce., +.ii
Soa - l4ach1el VriJ enhoeklean- KiJkdui;r _HW '.--. - Van' HogenhouchLaan 3? 

- 
.Jei }Íaóuuan _-_ Sp.pr\, Pr.Irene. Schaapireg, RiJqviJk

3BB?)+28
32507]3
32l+8361
3930151

teL :
teJ-.:
tel:
tel:

36066\2
3\51r10

eri. 3)+61088'. "' ',
eI: 3l+68087 

'. 
..

e] i '0?9-116?86. 
.

.- ...- .:- j'.' , { " r-':) ry: ," i., '' -: 
"1., 2. en 3 vord.en atoor de. trainers ;bekend gena:,kt..,

l+ els bekentt afschriJven biJ Tony Vi.erling . ,: ,-

5 afs bekend^ afschrlJven biJ R.v,Noort
6 al-s bekend efs'chrlJven biJ W.HeiJnen
7 al-s bekentl afscbriJven biJ J.Mombarg
B als bekend afschr{ven biJ A.Bi1derbeek '

r,t

.!
,-t,t

el:

,.i. l
SCIIADTJWPBOGRAMMA BIJ AIGEHXLE -AIKEURING: vAN DE 1{VB.

1L.OO uur noodenburg 1 '

12.00 uur Hood.eDburg 2

. - LENS'1 sp.prt. "tlooró" 
i ptetàr' soii"ti. rdià.ri.'

ll- IENS 2 'll t!
'l

L2 ,00
10 .00
12 .00
r_2.00
12.00

uur Qulck l+ -,LENS 3
uur,Qu-ick5-L,ENS5
uur Quick ? - IENS I
uur Lyra 3
uur " I,Jra h

Topscoord.erst rofee

Sp. Drk.Nw. H€nenburg
. it, ., ,ll ,

llll

Say. L.nEnlaan :-..)l
ll r,
ll

prk.
,t_

Na.ar het dotrgaan van aeze ,Ëa"trijaËri kan'vorden geÍnfoireerd. bil:r

I,EN
IEN

S6
Dí

Sp ttde ZwethÍ de ti
rl-tl

l+

Lyra na 10.30 uur
Quick tussen 8.30 en 1O.OO'uur tei:

oa?\r-L3677
365.t72t+

Het schaduwprogrFÍÍrÉra vanaf l,EN§ 3 wo"d{tgespeera ars ae atdèring Den Haag'er in'ï
zrn gebeel,afligt. Met _tte lCÍVB hebben $ij.híerdoor niets te maken.: _.'

De biJ8eserkte stand. t/n afgeLopen lreekend. Z5/3 ziet er alB vol-gt uit:



J .v . d. Stee
F. DisEeldorp. 

,

Ë. Bert ens
A. Ernster
D. Sanders
M. End.1ich.
F.v.l(niJ fÍ

(zaterttag \)
(zonaas 6)
(zonaae 6)
(zatéídeË 3)
( zaterdeg..3. )
(zonaae i)
( zondag ?)

l+0 d.oelpunten
doelpunten
d.oelpunten
doeLpunten
doelpunten
doelpunten
doel,punten

"25
75
1)+

-1)+

'ti

L2

ProErnnrms naandag 16 apri] l-990 (2e laasd.as)

LENS 1'2,3'l+ en 5 ziin vriJ.

vriJdagavonal
zondag

vriJ tlagavond.

vrj.J dagaÍonal

zonds.g ,

v::i,J dagavonct

,".nà"g

20 apri],
2T nei
2J april '

l-1 ner

20,,;gi .,
-Lö me1

.l iPirr

.,,, t' , \.

;-. \r.-

t)

11.00 uur Lens 6
12.00 uur'l,ens ?
1L.00 uux L.ns I

- II.v,Hollend 3
-'W-stl.a,ndia ?

- HDV l+

Toernooíagend.s, senioren 1990

Lens I - Viostoernooi
- Soatoernooi

- viostoernooi

- VioEtoernooi
leDs 7

Lens 5

Lens 4

- Len6 Jan Hop toernooi

- Viostoernooi
. Lens,5. .: , , - BMT toernooi

.zzzzz7,7.zzzzz7.zzzz
Z ZAAIVOETBA], Z

T,T.ZZZZZZZZZZT.ZZZZ

Uitslagen 26 t/a 30 naart 1990

Lens 1 - Voge1 1
Lens 2 - Rava 2

5-3
ó-2

' 
,'] .,, r

WedstriJ dprograiima .9 t/rí. 13: aplil-:199! .

ïíoensdag 1L" april L99O

;1,

.:.X"1; ,"'
lii:' : I r, ' -

22.!5 ttur Venibo l+

Lieging Sporthal-:

. I,ENS \, ybJ- zu].d.hagne
:,1

- Zuidhaghe - Melis Stokelaan.

zz7,z7.7,z7,zzzzz7,zzzz7,zz7,zzzzzz7,z7.zz7,zzzzzz
Z LANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.I,ADDER Z

zzzzzzzzT,zT.zzT,zzzzzzzzzzzT,zzzzzzzT.zzzzzz

Uitslagen ZeteI4qL31 qqqrt 199q

Ka.Eraan
LenB 3
Lens lr

- Lens 1 1-0
- sv,35 g 3-3
- rs-Gïavenzande 10 2-l

5

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

.'



PrograEma zeterd.as 7 s,pril- 1990

,,,.1':

.ri
|,,

1\.30 uur Dvc
l-lr.30 uur Nootdorp \
l-2.30 uur SvPtT 10
13. 00 uur T,ens l+

Verza,ueltil den:

- Lens
- ï,ens 2

- Lens 3

- BJauv Zvaii 5'

LENS 3
lENs l+

J,M.E I v. Blaricum
A.Eeus " '
N. N.
N.N. .

rr il/ 'óö3/»
'' ot2l6o

a26lt'tz
. o30/189

LENS 1
LENS 2

13.00 uur
13.00 uur

l-1 .30 uur
Lz . J.) uur !.-,-. - .- .

I,IGGING TffiRXINEN:

DVC

Nootdorp

SVPTT

- Gen.sp.prk. Brassersk&de ïeg van Delft naa"l.Nootdorp 015-132548

- sp.srk. ts-cravenhof Kruisweg Nootdorp Oli37:g726' ir,:.

- "tr'i]-msted" Therese Swartzstrs.et 32hl-l+11+

BiJ afkeuriDg uit tegen :Postal-ia. . ,:

IEXS 1 th.3o uur, .- LENS 2 - 12.00 uur

BiJ algehele afkeuriEg treinen oln 12i00 uur. ,. . , ..',' .
Voor ÍnforEatie over afgelastingen kan Een zaterdags inforratie invinnen
ond'erte1nr:32957ol(antvoordapparaat).vanar8.30.uui.

r, : .'! 'l
IIet ee"ste elftal worèt door d.e trainer bekend gemaakt. Evgntuele afBeldingen
voor het eerste teae vilSdagavond voor 19.00 uur biJ H.v.Spionsenl te1: 39330hÖ,'- '

zaalt 3502!55 of biJ H.Gabel tel: 364655\.

OPSTELLING IENS 3:

H.v.Mersbergen (A), n,v.Kooten, D,BaJetto, A.Ernster, W'Hermanie' o,notteveét, i,
P.Ax, A. v.l{Íjngaarden, S.v.d..Togt, L,Sinke, E.de Wo]ff, J.Weltens, B,Wezenaar,
Eventuele aÍ)neltlingen voor vliJdagavond. 1!.00 uur biJ W,v,Mersbergen te}3

,: r.5' .. li .32]-3360, (ait is verplÍcht). t.i

OPSTELÏ,ING LENS [:

1.,,Mante] (n), lt..lagesar, J, Kouwenhoven, G.Kuiper, E. Kouvenhoven, C. tiproan,
J.v.d.Stee, M.Osnan, W.Stuifbergen, tr'.Si1}iakus., E_.Haket, D.ale. Iuit_S.r-. , . - - -.il_.,.- ;r_t:..
Eventuele afneldingen voor vrijdagavond. blJ L.Mantè] tet:' 3i0?U26 (eit'i.s

Wi],]en de aanvoerders van het.3e en \e .eIfba} kontakt mgt elkaar opneEen zod€.t ,beide
elftalleu voLaloende spelers hebben voor de wedstriJden uit tegen SV'35 en
Is-Gravenzande. . Í .,.^- l.-::-,;-i l._1., ._ i:,

r,----r!rJ-\ ,.1 - i'. . : 

- ''- 
ir't r;.í'r -Dinsdag LO a.pri]. 1990 (Konpetitie ) - " ' : ''

J"B .l+! uur Lens ll - vCS 5 030/r.09

Woensdag Ll aDri] 1990,

19.30 uur Lens 2 - HMSII 5 (vr.)

Toevnooi voor de zaterd.ag efdeliDg

5 nei l-990

t- , . .. i...r' ,

L9 Itrer. J.99U

lens 1 bij BAS

lens l- en 2 bij Lens

Lens l- biJ Marine.

6

9 Junl
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l,
l:

VAN HEÍ JEUGIFBONT

I.Iedstri.l ttDroaramna A-3-C-D-E en F .j eugd'i'',. Í - -: ,.,...
Aíbe11en voor ontlerstaand.e wedstriJden' dfLeen biJ
zo snel rogeliJk doch uiterliJk voorlviiJ dagavond
befl-en naar Fred GreDs (S6Slt+fB). In -liiterste ríoo

Paur v.d.Steen (39?015\) .

19100 uur. 3iJ geen gehoor
d rfiog op zaterdagmorgen op

LENS (366114) na 8.00 uur fij
Xlftal datun aauvang' ,tè8en

ïeme"tt và.dd'jeugdk

".,"*uii:t 
ii,itlthuis

olttrrss].e.

terreln/veLd san. k.lens

A. reg. I april .rl+
! apriJ'- 20

A1 7 april 1\
81 -.? i Íipri1 :11

,,-,".8 'apri} 15
83 !,7 april 11

'.13 .epril'10
Cl, r! april 18

T april 12
I april tl+

10 april 18
I april 13
! aprÍI 18
T aprÍI th
y aprlJ- -Lö

13 eprÍl- f,O

7 aprÍI 9
13 aprll 10
? eprÍf 9

1-0 aprÍ} 18
I aprl} 9
J aprÍI
J april
f aprÍI
I april
f april
T alrÍI
7 s,pri]

l-1. aprÍl-
7 aprÍ}

11 april
7 april

Ll april
í april

11 o.prÍI
J april

11 Epril

00
30
30
00
00
30
00
30
l+5

30
30
00

'l wsÈ'À.^"ue.. i. ,.,idl'* -- zie routebeschr, L2.00** 'trainihcsàenofistratie HIB Iizerwef 20.00 HvB
'1. lso ne -i " ;r/-:'.'tËuis : vl- * r,-.-, 1l+.oo
.; -yi6s !1 .l(É: - gl'ihiri6 È- i v1 : :' - ... 10 .00t wootton-Eà.ssett'rc tngis t ..va I' l' t1.15

wC 31 ï.,.i, '.uit ; ' 't.kl.'Loo zie lÍopy L1.oo WC
r,enstoeinóo'i .:r"íthuis meer niëuvs ïofeqndè veek 9.30
m. zsÉrt'törl{'.X^.; "+t ,7-wasset"u.r 'ceeàacup L7.00
Naaldïilk BI,vr; thuis ..vl 1 i 12.00
wooitori sass€;tt"' tnirÍs./ 'v3 l' I ls.lr:
tussenr'onde ceen:'ui' (neer niguws zateídag)
Rvc c2 ., -.ï ' thuis v2 . , - Ï a2 30
vCS c1. :." .'4 . : tirulà r' vL ' : : LB. oo
yvp c1t.'{ '.'. - thuiè' v2. I i 1b.00
euintu! .c2 ... '"ithuis v21 I , 18.oo
Lenstoernbói , - thuis neer nièuvè volgende veek 9.30
Lens D2 i .' . ll-*furris v11 1- :; ': \t( 

9.00

c2

í.a

cl+

D1

D2
E1
E2
E3
EL
E5
-E;O

Fl_

T2

F?

F\

E"C

?at

30
30
00
30
00
00

30
30
00

J,enstoernóoi' I thuis neer nieuvs volgènde veek 9'30
Quick Steis Drvr.ui! NiJkeiklsan; 8.1,
tussenronàe' buen-cup (meer nieuws zaterdag)
l,ens Cl+ vr .r'r'1"1t- thuis Vl ' 9. OO

Vredenburch 'El-'i .-'thuÍs \2 10 ' 00
MaesoiJk ,1 ï.r'ri uit ',, ï,ange Kruisïes 9.\5
VeLo E3 i,,.'; l tnuis . \2 LL.00
Nivo EI i j,.:'thuÍs . V2 9.00
Voorburc 'B31rr1 '1-..ii11 :;', Pr. Bernarrllaan 10.00
uoexse Éàiitreï.trruls- ',, v2 1L'oo
vcs !'I vr. -i uit :'r Dedensvaartveg 8.15
Pèasfestijn op Lens. (zie^kopy) 13.\5
I{estland,ia F3 vr.'uÍt : i Hoge bomen .. 9.00
P€.asfestiJn op Lens zie koPY 13.\5
Cromvliet F2 thuis ',12 9.00
Paesfestein op Lens zie kopy L3.b,
3TC F3 thuis Y2 .. . 10'00

VCS f5 . : it,-,!i ^ uit,. ', :-' 'r Dedeflsvaàrtneg ': : 8.1!
PaasfestiJn op Lens zie lropy 13.45

10.
11.
11.

o

11,
11,
9.

r.[,
10.
11.
9.

Ll+ .
10.
1)+.
9.

r.\.

30
30
00
30
00
00
00
00
30
00
30
00
00
00

BiJ zonderheden :

- aanllezig Jir.ko vànef; 8.00 ruur: H;VeihejÍ] L.v..d.3erg, G. lt.RèiJsen. . r.:r,r *^

- gaerne ouders net vervoer voor: Lens A.reg., 33' c1(5/\), D1' E2' 82.
- net Pesen (t3 t/a 22 april) op vakantie? BeI nu alvast af tel: 39'f O15\.
- lees ouclerstaa.ntle kopy goed. door,
- op donderd.ag 12 aprtl ls er geen txaining voor d.e D- en C-selektie.
- opstellingen a1s bekend. met uitzontlering van:

8



- Lens D1 .zonder P;v: d.Steen'.:
- lens D2 :zonder'M.v.à.Laar : ,,,

- Í,ens E5 zoíder "Ï.du Chatinier,.en
- Lens F4.zóítier.B'Vrees$iJk.' . 

'
'..t,;n'. r 

"
Schedur4lrogrs.Ema' I eugd.,' j

Routebe'schri lvÍna VVSB voor A,r ,":.:. {r' rr I

j

R.VreesviJk.

BiJ aLgehele efkeuring van het konpet itieprogr8.Ems. krÍJgt iedereen a.s. zetertlag *
een tlagJe vriJ. Dit: np-t één kèer kunhón': zo..v1ak', vóor de.'Pii'sèï. , BiJ tviJ feiachtig 

"-.- 
-

rreer nÉg Je naar LeDs toe belfen tel: 366131\, Is het afgekeuril dan kan Je dus
thuisbl-iJven.',q: r,. -l'" r( , j': ,': .,''' 'i ;-' i': 'Í '-, '' 'r 'r':'i !:'' :'-

'-' '-' ' ' -1" -';''

è8. ., t, '

EiJksstraatueg Langs l{assenas,r richting Leiden/Arnsterdae. Afslag SassenheiuT
NoórdviJ kerhort :nemen . . ontler 'sneh,eg door. Alsnaar reihtd,óor:richting i'l I ''':-'
Noortluil kerhout;r Spoorbain ovel en recb{door bliJven '8aen. Vlak voor íiaduct'i-"
sneLlreg op richtingr,NoordwiJkerhout'Noord. Dezè afslag nenen.- ondér viaduèt '-('-
snehreg..èoor.. Weg,:volgen rechts l"lggen tle velden. ( li"naïu"t"ll., 

:ucced;' 
t- 

J.; ,.,

Lens 83 naer WC

Verre uitwedstriJden is altiJd een probleem biJ dit elfÈ81. Dit keer noeten
Jullie naar VtJq.aan. lt'kllelne Loo in Mariahoeve. Tre.la 6 stopt ervoof de deur '
We verza,neLen om 11.00 uur op vtJC. Kon veI bp tiJtl' Vanef Léns doet de tram
er zeker ,30 gi.lltu.l. :r"I.,, .-.: ii :.

' :' :,
Paasvakentie

Í ílt"'

:i'1

rl

TiJdens <Ie Padivakartie (13/l+ t/n 221\) zi.Jn er nogaJ" lrat -kt ivit'eiten voor
ouze Jeugd. Toch ziJn er óok JeugdspeLers die op vakantie gaen ged.urende

-deze veek. 'Isi det zo? Bel- dEn nu al vest even af bÍJ Pairl ï.d:§tedn teL: 'l
39T015[. Doe het'dus niet] via'd.e, lelder of .de trainer. : f "r''' à r' ' \i
Dit on misverstandeD te voorkonen. ''"1' ' :''i '

We achreven het aI eerder Ea.er er gaen nogal vat elftallen op s!.sP ean het eind
van dit seizoen, WiJ vragen noguaals de àeeIíeners (spelers en leiders) on het
geld nu over te Eaken op Btro 336711 t . n,v.penningneester. Lens..-!e MoE6!.9r,Eet -

vat .achter de reis staet.bïhnen'àiJn. Gaarne iealers hed.éverking. '
KoEtant betaleE op I,ens ka.n uatuurLiJk ook. Het gs.at oE: i, '

Reisjes eiude seizoen.

Leus A,reg:
gaat naar Liu}.urg
Voorlopig f ,' 75 ,ï!.
lJens öJ-: L ;' ir'-\{'
lËilÏ-"ar liuburg (t8-19.26 . r"1 ), TotàatÉrij s aíhsnkeliJk van vervoer en foEíes.
voor3.opig f. '15,-- betelen voor eind april.
Lens C]- C2, D1: ,'i ' .l j ' rir -.i . ::1!, i. .' ..;.-.i.

.:4'-;uni) ' tottiàlpriJ s f. 25o,-- moet eind april binnen ziJn'

(8-9-10 Juni). Tot&alpriJs afhankeliJk.van vervoer en J.ogies.
. - " : ' i . '"

..DetaJeI. v,9or erno apr].-1.

gaan naar. PariJs ,(L-2-3
Er ziJn nog twee plaats
ouders.

en vriJ voor spelers ven Cl, C)+ of D2.9t.,":"ï 2 feiders/

Aanyulling toernooill.lst. + vervoer gevraagd voor verre toelnooien.

Op goed.e vriJdag 13 apriI' Eaa.n Lens E3.en.86 iró8 naa,r edn toernooi van 'cjnze buren

f
9

, :, i

lens EI en E2 'r,, :.' ' - 'i 'r' ' : '

gaan naar r,inburg (2-3-\-Juni) Totaal-prïJ s f I 7.5,-- moet eiÏld apiii binnen zi,jn.'
- : ,- J-- ..



vcs en 93 doet op 3-\ april nee biJ DévJo. verder vragen vÍJ de_,oud,ers,.om.rÍr.nneerr 1!er toernooien buiten de sta.d. s.angenonen ziJn zich beschikbaar te..houden vool . ,,r T ,.
het vervoer ' Juist tle toernooien bulten.dè staè ziJn vaak,.net,even: iets -leu&er .:,. inet antiere/onbekende tegenstanders. Laat het v rvoer niet steed.s op, dezelf.d.e .,. -,1.
mensen neerkomen. DE toemooien ziJn nu vroeg genoeg bekend on ieti te regelen
en deze dagen vriJ te houden voor ale sport van Uw kind. WiJ kunner,nÍet ,v-_oo_r;.,a:1. ,.,t i ,_

het veryoer zelf zorgen en busJes zlJn echt te duur.

:i', .
Toernooien in het Paasweekend (vrl Jdae.13 apri 1., . t /n ma.endaÉ l-6 . aprÍ1) :iÍlr

. -:, ,^j.. -:.1+^ .! ..'', .- .:..'...jr-.'; -'.- .: 'J: ). ,, :.,.:; ...,Í
Toernooien vord.en al- geregeLd in septeuber, s.eJr het begin van het seizoen. "./i,l,i 

j.!.r.
redereen is aan nog enthousia.st, en erke .lerer kont trou$, vool erk e1ft.lproberen wiJ artlJd zoveer EogeLÍJk toernooien te kriJgen,.zotlat Je lelrher. kuntri:,,::j
voetbs.lLen.

.,I .i: =l- . ., ,. i,. i, , - r - -:.ri. ..,1i..: jrr.:,'. l

lfF:]"pgl zaterdag waren eI ueer vee]- Eensen die mekhelÍJk afbelde:biJ A1 en..c3.,; r..,,r0ok33 zit k5ep in de spei-ers. BiJ A-.reg.'en. Br kont.ieder.een Eeesta] ie]'.op;; Í..i.ï,:. inaar ook deze tea,ns hebben met veel pun en .noeite 1r-, of..12 sperels.,.r-: ).i", .: .r:, -)-.Iy:,r:..,. ,;

In.de C-groep- f,*nu"'ru. oo1 .geen *p"t""" nissen, dus alaal ,Eoet er ook heelrerg a,r, .t.ti
weiDig s,fgeschreven vorden voor de toernooien.
D-spelere Eoeten sons ÍnvalIen biJ C-te soms saJaen roet E-spelers naeï ëd " .r i.-1.'i-.'allls

eLers zul,Len ook af en toe Eoeten i_nvellen in een -ander teeoíj,ó,n,2o.. ;' lr..l'
dat we altiJd op kunnen komen, biJ elke vereniging. r 

-, 
, ..., . , ,... ..,

Het opheffen van 82 zolgt voor een extra probr.eem, want ae totrriöoiËii j:;à.:;r"- a 'an "
tuurliJk a,l €.angeDoren, 83, BI of Cl_ gaan nu in hun p1as,ts.

I{iJ i,"tten a11es gerege}d., uu troeten JgMg zo}geD dat ve steeds conplete '.1"uijg.;- - .. '.1-

kunn-en_ st,ren.- sous zuJ.len spelers rer-ËEiï drià aagen achter erkaarlnog

os,-heeL tiJdis-te 'reï"rr,,";'; nqe t;;; u;r";j;, ,rr.r."n irr'r.. i,"""-àlx""C'1.,"* ,''.;.-
nebben ve nu aL opstellingen genaak! per elfta}. en- per, toer.ÉooI... Lees a.u..b.., , ,.:.i, "r ,all-e opstel-l-iagen goetl d.oor, . . .. t ., -.r ir.j .i i r. r r:j . i.:

toernooi.
E-en E sp
te zorgen

vriJd.ae13 april

zatertias 1\ april:

Paeefesti n voor F1 t !t

83: de gewone 13 spelers (toernooi LENS)

C3: a]§ Èekend, net l,.Peek, R.v.d.Berg.

A.r+: en 81: §ewóne sanenstel-ling. 
. 
..'..i-' ':i..:,. ..,

83. 
.o. 
pstelLing eI§ bske-nd {loernooi, Uè:rJo).,;

.l: .. ). -l.i:'. i:,r,-,tli

Q getoon

C2: eIs bekend

' C3lCl+ comb inatie:

.; - . "-! r.'::, ,;? ;'"- ,',,-i ii',.,B.a:'i!

"i',-. ;,' ), r.-_ ...:,,.'.1 ri 'ti.:;: ". I
. ,.'r ,t--,,

::i ': , 'r. .

ít-.nuyt.ir*i,'n.nanlque,' À.Èro"iÍ,M.K;;.'i i 
-. 
'' -

!.v,Leeuwén, c.Schlutei','f . Sbgààr "-' r'iY"''-''
M.Urgert, n.v.tl,VeLde, M.We1bergen, M.proàk,*., i
,V.I,Iesterhout, 'P,Zeenei,Jer:-.r: ; ir .,; : r ,.,i ,. ,:]

alle spelers van EL + R.HerreviJn,' U,Dàaíren.r: .=::'
G.v.VerseveLtl; ff.t.d.HeiJden en A.NoI,eD; .:. i.....

D2: als bekend.

El/D1-combinatie:

., 'l

De moerlers hebben veer verga<ierd en dat leverd.e een leuk Íeestspelers van LenB fl_, F2, F3, F! e! F5 op lroensAag J.1 apri].
I,le vervàchten JuLLie' al1enaal- óà 13..1+5' uur op Lens.., Ee-n speuitb
Eportpark l[et opilrachten word.t gevol_gd door het versl-eren van e(zílzaat van ons klulgeboui.r). OÀ ör,gà.,"", f:.fi ""i,t". fràt ,ieàïachten al-Le spelers . en..vooI Jultig i,s.er aleze niddsg natuurll;

op voo} allé . , ..i ,,.,. .,

"r,t ouèi'rrËt
ieren Ín Weterloo.
Iopen.-Ée vér:l -: : '--;':-

k .gegn traÍÈing.:'',i r . 
'
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traiuing niet geselékteeïdèn A-B-C_"n .p.:5 eugd.

De enino bn te traiiTèn is nietr echt groot btJ Ju11te., Ín overleg net'Arno v.B1lt- ,.

tersviJk is 'bèsl-oteri'bri hèt:Àog'één keer, uaar,tlan wat later''.te proberen. lukt het :

veer n:.et dan moàten rl.iJ bèlaas weer stoppen Eet èeze trainin'g. Hi,j :(en Arno) ver-.,
Íachten a1le spelèrsi ven A1, 83; C3, Cl+ en D2 tlie nièt biJ dé selektie trainen ied.ere
voensdagnidtlae :vih 1?.30't/n 18.30 uur op d.e traininS. Kom we1 vat eerder want Atno-
wil- echt on i'1;30 uur beginnen. Vóoï de keelers kómt tihr ' BiJJèrÉbergen {eer.
laat zien ttat Ju1lie het véarderen eri kom. 'i' ',.,r. |.,, : ,' ,, l

Kontrlbuties.

. Voor te veel Jeugd.lèdèn noèt er nog kontributie betaald vorden. Toch uoet dezë ' ..
biJ. vooruitbetalips ]g19?-e,vorden.. EigenliJk zou nu dan ook biJna alles blnnen
EoeteD ziJn op giró 336711- tlnlv. peníingrneeèter tens te Monster.
Zover ziJn we echter nog lang niet en over twee &aenden is het voetbalseizoen eL
voorbÍJ.. I{q. vragen langs ileze veg"of.,de ouders, alle niet vÍa eenPOV betalen zo snel
rnoeelijk het'opènstaanae teara! àver wrflen'roaken. Koniant beteldn op 

"f"enS ken.,9,1È. 
.

Geen traiaing C en D-seLektie.

0p donddrdag 12-epril $ord.t'ér niet getraÍnd tloor de D en E-sel-ektíe i.v.m' "
het overleden prograruna in ale konende veken. ..

lyr€, ET - lens E3

Dat uas een spannende vedstriJd. en een leuke eerste heLft. Vee] kansen gemistl!
fweede helfb net zo r0aar toch L-l geeindigd..
Jongens, Ju11ie staan op de tveede pJ-eats.
e.s.Zaterdag thuis tegen koploper Vefo. Alfemael konen. EeeI belangriJk.
Jull-ie noeten vinnen. Vee] succes.

Jul-l-ie leider.

lens tr'2 - Posttiuiven I'1 3-l-
Lens F2 heeft Eet 3-L gevonuen van Fl Postaluiven.
Jos heefb er één genaakt en AnieL tvee, en ulJ waren beter en speelden Soed over.
Win zei steeds near voren.
Ilet was mooi weer' 

patrick Bodaan.

Lens F5 - Tonesid.o f5 L-LL.

Deze thuiswedstriJd tegen Íonegido tr', uas een hele leuke t'edstriJd.
Ze wonnen velisvaar met 1i.-1 naar het vas EI leuker en gezelliger als in Monster.
Al]ee[ voor sornige Jongens bliJft het zand '$e]- erg aautrekleliJk'
Maar d.at komt ook ve] reer goed afs ve vet neer gespeeltl hebben.
Nou Jongens, tot zaterda8 t[aar weer en alfenaa] konen hoor,

Uitsfageu ,l eugd

Jul}ie leidst,er,

kort kor@enteaï .

Kat$ijk - Leus A,reg. O-? Knappe overwinning. Ont snappen aan degradatie i.s
nog nogefiJk.
]ate afbe]l-els, ve6blijvers. Niet Leuk zo,
gepromoveerd.! ! Dlío ksnpioen.
]euh om te zien.Iíe.L nxondJe dÍcht hoor.
kampioen en een goede partu tegen RAVA 81.
net a€,n zeg. MaandaB topper. Zaterda8 ookl !

vI,jC A2
XKSVM 81
Lens 83
Lens C1
H.v. Ho.Lland.-

Lens A1
Lens 81
SEV 93
Rava 81
tens C2

9-2
l}-1
6-o
l--3
0-1

11



Duindorp SV C1 Lens C3 3-0
BTC C2 2-0
Lens Dl-' 12-0
'Sos .D1. ï;i r r. .-2-lr
vcs E}. .r .. ]--5':
:Duho. E1., ,]--5
Lens E3. .:.. r 1-1 '

RVC E3 ' .':.::. 3-0 r
Lens E5 0-6
lens E6 2-\
Lens tr'1 2-5
Postduiven Fl 3-L
RVC -F1 -. 'rr 0-L
HMSH,T'L." :, - ,, l+-0

Tonegitlo tr'). 1:11

L,ens C\
A.DO .D1

I-,ens D2 ^"'
L,ens E1 '

Lens E2 ',:':
lyra Ef, ;.
Lens El+ ":

Vuc E5
DevJo I4l
RKSVM Fl
L.,eDs F2
tens tr'3'r' ,..

Lens Fl+,' ,

Lens tr'5

goed resultaat. tegen de koploper. ,..
de in+óI1ei'tit- D2 scoorde tveè keer.''

, slechte_r .don",vorigg kee_r rw&ar. vas. 'I'lkri? ? ?,. ...
I vaB venne.n, en'.da! zondgï,, d.e..Ieider. .i ,.- .r ,.,.1

- groot veld hé??Wear vas,Fousi??? .,,:.. r: : ., .. ..

' g,oed. 6espee1d . Duno .wa's wel beter.. - , .. r .i. .... 
-

. pxnt J e' verspeeld. StuiterbaL. Zaterdag ÏeLo.
knappe overvinDing. zs.teIala8. veer? ? .,.. . -. ,- 

..

Monster score,Goeè getlaaD. Jongens' . .. 1:t:
weinag vervoer.Toch gelronnen. DisciplÍne ! ! !

vorige keer verloren. Nu niet. Goede partiJ.,
zelfde aIs boven. Leu.ke tetlstrlJd. "-'
veer kansloos toch gogd.gelÍelktr. I _, . ",!,,r

.. -een kanppe overïinning hoor' I1s-,., -.. ;,1;. .. l - :'

hei eerste doel.pu4t v8r 'tr'realdie. Da€men: -.-..,. 
.

Zo, van afle'e'iftaifen 'eàrà vel- ieer beknopte nebeschouvÍng. Nogroaals 
- vidgen ïiJ --' ' '

de outters en d.e 
''spelers'on zrch aan de ar oer"egeis de Ëöuàeni' À1l€;en biJ PàuI .." ',-'.

v.d.steen afbel_1en of aoorgeven dat Je rechtstreeks gaat. Bel dit zo snel mo8eliJk
door naar uiterLiJk voor vriJ d.agavond 1,9.00 uur. Dus niet blJ een feider of
lster of zelfs lras op zaterdàgrnàrgen op L,ens. Geen regel-om te pesten"ns:ar-'r{iJ ' -- - -. :

willen emee voorkoden dat eri elftaLlen inko4pleet Eoeten .spelen. Met pasen.!eg, :.r
bet dit nu alvast -ven door en niet Pas Yol8enae week. Dank U. '.-. - .i,i.- i J -

! '.'.. I

,: -'- -.:'-'

'::1r ri. ,

1

r...i

:l

:.',i -.: .-

|.i!

ri..

:r ,' - --r i lil-t,, 
"

(-

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

-. .J-.

.'.:".a"i.t,rL

'i. : 'l'"
r- -,i, :1 '.,i., -. rH .:-, ,,::i,..í ?.:i
"'*1 rr',i r 'l .,,1'.'.'-

:---:1."u..jj

.3. l'
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DE IENSREWE
hEEKBLAD.VAN DX VoETBALVEAENïGING LENS . .'.,r: I , " ii
63ste Jaargang nuruer 35 , f? april J-!!0. .. -., ' : ,. ..1 - :: -.;'l
lr lílt *** * *n.*tÉr !r** ** * *ï* lr* à( +r*{ * t+l+* **ï ï n} nJr* **{+ ls **lt lËll ri lí *ar* *ii* lr n,n*lÍ * *àr* * ** *a+n * *ltt{,llrfi{}

: - I ' '- ,.'ri:' l. .: -, .:.: . ' 1'., I .

\
Boete :

.j

:

Registratiekosteri:Ie boeking f. 20;'--7 T.tr'.Merghsrt, R.de Jong.

Aàrni ni stratielosten. slrafzaak .f, 351-::- F,CorgtanJe, R,Bobisch-.. .; ,..-'-. r

' il" ': . .:,:-",, ':-,
Betaling'vóór 23-h-1990 dooi övermakÍng op girorekening 33671-l- of bank: \.:
rekening 'A2992\229 Fabobank Den l{aag, t,n.v. V.V..LENS te RiJsviJk ond.er ver.=,i
neLding vart "Boete".'.','. , ':'i..1:' ',::. 

H"t.B""t.,ro. 
, .... ^'",,.-,,,; ._.

AGEX{DATIPS .

- a.s.àatèrrlag: d.j-verse LENSJ èugdtoernooien " aanvang 11.30..Éur (zie Juk-ó).ii.'

- zaterdag 21 april: LEIS rAlpínar toernooi aanvang 19.00 uur.
Dlt toernooÍ zal plsats vinden in de sportbal ZuiAheghe en uord.t wealerom
georganlBeerd door de befaande bloenenspec ialist I Alpinal .
Bloemen speciallst t Alpina r. gevestigd..o! d.e KneuterdlJk ( ook góeri Íoor'
hydrocultuur., gràfkransen en boniai-b-oompJ es ) zaL ook'dit Jaar.veer bo} s
van de fraaiste staaltJes ven techiiek en . . , , , . schitterende doelpuaten !

BiJ voorbait rnèer kiJlrplezier gégarandeerd dan Uw T. V,' àatertlagaVond !e
bied.en beeft.

- iIiJ vensen U een vroliJk, sportief Peasweekentl ! !,!

Uv. .,
taan

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

. -,, :
Door puur toeval heeft de retlaktie beslag weten te Iéggen op ond.erstaande
brief,
WiJ bieden hen U.gaarrie tèr -IËzing aàn.

'T

'*

l:

Jul]ie zuLlen wet érg tïi; ,i,1n 'ilet d.e uitspr."L' i, d"t K;;te Geiling o;ul , . .., '

niJh lange tenell. NoU, voor niJ was het in..elt gevel eeh Ïiè1e, opluctrting., .-r:t:lStel je voof als ik'ile hefe 1o.r.rer in ltdl-ië net. Jullie haè noeten optlekken. ',.
ALl-een al- bi..J de gedachte .daaràan vèrlang ik terug near griJn"heinia.' ' .' ."'
Gaet alLes verd.er goe-d. net Jullie? En nuual, heb je..Je èeld aÍ'.vari De Telegraaf. ;
ontvalgen? Voor Jou'kan, de WK financiëel- in .eIk gevel. al 4ig! à.9er. qíqlc.,' , , -

Ec dat is toch bet belangriJkste,- ni"etvaar?. Het naakt nou niet'meer uii,'of Je nu
vel- of niet kunt spelen. Trouvend, Je hebt nu toch we1 bewezen buiten. het veld ."
ook goed in staat té ziJn s$e1J-etJes te spelen.l
zit ie baar nos soe.r? v;;";;;ïij";;y;;";;à-;;;.,d.e het nos niet van die ranàè '
zyarte pÍJpdstelen. Oh sorry, die opnerking trek ik terug, vant anders kriJg.ik .'
over tien .Jaar.Heer .eeu Kort. Geding aan miJn broek. Iloewel, miin ad.vokaat ïeet .

daal wel- read. nèe..Die. zorgt'qr rel voQr dat ik Eiin smartege-Id kriJg. En ,o '1.,: -

voralen we allebei toch noa eefukkiE.
à"e ;à"'ial-ài"-,r"tà"-'cirïliilÏi"ïlrilrt Je uaar opstèIlen. vina le dat zelr , i

sou6 niet een beetJel vleend? Vol-gens rniJ hebben ju[iè vat nei z'n tveeën, aI . *
ksn ik het ne fijsiek niet voorstellen, ïant zo mool leliJk z1Jn Ju]Ii"e toch "
ook ïeer niet .

l-

oFI'ïCIEE!: '

l.



Mtiar goed.r. nisschien nogen JuLlie straks saEen. i1ear de hI(? Ïoop doet leven, . 
^.voorel al-s bet oh een hoop geld gaat. . .., r -' .'.. , . , ,Í1, '. ^ l.--.,

TsJ a die WK. ' Wat 'rioët alat Írórden? Doór 'al- aat.. geAondef heb ,J e: best kan's. dat de. + .;' ro

resulteten toch een beetJe zullen tegenval.len, Ik neeB aen, d&t Juule miJ
ds.alvan dan niet de schuld. zuLlen geven, lÍant ik zo.1 eÍ echt nÍet biJ ziJn. .,_;i-."rl
Jso.ner is dat eigealiJk, eant ik had het best l-euk geyonden on een paar veken
net zorn tof ste] gezellige Jon8ens door het zonnige Italië te trekken. ;r ,Í.'--
Ik ber benieulrd of Juuie het goea zul-ten vinden dat VaantJe neespeelt, Ik vil-' -

tlaar toch vel- biJ JuLlie.voor pleitèn. 'Natuurlijk i{as het niet eardig van die .j,..

kleine on Juuie af te vs,lLen aloor te proberen ziJn.haDaue boven miJn hoofd te
houtlen. Aan d.e and.ere kant gètuigt d.at zeker ïah moècl. Het bèuiJst dat'zijn "
vorn groei-end.e is. Voor de W.K. is dat nool meegenoEen. Ja toch?
Nou, ik gé'er mee stoípen. Ik vond.het leu.h on Eet Jullie 6eyerkt te hebbqn.i .- -,r
Daar heb ik veel .Ían.geIeerd.. Tioulrens ' die nieuvd'Bonalsbestuurdeis, .dat,ziJnl- -:1,.-

toch ook keien ver kerels! Die bebben tle vJK voor besturen gewonrien., Ddè ,ze; vootal '
de harteliJke groeten van,

thijs L.

,'.Í i ii:..r

uNrcoRr . i ,., ,UNICORN UNICORN- '" ,;r, UI{ICORN::i , UNICORN, ..,I

;r ', 1

LENS

LENS Eoek van Ho]land 0-2,. il

H,v. Holl-antl O-2

P:_T{":IiJd:3gr.e"!aris ian, de^tulslaài+o"lugrura"ryg^1g1"r""ao3rma{ vL. rrH1f.,
non&]d Sergenhenegouwen vns afgelolen^,'zohdag onze liNICORNrapporteur.'
nonald., beèankt voor Je medeverking en ríe hopen Aat Je Je iil de toekons! nog :.
eens beschikbaar vilt steflen zodat vè .Jou dan nisschien een betere *edstriJd 

_

r -:r !

Na veken, zo niet naand.en, geen ved.striJd van de LENS hoofmacht te hebben bekeken,
nodigde het _IoorJ earszgn+gtJ e :lq:Iopu"" zoEdagniddag zeker ui.t om. naqr,veer r., .t-.. :eens een wedstriJd te blijven kiJken.
Gezien aie competitiestand zou het een aentrekkel-iJke vedstrijti kunnen lrord.en,' r.9.
vant beitle ploegen varen zeker theoretisctr nog niet veiJ-ig en Íoöra1 Hoek val' '

Holland bevond. zich zeer d.icht biJ de gevarenzone. Ook de stand voor de 3e
perÍodetitel uas voor LENS retle]-iJk posi-tief. Je zou rogen verwachten dat.het.r r':-
1:1T l"?T.u-"1,o"."l"i":iDs zou veclt-e*,9q zofoen{e toctr nos t: prob,elen e:l . :,per].ooeEI. J_,.te bemacnt].cen.
ii;aun" de wËdstr:.,1a.va"'""tiàrt ""n ait..arrei niets te. bene'rlien.'. Beidè'píóeggp '

speeltlen zeer efwachtend en eiige'liJn in het spet viel niet te öntdeklen.
Passes kwamen zelden 'goed. '.aan en elkàr begiiJpen lukte 'meeitaí àöX'niet í' ) '

N"- àó-ri;;;;, -"""ii"'iils 
èen ticht oversicht had. en, èr 2 kahsen te ooiu"en ii'

vielen, bloèdde de,a'eddtriJd aI zeer snel d.ood. Oat Uoéf van Hoilantl toch noig 'r.
tvee keer uist te, Jcoren fvam door eèn niisverstancl in d.é àchtertroede in het
begin van de tíeede helft'eh door een gidsheld.ei hai:tlsdoelp'unt , tlat ddor'dii .
scheidsr.echter, a1s enige,"niet geziën ïerd.. els een róoi haàdbal-ttoel-pun!.. .,' ,
Itel,aas và]t 'er dus niets' positief. tè uelden'over tleze riàdstri;a die q,a.ar' sneJ-
vergeten'uo,etword.en',,"..,,''.,'.
Wil- LENS, gezieí de \4itslagen veh'.afgelopen veekend, het niet echt moè.iliJk
krijgen tlan z'af er et lneér inzet, fi:,nat i srié ('in aà eoedé zin van fret lVóöra) en
overlqg gevoe.tbald.. roeten vorden in d.e.restereíde vetistriJden. . .."' : " 

^

Gel-et op tte tocb'aanïe-zïge.-kvafÍteiten.Van .divei"se spellers hoop ik met recht
--- --...:. -.- 'r-,'. : ,i,.. .. 1.. ,* : ,.: . : ,,. i:" :: - .l:'r.,. . ,. '§ ,!.

i.

lilj

nonald. Bergenhenegouwen.



Uitslagen 3e kl. B

- Ilv.Holland . ,

- Laakkwait ier -.

- DHo-"
. 

' r 
,j; 

l

I.'l:'1' ', ; ',r, l.,i: r':.ï
0-2 ,--:'PYr.ii :" .l

1..2 '.
0-1
o-2
1-)+

LENS"-
vcs
DSO

GDA.'
BEC

DSo -

BTC

llestlandia
GDS

BEC

- ITBS 
'

- GDA.J.

- BTC

r"9-26' hB-28 -
Lg-26 3?.rB '

t9-25 ' 32-2'tl,t9-2r'30-23
19-20 37-28

-19-a9 25-28

l+--f,

.. l+-ri..
., l+-5

1B-11+
aO O

2t-36 .

18-39 r,r

...;i i' .-:

IKompetÍtlest8nd...
l,aakkvartier

DWo

Westlandia
IENS
H.v. HoLlend'

27 -33 " . - ' r-ru

2h-31+. ::, .. .':. -

25-2'l ',, 1:' 3 "i"ij
28:1L :. lrr r .. r i:íí

19-L9
79-L6
i9-15
t9-15

GDS

HBS

( +1)
(0).
( +1)

1.
o

9.
10,
11,
12.

li!: i.

.11 *
:i' r ,.

Periodeste.ntl.

GDA ,'. -.

llestlanalia

ffis. 
'LENS

BTC
I{, v. Ho}land
DW0

DSO

'(-z)' 
-

(-2) ':

(+:)
(-1)"'
(-l+)"
Í -r'- ),'

t,

1
2
3
]'
5
6

l,aakk.var:tier l+-5

BX,C , h-\
cDS 3:l+-

b-L
ll=3
q-q

5-\
>-4
5-2

(+: )
(+2)
(tr)

'. , t..
1r:f;

Wedstri.Jdprogr em,a 22 epril 1990 :

DW0

3EC
GDÀ

- I,ENS

- GDS

- Westlanoia

IIBS - DSO

H.v.BoLland - VCS

BTC - la,akkws,rtier *!-

l
, 'l^-

ii'n
I'NICORN IJNICORN i TJNICOBN UNlCORN

,. 
IINICORN

DVC 1 LENS 1 ', ( ZA)
' ':1 'r

HanDie van Sprousen- voLgend seizoen trainer S.V.De Jagers, had voor
en belangriJiste kompetit iewed striJ d. van LENS 1 (zA) zlJn e.1f!81 als.
gestel-d.:' - |.. L. -

. t ,.... :.

achter: Ed Scboulen, nobert Garskq.mJ, Ro1f. v.d'Toorn, Halter Yahiï.
[iddenveld: Marcel Keus, Ron v'Capelleveen, Peter K:ro1
voorhoede: Bob l{ahieu, Fred. Lance].' Richard Soebarta.
l,li sselspelers : Eric Merghart en.DennÍs Sanaiels. ""'

. , -i.,- , ; .. , '..: I -.',;- . r. r.., ,r',;
tÍe:Uen4e dat bÍJ vinst op pVC, LEfiS (à) deA zou nernén'aai'de na-kompetitie, begon
LENS (ZA) direkt na de aftrq.p een wàar aanvalsoÍfens ie f op d.e DVC verdedi6lr1g' ' ,.
Poglngen deze DVCnuuÍ te- bre!.en leken-niet te.slagen tot'dat Rob Mah{gu'de bàI via'
de rug van een Dvc speler'krèeg toegespeeld èn de 0-1 op ziJn'àIoffèn hd'a'
IIeIaai vist hiJ deze ke.ns niet te verzilveren, maar biJ de op dat rnonent voór het
DVC doe] uitgebroken panieksituatie kreeg Ïichartl Soebarta een tvè-ede 'Kàhs 

''hèlae§vas biJ deze de paal- zÍJn beLetErering!
De spannlng steeg ti; Jan, Ham (Mister LENS ààtèrdag). tot grote hoogte ' Zílí"'.,:
nrg"ls ,.""èo d.aar de dupe van en dat terlrU1 LmrS (ZA) toch een duideliJk 'i '' -'" ''
veldovervicht haal, " 't'. i

I{et van Spronsen/Gabef elftal- bleef roBar Jegen'op dat o, zo bel-srgriJke doelpuntJ e.
r. _r-: , . i.' ,

,_

t' ''' :

I

. .'!. ,:, ,,



Men uas zo overgetnotiveerd. a.an het voetbaLl-eh dat er biJ een vErl ce vernlge
DVC ultvallen niet tiJd.ig kon.word.en gereageerd.. Marce1 Keus zag daarèqor 99n-.:, l'::. I
DVC spits over het hoofd die de.baI rechlsboven in de kruising schler Fred
ConstanJe vist -te plèatser. 0-Ll
Ging L,ENS (za) nu achter de feiten aanlopen?
Nee, IENS (ZA) verloor de moetl niet en zette het &anval-sof fensie f voort' hetgeen
uog geen Einuut .Leter resulteerèe in een tloelpunt van LENS spits Fred LrinceM-L-! !'
LENS (ZA) 'ías gel-ukkig veer-langsziJ gekomen en nam het heft 'íeer iu handen.:_..,. ,:.-, ,, .

Een herhaling va.rl de.eerder voorgekouen yergissing leek er, te geleuren toen een
eenzaEe DVC spits tper.ongelukt ricbting Fred ConstanJe stevende. yoor Fred was de'..,
enige opl-ossing nlet de netste en hij vist deze 6pits nog v.óor he.i L6 rneter ..-'I
gefied ie stoppen, Dit l,évéràe DVC niet- ell-een een vrÍJe trep op' maar na enig -: .,
krakeeL tevens het ï'egzendep van onze goal.ie. Deze d.oeinan,, ,die- slnds hiJ in het '- ''i
LENSdoel sta&t naar ziJn zeggen nog nooit verd bestraft ' vaè daarover net zo
verbouïereert al-s ziJn ploeggenoten en het LENS supportersgiltle. Een arbitrsle
dwèl-ing? "r':' il.:', .:.'! - 

'

Met 10 nan incl-usief gel-egenheídsdoehan Denais Sanders slaagde IENS (ZA) er
desalnlettemin na de-pauze in, on nog t{ee &aal te scoren (I'reg. Lance} en Ericl-: 

.

Merghart ) hetgeen voorklrem det Jan Ham na ziJn n&8e1s ook.aen ziJn vingerkootJes
begon, Rest nog te ,'rernelden dat Marcel Keus ziJn fout(en).vai'r de'eerste"helft ''l '
vist te herstelien net een ttoàlpr:nt. . . . . . . ' naar deze treffe:' verd afgekërirdii "'i
Wat bleef staan: de offÍcieuze periotle-titeI, d.ie een pLaats. in de na-conpetitie .

oplevert wanneer nAs met ninder dan 22-O vÉn Amer Deep veet'té vinnen? !
Jongens, vooralsnog gefeliciteerd. en hou tle motivatÍe erin! !!

Ur.tsLegen B april 1990

red.

o-2 I{W h

].-2 LENS 6'l-:Í-1- ^- . LENS 'J --'
r-2.-. -j:j:IlnuEa:l

IENS ].
l,ff{S 2
I{IK 2
SOA 2

7-?i.^+-J

L-0.:

- LENS 5

- westlandia I
:-lelefitEs 5
',- LENS I

Frograma maantlag 16 elrit (2e Daastlaq

IENS 1.t/n 5 ziJn vriJ.

',J
opstellingen als bekentl. ,.: ..'

rINi I E:t. f:vi31|_ipe, a.!9!ijrr f.l:ï..ri,
LENS ? afschrijvén biJ :Jan Mombai'f : -
LENS I afschriJye.5r, biJ. - Arno liL'{erbeeÈ i.,; 

.
j. .r ".,,_ ..:.i- t, , ï . , : t.

11.öo uur'rENd 6 "
l-2.00 uur LENS 7
19.00 uur LENS B

T0PSC00RDERSTB0FEE r I

J.v.d,Stee,-,,.:zaterdag L
F.Dlsseldor! . ! zondag 6 .,
H.Bertens zondag 6
A.Ernster .r' zaterdaB 3
D.Sanders zaterclag 1
M.Endlich zonAeg 1
I'.v.Kni j ff zond.ag 7

afschriJven bil l.lin Kouvenhoven
ter: 39re\71. . ",
tel': 3t+6808?'' 

-'' ) :- ' ::'t '- i

re:-': 079-516786.
,'.'l' ; r , r';1* .!,.,^:- '-, t .t .t; .

I noèX lr* goftaí:a 3 :,Vt : D. no'o senboóni.:" l'rc / 303'l "
- WestLandia T. V2l3 vorclt aangevezen 571130\l
- vios toernooj. (Cq=ggIi]=glèiggggyglg)t t . . .. ..,,

IENS I v;iJ.' ' zie verderop in uet proglrarmà.:

. --: I

j.. ,

l+2 doelprmten. .1,

28 tlo.efpunten .,
15 doelpunten
l-l+ atoelpunten. -
l-\ doeLpunten
13 d.oel-punten
13 doelpunten

,l

\

. -. : - . ,: :' .',. -:\r: r

- ILv.HoUand 1

. :.,Hermes- DYS 2

- I,ENS 3,-IENS\
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.: ;",
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Viostoernooi voor LENS h,6,? en 8. . ,.]

a.s.VriJdag 20 epril- biJt ons 8e de spits af op het Viostoernooi' ioói ËËere.
elfbaIleu.
Deze toetrooien worden alLenraal op vriidagavond 6espee1d.
De aailvaÍrg is on 19.00 uur. Het progrsru[a i8 a1s volgt:

19.00 uur
.25 uur
.30 uur
.l+5 uur

vcs
IENS
LENS
Hl'lSH

. IENS
- Gona

- v 10s
- LENS

19
20
2l

A1Ie vedstrijd.en duren 2 x 10 minuten'
Hiern& volgen no6:

2? april
'tL me1

_Lö me].

a.ma zond.aa 22 april 1990

LENS
LENS

LEN§

ProEr

'l
6
l+

op
op
op

. r,rgeii,éy

.v.Zuida.B

. Gotlschalk
. d.Beigh
. d.VaIk
asiatn

fizlioàI' '
610/r.09l+
,+t/3o2'l
,rl+/301+8 -.,, ii:,
56513088' ,,,,
570/37l.'Í. "' :
57a/3],22
63t/3218 ...

,l''--'"..-;--.

1\. 00
10.00
11.00
13. 00
11. 00
13. 00
l_l_,00
11 .00

uur
uur
ultr
uur
uur
uur
uur
uur

DWo 1
DCY 2
LENS 3
],ENS I+

I.,,ENS 5
Schiplutden 3
§cn].pl.urden 4
LENS 8

- IENS 1
- LENS 2

- HS Texas Di{B 2

- Azurrí 2

- Den Hoorn 7
- LENS 6

- I,ENS 'T

- W8ssenaar 5

vl_
.. vI

v2

D

A
J
3
P
S
N

N

.Í

.D

.N

.N
L

LIGGING TEBBEINEN: .

Dll0
DCV ;.

Schipl-uiden

- Westeïpark Zoetemeer
- Waalplantsoen 3 Krinpen a.d.Iisse]
- Sportpark Vl-aardingsekede SchiPluiden

'o79-11789.9
0180?-12397. -..

01?38-8651

zzzzzzzzzzzzzzzzz
Z ZAALVOETBAI., Z

L)lJ lJ Ir lJ L L lr lJIJ l!li IJtt L lJ l) r

Uitslage n2i"/m6apriL

Orkaan 1.,
Silva Boys l+

Snoekie B

- I,ENA 1
-' r,ENs' 3
- LENS \

1-11,
0-1
8-l+ '

Wedstril dprosrasna 17 t/ n 2L aprif 1990.

22.20 uuï LENS l-
21.h0 uur Paraat 2

-svHL
- I,ENS 2

923
9\1

Oranj eplein
OranJeplein'

VriJdag 20 epril 1990.

- Cromvliet 3 96120 .20 uur IENS l+ Oranj eplein

l{oensdag l-8 april 1990



Zeterdag 21 epril 1990

19.00 uur LXNS 2' - Alpinatoernooi Zuidhaghe

t,

Woensdag 25 april 1990.

22.20 uu" IENS 1
2l-,l+O uur LENS 2

0ranJeplein
Zuidhaghe
0ckenburgh

VrÍJdas 27 april 1990.

20.20 uur IJENS 3 - Croavliet 2

* LENS 3: L,ENs-scbeialsrechter.

Lieeine hal-1en,

- vov l-
- sY,35 12

- SLicherstraat 11
- Mefis Stokelaan L201
- WiJ nda€lerd.Bin 2T

923
oLl

0ckenburgh

951 n . " .oranJ eplein

Jsr l{a.m.

,.li-

'I

; r rill

,'i,

zzzzzzzzzzzzzT,zzzz7,zzzT,zzzzzzzzT,zzzzzzzz
Z TANGS DE SPORTEN VAN DE Z.M.I,ADDER': Z

zzzzzzzzzzT,zzT.zT.zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Uitslagen zateraleg f april 1!!0.

LINS (ZA) in de nacompetitie?

Nadat er in de wetlstriJden tegen Kauraan eí RVC aI ïas aBngetoond dat er-net ",'l i;,,
L,ENS (zA) niet te spotien viei, stond er afgelopen zaterdag veer een-uitdËein§ "' '-

op het prograona. n.l-. DVC. .' 'i. . ,,...
BiJ vinst zou het eventueel mogelijk.ziJn een;pl-aats.in d.e ns.coEpetitie op te . "
eisen. En het rrerd. wiDst en veL met,3-1. 'Maar ondanks de vreugde toch ook €€Il , r:' -
bittere nasna€.k n.1,. de chaotische en zvare straf van veldverwiJ d.ering voor onze
keeper. Js.runer .
Toch vild.e ik iealereen bedanken voor ziJn gevelèige inzet en zoafs in na de veal-
srrijd tegen BvC aI zei: "ik ben trots op Jullierr. :. j ,,.',. .:'
Vol-gens de H[3 (maandagnorgen gebeld ) zullen Ec-so of Karraan ( nog niet bekend
vie kaEpioen vordt ) Aroar Deep en ï,ENS ? deelneBen aa.n de naconpet itie.. ,. i ,. .:,. ,

Volgende L'eek zal- ik ven ile HVB de data, het vel .vaar d,e naconpetitie gespeeLd

Nogmaals profj,ciat.
p,s. Het zou volgens de IIVB alleen nog fout kunnen ga.an aI
Amar Deep - 8AS rnet 22-0 door nAS geuonnen zou vorden. -'

s d.e Eestaakte vedstril d
t": "- l''

DVC

Nootdorp l+

SVPru ]-O

LENS L

- I.,ENS

- TENS 2
- IENS 3
- Bleuw Zv'art 5

'I -?
0-1
5-0
é-)

Zaterd.as 1à april L990 krlCnqerEqppg1ll )
?ostalia 3 - LENS 3/l+ comb. 1l+.oo uur
tigging Postalia: terrein Groenend.ael 11 Wassena&r, bij Theo M8.nn Bouwmeesterpad)
tel: 321+3)+21+ .

6

.i

l. r '..:



Opstelling Ís biJ de spelers bekend,
Erentueel afnelden BiJ W,v. Mersbergen
VerzaneltiJd 12.)+, uur. .. .

te1: 3213360. ,

I i^progra.me iaterdai. 21 
'abril 1990 ( koqpqtitie I

I

12.00 uur IENS 2
1!.30 uui'IENS 3
13.00 uur 1lUS. 

li

.- Marlne 2

_; Hoe.\se Boys 6
. .- d.e 

. 
tr'l-am1nBo I s 2

"'.'Jonkers
N.N.
N. N-.

N. N.

0I2l010
026/t3t+
030/11+0

030/101+

026/120
o3o/127

Donderdas 26 april 1990 ( konpetitie )

18. l+5 uur VCS 5 - I,ENS }+

Programa zaterdag 28 april 1990 (.koitrpetitie )

N. N.
N. N.

.t5

.00
10
1?

uur LEI{S 3
uur LENS l+

'j.HPSV 
5

- öcnr,pl-ulden b

biJ
bÍJ

biJ

het

het

het

2e

l+e

J"

3. v. aI. Nouland

W.v. Mersbergen_

L,Mantel

3962oL6. :"
szi::eo -,

310T1+26 
-

AfEeldingen

Afneldingen
Afneldingen

elfta.].

e1ftB,1

eLftal

voor

voor

voor

.te1:

- tel:
te1;

g4I=g=Eg=gEgg9EEg§g

AlgeEeen konÍaktpersoon :

9e=selscÈee=cessissis=ssse!=g=s]]e!=lrsllicE=EeeEgsee! .

'r'.r i *

Paul v,d.Steen, Cliopinstreat 103, 2552 Sy Den Haag.
teI: 3970151+I BiJ.'geen gehoor:- 36351+18 Fred Grens.

I,ledstrÍ.1 dprosrauÉ..A-B-C-D-X. en F j eued.

Afbeller voor onderstaande toernooÍen afleen biJ Paul rr.d..Steen (39?015h) zo snel
nogeliJk tloch uiterliJk voor de avond voor het toerDooi voor 19.00 uur. BiJ geen
gehoor bellen naar Ered crens (3635)+18). In uiterste nood nog op de ochtend.
van het toernooi op LENS (3661311+) na 8.00 uur bil iemand. van èe J eugilkormissie .,,: :.

Elftal daturtr aanvanE tecenstendel ,uit/thuis terrein/veld - sam.t.Lens
A.reg. J.l+ april 11,30 L,enstoernooi _thuis zie kopy, .,,r,- 10.301lapri11].00!enstoeInooj'thuis'zie..kopy':'-12;00
A1 15 april 1l+.OO EOCtoernooi Uit Guntersteimeg z-ie kopy,,1l.15 EOC
81 1\ april 10.30. ' Lenstoeïnooi tluÍs ziè Xopy" '' 9.\5

'. : 15 april 12.00' LenstoerDooi thui§ , I. zie kopy' .' ".,11.1583 13 april 11.00 -l len§toernool Ëhuis zÍe kopy.:' .,..r-ï 10.1!
.'''. 1l+ april- 10.30' DeyJotoernooi ui.t Oosteinde VBG. zie kopy !.00

C1 1L april 11.1! Rvctoernooi uit r sp.pr.Pr,Irene zie kopy 10.00 RVC. 15 april ? -'Rvctoernooi uit , rr' rr rr,':, zÍe kópy, r? RVC' '.1J api11 , ".. 2e ronde Ceen-cup (neer nieuvS. zaterdag), , i
C2 th'ai:ri-!-' 9.30 ' ' Dllltoernooi j^ uit ^:r Brasserskade zie kopy 8.30

-' 18. april 18:30: '. Eeatside .I'C. "', thtls'. "-. veld L, , ,' l-B.OO
C3 13 epril 10;00 .' Lenótoernooi, . I -i thuis zÍe kopy . . , 9.15
C3lCl+ è'onb:. fl+ apri'l 9.30: DHf tóèrnoo1 uit . Brasserskade zre kopy B.l0
C3 18 aprÍI 18.30 '.., Chesterfield tr'C thuis .'., veld 2 18.00
C4 13 aprÍ} 10:30,' ,Lenst'oernooÍ ., thuis zie kopy :' : g.\5
Cl+/Cacómb. 1\ april ,9.30 " DHL, toernooi :uit , 3ràsserskad.e zie kopy 8.30

i.,

7



ElfteI detum aanveng tegenstander uit/thuis terrein/veId. sam.k.Lens:

J-6 april 11,00 RYctoernooi 'uit sp,prk.Irend zie kopy 1O'.OO ''

Il+ april J.0.00" WCtoernooi uit rt kleine loo zie kóDy 9.00'
18 april J-2,30 Rvctoernooi ,-. uit sp.prk.Irene zie koplr 11.3q 

.

f, apr:.f fO,)+5 Trionphtoernooi uit' zu.iderperk'zie kopy-j'-L 9.\i-:i'
].8 Epril 1l+.30. Rvotoernooi uit sp.prk.ïr_ene,pie kopy 13.30_
L5 aprit l-L,L5. . Dunotoàrnooi uit I,Ír. Nolenslaan, zie kopy 1O.l+5
18 april'1h,oo'- ' RVc toernooÍ uÍt sp.prk Irène zie kopy i3.00''
13 april 11.00 Vcstoernoof" uit Dedensveartweg 'zie kopy10l15 "'
18 april 1l+,OO BVC toernooi uit sp.prk.Irene zie kopy 13.00
1l+ april L3.15 HDvtoernooi uit zuiderp&rk"zie kopy.. -'\a2.L5. .

].8 april 13.30. RVC toernooi, uit sp.prk.Irene zie koPy 12..30
1l+ april 14.00 Trionphtoeínooi uÍt Zuiderpark zle kopy -13.0Ö
13 epril- 11.00 VCS toernoor uit Dedemsvaartveg zie kopy10.1,
L5 april- 11.1+5 Dunotoernooi , uit Mr.NoLenslaan zie kopy 10.1+5

r8 april 9.30 RVC toernooi uit sp.prk.Irene zie kopli B.3o
1l+ april 10.30 Spoorvij ktoernooi uit M. Stgke1aan zie kopy 2.115 "
r8 april 9.30 - BÍC toerriooi uit sp,pir lrene'zie kopy B.3O '

1\ aprif }1.00 GDAtoernooi . uit Mad.esteyn zie kopy 10.00
l-8 april 10.1r.. ,BvC toernooi .'.. ui!. sp.prk.Irene zie kopy 9.15 .
th apriL.10.15 ]IDvtoernooi . uit Zuid.erpark zie kopy . 9.+5
yriJ. Spèlers worden zonodÍg ingezót bíJ de andere tr'-tealos.

D1
D2

EL

E2

E3

El+

,.'L- +', t-

E5
E6
FL

F2

T?

I'l+
Tq

BIJZONDERHEDEN: í
- aanvezig Juko: vriJdag verraf !.00 uur tr',Grens, P,v.d.Steen en B.Jansen.

zaterd.ag vanaf 8.30 uur G,v,BeiJsen en F. Schuuïman
zond.ag vanaf 10.00 uur W'Iieynen en A. I 

s -Gravendii i(.'' . ,,.1'

- gaarne oualers uet. vervoe" Iooli-!3,, ,.C2,.: 
C3ICL conb. en Dt.t/n f! (zie. kopy) ,.,r.,.

- voor opstellingen én. bij2ond.erheden tgernooien zie kopy hieronrler.

- op dci ïolgende dagen iè er geen trainiii-6:" aonaeraat tz aprii ( c:én 'ó-dàràÉie 
) " -

Eaardag 16 april (E-s-en A-selektig)
. dinsdag 1ï april- (C en D-selektie) -

- woensd.ag 18 april (E-en I'-jeugd) -.
_ t J, : ,:. . .i._.,. : i-. .. ;'1. iÍ.,.1,_..

Toernoolen ,...,, ,r-.:... : _ j.-i_I .. ... 1.,.
Ondérstaa,nd een korte blscbrijving 'van de verschillende toernooien die de konènde
dagen d.oor Jull-ie gespeeLd. voralen. De aanvangstiJden en de verzeneLtiJd.en vinden
Jul-l-ie 

.bii het, prograEía..' 0pste-]l,ingenI sta8r hier vermeltl; .,,!,i ... ..^-.-,.-,,,..

A.reg. en Bl-: LENstoernooi, zie apart stuk.

Internationaal L,ENs-toernooi +oor A.regionaal èn 81.
ri

Zatérdag en zondag kunnen d.e; liefhebbers van Engels, Duits en Deens voet-
be1 op LENS flink aan hun trekken konen. De helft ve.n het d.eel-nemersvelè .
kont uit: bet,.buÍtenLa.nd, de. nederl€rd.se inbreng bestaet- uit BKAW LanaleliJk,

-Vredenburch A1, v[JC B-regionaal en VCS B1.- ', .. i -., :i'..., -i',
BiJ de. B=kJ-assers'woràt hët toernooi zaterd.ag om 10.30 uur gqope4d. met o.a.
d.e wedstriJtl van- ITENS,Bl-'tegen Svogerslev uit Denenarken. Narlat, A-regionaa.l
d.aarna haar toernooi, begonnen is tegen !'v Bottrop.,uit l{est-Duitsl-an4 ":-,

speelt 81 om l-2.30 uur tegen WC: RKAW trantlel-1Jk is dg Yolgende tegen-
stand.er v€Jl IENS A.reg., om 13;30 uur. 81 gaat d.an verdgr tegen .1
WhÍte Hart Stars uit, Engela,nd , : 

Tiaarna A;reg, bet toernoqi voor.d.e'eerste .

dag afsl-uit met een wedstrild tegen het Deense Naesby. :. . .-., |,-
Zondag beginnen ve iets 1ater,,:.naroeliJk ou'-L2.00 uur. Opnieuv öegint BL' '-
nu tegen buurman VCS, A,reg. treed.t d€Ír on 13-00 uur- in het ,striJd.perk, .

on Vredenburch te ontnoeten. O[ het toernooi wellicht vinnentl af te kunnen

B



sluiten vécht zovel BL als A.reg. nog een Laatste Deense tegensts.nd.er.
,De priJ suitreiking za1 gehouden vord.eh op eerste paasd.ag 'rond .l-6. O0 uur.
De scheidsrechters voor deze twee d.agen hebben we a1 in septeuter

. t gecontracteerd. r . . .i.
Ze ffuiten elfen in tie hoogste A- en B-klassen, dus dat zit vel- goed.

At

nÍt lo"rnooi is artiSa éen hoogtepunt in het LENS thiiis-toerhooi Échema.
Da&ron hopen ve op'íèeI nensén tlie eens even een kiJkJe'konen neuen biJ d,it

Àan de, spelers van A-reg. ( Àfgelopen veekend. definitief geàègródeerd ) en
81 (gepronpyeerd. ng.er de laatste vekeb slecht. spelend.) I,ri-l len lre,vragen oP

dit toernooi een lekkere nieuve start te maken. Er volgen irmers nog
tvee.EaEnden vol toernoo.ivoetbal, en een heleboel te verdienen p-riJzen. 

-
, De olganisetie heeft haar verk ged.e.an, nu is cle !41 voor Juuie .. ,

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

Zondeg lJ apriL spelen JuLl-ie een kort toernooi biJ SY E'0.C.- ,Ih de
ochtend lloralt er een toernooi voor B en C-kl-assers gehouden, en s rBi(ld.ags

zljn cle A-Junioren van SV E.O.C aan de beurt. SOA, ToofaÍt 'en SV.E:O:q 't'-'
ziJn de tegensïanders. Om L6.30 uur vorden tte priJzen uitgereikt. Meak
er een sportieve' eerste paasdag van.' ') ' .''il ,

0pstell-ina : als bekénd àonder S, SpanJaerd met R.BigneU'
Leid.er: W.KfÍinnen.

B3

cl-

Zoals -wij .vorige week eI schreven Hoidt dlt .een druk'begin van*'het
ps,asw-eeke4d. . Op Goede ÏriJ.dag binden Ju1i.ie op het LEN§ toernooi
de striJd aan net SEv, Sxcelsior 20 uit S-ihiede.:n, DSO'en RVC. Vier ved-
striJrten van 2 x L5 minuten. PriJ suitreiking rond 16.00 uur.
Een d.ag Iàter vroeg naar DevJo. Zorg voor'een paar auto'' s die Jutlie
brengen. ook iu vier rédstriJden t8n 2 x Í5 minuten, en de tegen-
standers ziJn: RKAW, Devjo, VCS en RKSVM.' Zcía]-s.te Íerwachten' va1t, is
de pri; suitreikin§ on 16.30 uur; Í,li,J hopen' dat Jull-Íe tlree "fiine voet-
baldagèn hebben, en vooral hopen we dat iedereen er'tweé keer op tiJd is. -

p.s. Eeïste paasdag lekker uitslepen. '
al-s bekend.: cip f3/[ zonder ' tr': Barsatie , net'M.v.d'.Berg

l, oB l\/l+ met FrBarsatie : " i. Í
0pstel-Iing:

: IIet, eerste toernooi is aI meteen een sterk tezette oitarËfnel.aiJ nvc
. io"t"o JuffÍe.eerst in- dL pgule zién t, e...wiínen van oso,:wEc. sw en

Beroun (fsnd van herkomst..onbekend). 0p eerste paasalag volgen.dan
, de vedstrijden orn dó eintlstand te ÈepaÍen. Hàeve1 níet'duÍdeliik vermefil

in het" prograrnmÀ . dènken viJ dat'de'vedstrÍJdeir tvee kéèr tvintig'nin. -il
'ziJn.,In tlé andere poul-è spel-en A.DO, Beroun, nVC, Sparta en-Venlosche
Aoys.''-'t 'ii t ' '' ' :r' ' ' : ' I ',. ': 'r'

. . De officië]e opening is on L0.L5 uur, dus dad ioeteh'i Jullie' er aI zijn.
.Vands€.r'ale veiza.neltiJtl van 10.00 i.rirr biJ' nVC. Jullie' Èpg]9h. -z.aterdag ou

. 11,15 ,* 12 . )i5, ' 1)+.15 en 15.b, uur, wi,l gokken op een pfeats in.de grote

9!E!sf!!!9, s.Iq bekend... ;.,r r ,. _. .r.! .

: Twee Jir.ai geledón vonnèn:Cl (net Jilà'Spaerii eh.iviers Schuuriuan ) en C2

Sanen-biJ ixl, d" Tu"o van. Speandonik vÍsselbeker.' vorig Jaar verd. het

., toernàoi; afgekeurd^, en nu. noeten. C2i'en:èen combinitle van C3,en CL de
"' eer'van LENS hoogliuden. :'r'-'' ' - ':"rr:" , .t "t:-. .'-

De drie tegenstanders zijn c1 elftàllen'van SchipluideÍr- (poule CT)

SEV (poule. c3) en DI{[, (poule. Cl+). I.IiJ denken dat een kleine qederlaag *

tesen SEV, een sefiJkspel- tesen.DHl' "o "9r, 
o.rfiïi;;in;.;;;;":=ó;;i;--"

: luiden ral een..knappe prestatie is' De priJzeun ïorden uitgereikt om

.12.30 uuq.; Ve.eI succei op dit st<írk bezette toernooi.. -"'.
. .opstelJ-ing: e1s beiq4d-. . r '- ,..,: ,:
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c3 I Oon Juttl" kunnen lekker vedl voetbàIfen. Eerst.els'team Óp ons reigen
' IElÍsioernooi op Goede Vriida8, met els tegen;tanders 'RVC , Exóelsior 20

uit Schietian, SEV àa DSo' Maar liefst viJf lredstÍiJdèí' veii: 2 x 15 nin.
r s9a+n op Jul-Iie te vachten. Ook hebben v'e nog een extra "veÍrrasseEde
'sieciale priJs. '- : i - '

ltrDe d.s,g erna, -zaterd.ag 1\ april, Saan een aanta] Epelers nee net spelers
: van Ch naa: DEL, voor een ochtendtoernooi , ssqen net C2.(zieC3/Cl+ conb.)

, Opstelling Goede VriJttag LENS toertooi:"als bekeiaA zonAer D.Mabaiijoie
t i: .:-'--]--1- 1 . 1 i' : uet ,!.peek eu B.v.it.Berg. ,
'?- 

U, BuytèIear, S.MEaad; G,Schlutei; M,Urgert en V;llesterhout: 'zie C;/D conb.

ch o'tí'Góede Vri;deg àpeeIt dit 'é}fta1 sir:aen net C3 en 83 het thuistoernooi.
In viJf vedstriJdén ïan 2 x 15 ninuten speLen Jullie tegen SEV, Eicel-
sior 20, DSO en RVC. De prijsuitreiking in on 16.00 uur.
Zaterdag. th, aprif s?elen sourn-ige vsn juLlie Eet C3 een toernooi biJ
DIII (zie c3lc\).
opstel-1ing Goede vrildas: als bekend.'met J.Sèndifort'

,-,,,.'..
C3lC\conb:Met C2 gas,n de. ond.erstaend.e spelers op zatérd.ag J-l+ apr,il naa; DI{L in

" Delft, om een nissel-bekel te verdedígen. Hpt vertrek is a]. vroeg, tle
prtJzen worden uj-tgereikt om l-2.30..uur. ?egenstanders ziJn: DHl,.C2,
FU}I Speed C2

LENStoernooi ) .
Opst,eLlÍne C3l

en SEY, C2 (qie Jullie.nog kennen van vrj.jd.ag op het

cb comb. l-l+ e.pril: ' ' 'r' ' :l'' ' ' : jj-l^ 
"''

vEin C3: M.SwteLaer, 3,Msdód; G.Schl-ut
vair- Cl+ : R.Hani'qi-re, B. KLooi, M.Koca,''M.

M.Welbeigen, q, ZeeEeiJ er...:
Op 2e paasdag 16 april ,heqft IvC dit e

ei; t'1. Urger!; v.l.IeÉteïhbut ,

Pronk; J, Soysal j'B.v;il.Vefde,
i '. -.. -.i';,.

lfta1 uitgenod.igd. voor haarD1

D2

EL

.,toernooi. In tvee poules.vorden de eerste ved.striJden gespeeldr, vaaïna
. ''., Àrulsfinal,es eu final-e s 'v,oIgen. Jul-l-ie spelen ! vedstrÍj.{e,n ' llaar-
'. sehiJnJ.iJk duren dÍe,2 41!.nin. In"de poule ziJn jullie "tegeistaoders:

"- BTC, Gpinoorè uit.Utrecht en NEC uit NiJDegen. In de óndere porile
spelen Beroun , RVC , vtJC en ,l.lithefuius . Jullie spelen 9tr ,11. 09 , ,12 . 15 en
13.30 uur, daarna.veteq ve het nog niet.
Het verza.u.elen is op I,E-NS.'"De -.Jeugkonnissie wenst Jull-ie een heLe
prettige^ dqg. ..' ,-'-opÉtell-inq: ard letend uet G.Strik (ook D2)' r:1''r-!'rJ

' illEEËGÉ*fr',.".rr.BErs zie c3'op'13/\. " - .T.Sdnèifort
'W.Daamen, G.v,VersevàId en R.flerrewija zfe D/E comb;

i-:

zLe
biJ

cl+'op 13/\.
Tiionph 15/l+.

, 
":.. _i1' . . ,

:, 0p zatertlag 1[ 
" 
apri! gaan Ju11-ie naar . VUC , 9E d:! WC. !9 , EBS , DSO en

Quick.Boys een toernooi.te spelen. De vedstriJden drren.twee Íaal
15 nin. en de prijzen uord.en uitgereikt oB t6.t, uur. 'Veel- plezier

Í: _.. . !

a zönàer.n.siap. G.strik zie ooÉ hiJ pr (16l)+)'
]ien zie ook D/E corob, biJ Triornph, tS/\:._

op èit sterke toernoo
opstel.ling:. als beken
R.v.(l.HeiJden en A.I'lo

: Zond.&g 1! april spelen JuLLie als pupill-en elfbal-J[ee in' een i:upiIl-en-
toernooi van Triornph. Aanvuf]Íng voor Ju]Iie teain kon0t Uit'.':t ,'

" ,- Tegens-taaders ziJn-: DI,IO,, TEDO, ÀDO en natuurliJk Trionph. De vedstriiden
:,.' 1" duren 2 x 10 nin,. ep- om.1-l+.30 uur r+orden de PriJ zen. uit'gereikt ' WiJ

, ' . ,zíi! heel" beDieuvd hoe .iuflie het zuLleri' doen. 
- 
Vee] succes.. ,

Opstelling: als bekenal zonder tr'.Ka,nPfraat, net W.Daamen,.G,'Í.Verseveld en
r *'r .B,HerreylJ.t van DI en. A.Nolten en R.v.d.HeiJdetl Yan,,!2. .;.,i.

Op zonatag 15 aprif heeft Dunó ons E2 Íitgeirodigd. voor een toernooi
van'vter vetlstriJclen tegen o.a, 'een ploeg uiU Duitsland. Dus gaen Jullie
traaf'gauw àèfenen op Jè duits,L dail'kan Je tè€ien.ze zeggen: Jul-lie hebben
lekler verLoren,'na.&r dan irf het d.uit s natriurLiJk." Andere tegensts.nders
ziJn: Duno, Gona. en ÍÍippolder. De vedstriJdën duren'2 x -10 in-i-n., en de
priJsuitreiking j-s oln 16.30 uur. Veel pJ-ezier.
opsteulrlg: eLs bekend.

fiz
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E3 , .r i 0p 1J 
- 
eprl],- spelgn .;uitier piJ ,yi§,i dsjtrln'.uret 16 .' .tegendtandlr$: iif. ' :, 'll

De vedstrijtien duren 2 x I0 nin, en d.e priJzen' word.en iritgeieikt bd'-- '' '

15.00 uur. WlJ. hopen.dgl,Juff.ie een leuke dag hebben.
opstelLing: a1s bekend.

EI+ : 0p zeterdag 1l+ apriJ- spefen Jull-ie biJ HDV een toernooi net dlè. t'egdn-:"':1-:i'

E5

E6

ook op zaterdag Ll+ april een toernooi voor Jullie,.ook in iiëi "zoià"rp""È,".
'' ,'-nààr'riu-Ëi3 trtonpn, rViei".iiièdstii j d.en . van 2 x.7,, ninuut tegen Triouph j.-. "..:,'a r', SV..r3r.r ,;SV.)ptT,en;BVC,, wàérÉei. der pri.J Zen, worden-:uitgerèikt ori,1T.00 uur..q,,

Veel'l-öil-' +'iri I '\ rr:'j :'' ' r')-:"'
' :orsteitinË;: ars tèt<ena.zöntlef V.du Chati
,. .' ,..'f,:Lr,, r .", t, ,:'.- i,, .;r. ., , , .....,í ,,: Ju.Iiig gpg+e! . o? , zglgrdg8 samen_.met E3 b
3,Delft, DHC. ,en lCS;"De yedstriJden. dure4-
,,, ,uitggreikt. o4 15.,.019 uur ; V_eel pIezier.. .

stand.ers Te Werfë ,' Hoek vàn HolJ-and, EDV en Bla.uv Zwart . De vedstriJ.d.en ':

tluren 1 x 15 ninuten,' er' vordt dus niet gevisseJ.d. Hope1iJk staat er,.:;.. .r: -
geen storrn. De priJzen vorden uit§efei'kt .om "ongevèer,116.30 -'u-ur, - r;.:Í,,..rs1 -
Ook Ju1]1e I'ensen viJ' een fiJne da8. ('' ,i. :; '.í-"ri 1.. 'Í'., í,; ;r-,r{'àr:,,,; .-

opste!-14g al-s bekend zond.er Y.Sinons,

,: 11i,, .':.,1 :,, ..: :1ïi|:.:ií, :.j- I , I:t.
n].er en H.VreeslltJK.!'!'r (:ri'j i'.:,1i
. . r:rï' I' . --1:fi1 '.í: :'.'. l. .;i:;$jr,..c..
1_r buurma,n vu:i leEen: vrtesse

,' .f., 
- 

.

2..x 10 nin, . pgt . de -priJ zen yoÍd"ni=
,. .t. ií ',-.ri JIi, ií'; ,rilÍ :1., - ía,,,,. 1

!'r-

T2

a,i :.., op6tefling :, alsl.bekend.-.1Í .r;
-]'t':' 

op LànóaË.r'5 .abin.iàen net E2

Gouala,
0pste11
:, ,, -,1 '.. i - lli
JulLie".tLiJvgn i
Te8enstanders zi
wedstriJdeà volg

Ir..: !, ,.: .;. -,,ii :'r,,.,. i1: i.iJ -.r..

iiàar. Di:ro; voöi eèn toernooi,r net ., eeir r,;g: ,',,
pLoeg uÍt Duits}àà'd.'- Veíder ziJii de;'tegehsiandér,6 :-:,Duno 

'';'OlJrmpia 
uit .: 'i,;

en
lnei'*iï'il;"ii i:ià:ï"ïH$:n.uitgereikt 

on 1?' 00 :1{'--r -:,',:,.',r,sr
:i:'.- ,: ..., . - - .... ,:.., ,, _..i .;_".^ j1;.:.,.. ..i ,, , . , i,rrn de burlrt,.lekker dicht biJ huÍs, biJ.SpoorwiJk. 

"
Jn: Cronvliet, Vrederiburch èn- Gröpn, ppcigniiJk. lla de2e '

en nog finalelÍedstriJ den tegeÏ pÍoegbn uit de diideitr J'o"11,
De prlJ suit
0DsteLl-inc:,j -. .i: ., ::r-: :--irir'3 ....,; ! 9P zeteldeg

r: : .,., yedet{iJ d.en

' .ri;;:De'PIiJsuit
opsteffing:

El+

-r'c'/ ]
D2.' El-'. E2. E3., E\;1Ei:':F2.:.F3. -

reiking in on 13.30 uur.
al-§ èekend.. ''i' i: i-"'"ii -

*....nr:,..:rl,J,:.,.'?-.i,.,,._-:,1'i:'.l,."
-14 april gaa-n Jullie na&r. GDA'. voor een toerpooi van, vÍer -'.
.' Tegenstandeis ziJni Sthipluiden, Verbuich " Grav,W"en GDA,'.. '
qeiking is orn 15.30. uur. Veel plezÍer. '" ,,;:,,'àls 

tiekend raet s,'cbnbaurt-i"ri"u; ir*tr*1."''rr''íI' r','..' ',;t ,:
' : Zaterd.eg 1\ epril spefen Jull-ie bÍJ HDV

Hoek v8r HoIIend, SLauv Zvart en IIDV. D

.r'';' ,; 
ji2.3o 

--uur r "en ' drin 'r^;orderi ook ale priJzen
" :':'':'r o'óèteitLÍnc: als'bekënd iontler B.Vreesvi

een toernooi 1s4gn: Te-lJerver;. .,
e vedstrijden ziJri àfgelopen on
uitgereikt .r ., .3. :' = ' ' - '. ..: 1 'l :i r

Jk.., . . :.' .;- !r;:..- :.( Í . ' ...'. ,.',,

i! -i:fié:i..-:.; {. i:."

i. t L-! | l. r ;. .:. , .;, 'i. . ,. | .,f.r
0p voenqèaq-18. aprÍI spele4,.Jul1Íe eèn t exira',..toernooi bi,j, BvP in RiisqiJk: In ale

kopy van het progra:rne vinÈ-Je",de liJden vaarop biJ LE§S verze.Eeld. -noet r;orden. EIk
tes$ sDeelt alIÍe vedstri-iden. vÍit Ëolen dÀt luLlie een l-ekkere ' voètbalöchtend ',:
oruièàagzuiren'rÈuen'Ëir"HVi..- - " r" " r r ri-rrr ' 

.,.,... l,',."'':;
IENS A.reg. gedegradeerd.,

De laatste veken-vasr er.. toct-r;ïeer vat, hoop.,binnen d.e. vereniging geslopen. De re- .,
sultaten van Aireg..Logen.er-de.Laatste.vedstriJden dan ook hiet bu. Zou A.res:*er
alan toctr pog Í9,,-s13rg-el 9mj vanfi,.1 , éen" bàpeloos .riï tenae riosiiiu.' iÉiw tà troóurït-'via
tvee gverlri!nt+é":, ,pg qei ïog"mógeliJ k- zi,1n ievéest. uètau.3 .,uriooi' l,. ius. l' '.'- *

atgelóei ,zÀtèïa.Ë "àí.Wsn,nèt 
e=o 

"o 
is. a" àg;retlatie'eèn reit;-nài'vàs-"uh- ' '.

hsis ièrlursy"iriig yooJ: tS.p.esergieiís eí"de spelers'. fgrs.lageri'zi+èn, ài; èrbiJ.'i.
na. afloop va.n de vedstriJè. Toch viu.en wiJ ,JuJ.]ie al1e,naq,I. .egí..konplineFt. geve-n:'
Na een noeize.Ee st,art pet-" r-edeliJk vat prölférireir teken'Jtl,ftd ai-vriJ'vtbeg liani-''
l-oos. Met na.ue d.e laatste Eaanden hebben Jullie l-aten zien best wat te kunnen.
De-sae.uhglish.eiè.in .èF'slgep ,nq+ tgg,en dé 1esyllater-rrII",r,,u.I .?oIi.ii1jÀ,lYi.ï,.',;;::-,.;-uealstliJèeD. op riJ .o.nge.slagen. met geen enkel doelpunt tegè.,n: 

. 
Ja,, ddn ga.ie rEkene4

en dan hooD -le,net z|n.&I1en het toch nog te helen. Hel-aasi lulte dit toclÍ hiet.'-' '' èt iier hei seizoen-afliaken. Eèn schone'ià* 4.ooi' ''''-- ' '' 'r:1
Niet- langer treureni èn 1 _ . . i.ll]j:, ,l.,,opvolgers om het verloren gegs.ne- lerrein lreer terug t9, llin_nel, . , - - ,',, , : ,,._^. .-.,

': '".,i -" 11



D1'" kuEreu
aanYuflinij
het fuuers

GeeD treinlaE.

Vervoer Eevraagd.

F3 - cron;riei r'2 '

slechts naar IENS
het afgekeurtl ataE

'7,

zlJbest,Ds.thebben.ziJttitJaarlateazienindeB-ProBotiekLas'I'le'b

"rí15 1ro"g"o Jullie biervoor?? ) reisechien volgentl eeizoen &1:.Je {eet
nooi-t iÉ Eet. voetbs,UeB. ,. ' '

' tte J eugdkornrlesle. ': .-' ' '

vet

.:..,'
In verta.ntl net het,dïukke Progtarllla is.er geeE training opi . " '

- ö.ond.e:rtlag 12 april en dinsèeg 1ï. aprll. yoor. de C- en -D:sefektie '
- naenalag 16 april.,voor èe E-B- en A-selektie. :r '.

- woensdog 18 aprÍI voor EL t/n F5. . : . : :'

NogE8,als. doen wiJ eeo driugentl beroep op dg ouders vsrl_ onze ieugtLleden on biJ de

waf verdèrè u-ittóeÍnooien io o, 
"n 

a-an .1ooi bet vervger (auto) te villen zorgeu ' .

MetpasennoetenI.,eEsB3'(]-l+/l+DevJo),c2enC3/Cl+conb.,(1\/l+DF.)e]1!?
(11+/-}r VUC) rerlelijk verre uittoernooien speleu. Voor El t/u F}t is het biJn8. altiJd
noodzakeliJk dat-ouèeys ons brengen. Laten het niet steeds alezLefdè' ouders ziJn
die met deïauto aaowezig zí;n en uw ts1u$ veivoeren, Probeer er zelf ook eens biJ "
te ziJu. flet gas,t iEserB toch ook on de sport vàn IJv kind. Mocht er te weiDig
,"*oé, ziJu dan zuLLen we of roet tle'fiets of nei Uet op'enbaar verYoer inoèten gaan.

Xen tip voór al-le spelers: kom op tiJd en a1s Je vadér/noeder niet. rnet dè-- &uto
.uug*l ueen d6n eeu fiets of een stripperkaart see. WiJ kuanen ' en..willen echt l
niei voor hèt vervoer zorge4. GaÉ:rne een i-edeÍ6 nedevelEln8. ' ' .. 

,

Afgekeuïd of niet '

3iJ tw1j Íelachtig l{eer nogen JufLie
doàrgaai of niet (ter: 36613r\)..rs

"n "àg"o 
j'u1lié thxisbllJven. .'', 

'

bellen of het voetballen
is er gèea schadurrprogreora

-Toernooien. -,'-'., ,1..',.
Toernooien duren va€tr 1a88, SoEs een ochtenal' sons een niald'ag, soÈs echtel een hele
ilÀg ' ].Je reden de oudeis aau'om de kinderen altiJd uat te eten, :t'é drinkén dn te I

"oó"p"r, 
Eee te ge1'en óf anaers geld on vat te kopen. DÍt is echt nodig óp zoru

fangé aae. IlatuurllJk noet .ez. ook een trainiagspak rneer, ook,d:,t, is ech: notlig op

een toernool
: .,ÍJ

Pl-uim vs,u alè week: : ' I

zo heel &f en toe ïiIl-en wil nog uel, eens een pluilo uitd.elen. Afgelopen zaterdag
gaf hier veer aanleitling toe. Geoffrey sc!.Luter en Baoul- Ja€gs,, beide _van LH'ls c3
presteerden het afgelopen zaterdeg on drie hele veèstriJdea te opelèn. Eerst ver-
ior"r, ," uet Oe (nàouf ecoorde een schitterend elgen doeLpuat ) ven LENS Ch. Daarnq,
snel naar WC saer. 33 noes+- speLen Eet tregeD rnan. Dit kon netuuliJk uièt én dede docr
goed werk van beièe spelere $erd er net eIf nan 2-2 gëspeeLd te8eii.de koploper.'
Àts ieatstè op LENS met hun'eigen elftal tegen YV?. 'Navraag leer4e dat ze echt i: "
vllden spelen. Dat deAen ze dan ooh en uiteindeliJk vonnen ze nog ook., r t) t

Klesse JoÍigens. 1 ! -'' '' I ' ''' i:

vcs E5 - tE{q 15

le Songens'và llÈ. tegbnnen tle vedstrijè aarvallend; wat re6uLteertle in 2 So9d9 '

tanlenl. EeLaes kgarae! Éi., guuo goaLs uit vooit.'VCS.neu h9t iDitiÉtief orier," 'i-::i-
vaardóor èeu rustltana vs,s ,-0 wèrè bereikt. De tveede helÍt rrerd het inttiatief "
door LWS ovèrgenónèn.eó clat resultee'rd,e. in éen goa.l:, Tan trerèi, ie hiernèè ziln '

eerste C,oe]punI uaàIÈe. Dè. Laatste tien ninuten ybs ireer voor VCS, die haarlEcore
lxet twee go-a1s kon.ultbreÍöen tot een eiFd6tanA van 7-1.J8.Emer, desonAóíks rlrà8 de'"
inzet gloLr aa.n vódiÀreaànde vedÈtriJdel. ',," "' ' ' 

Een .,r"a*.' .., 
" 

t 
' .'' ,rr, 

'.,,

[oer.-eI we.de afgelöpen veken bleven kno
vedstilJd'te Hinneu, l-aat staan een doe
bLe'eh toch q8t iriJ oDs I0annetJe staan...
net L0-0 vonnèh.Stul voor stuk hadden J
scoord.e (klasse SebastÍaaÍi) 'Ik ben trot

: t '' 
":: )o

kkeE , luHe het, oni niet on ook maai één
Ipr:-nt te 6coreE. Maai afgefopen' zeterdag ' '
Een ger.reltlige }reatstriJd, d.ie we naar liefst
u.].].ie.-een ge}rel-díge inzet, btJna iedèÍeen
s' op JuEie. : -' :"'' :'i

Rein' (

-)2



DE J,ENSREWE
TWEEKBLAD VAN DE VOETBAI, ENIGING LENS .' , ' . - -i.,.'1.-,'. :-:.;...,,'.'
63ste 3 a.argang nurrrBer 36 , l-9 èpriI l-990.
{tltlt*lítlttttllí*ltllltltil*LlííLll*$lÍat*.l,t*ll+tlltllt*-r(fllrtax**nll**t{*tiit*r****t**:r*+**c**iltt*i*n***** l

..:.-.. -. r,t...- ..,.,. ( ....;.,.. .. i. - "., t'"]..-;t,
LENS ZATEnDAG l PXRI0DEKAMPIoXN. ,.: -,i, i'r .: .')-.',j:':(': i 1''.j,:.

i ," \ ,i. j.,.il ,._ .r ...r.,-,

Ons hoogste .zeterdag-e1fbail is erin gesl-aagd de laatsie periode-titèf' té .. ' ,"'^: i r'

temachtÍgen. Het .bestr:ur .uÍl- sperers en begelelding van i'arté'fellciteren':.-., " "
met iltt prÍna. regultaat, en hen veel .succes wénsen op tie limge neg die nog te '.,'L
88,4n is naar een eventuel-e proEotie nèar,de hoofdklasse. :: '. L..*,.,- :-,
Afgelopen veekend. heeft de loting pLas,tsgevonden ïoor tle'ía-competitie.'.'" " : : .i
De vinnaar van deze na-competÍtie plaatst zÍch voor een besli ssinssweddt;iJ d - .i'tegen de winnaar ven de na-competitie van de andere Ie }.Iasse. " -, :" .'....
IIiJ geven U hierond.er een overzicht ven de vedstriJtlen die LENS in dezë ' ., ,':
na-coupetitie speelt. Ars u deze LEIISTeTue ontvangt is d.e eerste wed.striJd
aI gespeeltl. MogeuJk heeft u bem d.oo! berichtgeyÍnÈ in, de.pdis niet 'hàeven ' 

.missen. I.IiJ 
'oepen 

ar-re LElfsers op on ons eerste zàtërdag-ètttar 't iJ dens' ''
deze vedstriJ d.en-reeks te konen ondersteunen,
ïíiJ rekenen op Uw aanwèzigheid.

voens<lag J.8 april 19.00 uur

zaterdeg 21_ apriL 1à,30 uur

voensdag 25 aprí1 19.00 uur

19.30 uur

19,30 uur

LENS - DVC

Kaaraan - LEI{S

Anar Deep - ttrX{S

LENS - Kamraan

DVC - I,EI{S

.,.,,.
zaterdeg 28 aprÍI 1U.30 uur LENS - ADar Deep

woensdag 2.nel

{oensdag 9 mei

zaterda8 12 mei vlnnaar van d.eze na-competitie speelt tegen winnaar and.ere

,"t ,""tor.Í".i .;',
-.' (1

fondue-CourEet avondop zaterdae 28 aprii. 1990.

floe*el het kort dag is vi.fien een aantal mensen toch *g éur. gi4".Iig" aÀ#,: - : , 1dit seizoen op r,ENs. rn verbaiïd net aie vele reisJes van rd.e, qi,vgrs. -tàeos ziJnt,J ,;.
ook een groot aantal oud.erb de rnaand. nei bezet. En onda{ de llk voetbel ook aII ,1uni start, is alleen deze maand nog een avond.Je vrlJ op zaterdeg 2g aprÍ}.
Naast de keuze on te fonduen of te gourmetten, zal deze avond verdèr.in het tekén.;;i
staen van rr BACK T0 THE srxTIES ,,1 - ..^:...:.r.-_.i,
Mocht u interesee hebben oE gezellig te eten en daerna de beentJes van de vloerte lichten op ae nostalgische nuziek van d,e zestiger Jaren dan iunt u zic}. voor ,cleze avond opgeven biJ Carla Verhey.
De kosten van d.eze avond zul1en f. 17 rr} per persoon bedragen. -. :- '. rr i, ..1

Er zaI d.an voor genoeg.en goed. vlees vordàn gèzorgd, terwijr de muziàk'deLe ,."''
evond ook in prima handen is, ::11 ., "rr. --. ':
u kunt zich telefonisch aannel-den bij cèrla verhey met,d.e mededeling oí'fonduei .lof gour[et Uv voorkeur heeft. (telefoonnr. 32516ï3). :.1

Boventlien kunt u zich zaterd.ag of zond.ag "p l,iits iot carra verbey ,.end"n..' ,. ""I{iJ hebben aL van diver.e mensen positieve reacties g'ehaa op dit ldee en ver-
w8,chten toch een groot eantal rrnee-etersn.

p's. Mocht u nÍet van eten houden dan kunt u l8ter op de avond. in ieder geval naar
de muzÍek komen luisteïen.

1

1..-.

...- r,'. ..r .,,t.1,r.



LENS KIAVmJAS en J0KIB CoMPETITIE,

vrijde.s .6..qprilxJ..1.:was alveer.,d.e ra"t"t,"!d'.ona' ;* ;urét;;rJn'*;rai,;ï";: ; -:ir;:'
De striJtl on de kLaverJas en Joker-titel_ verd verspeeld over ! avonden.
BiJ het kls.verJ assen serd er d.eel.genouen door 2l+ koppeLs..':B$ het Jokeién-.] ,..-, ... ;i .i::weïd eI door acht d.aEe s fanetlek en voorar luÍdruchtig 6eétreden ont ale punten.
BiJ het klaverJassen r wra,s het.tot..op.de raatste avond. onzekeí vie èeee titèr.- ."r1
ven T. zil,fhout qn MFvr' Middenclorp.zou ove?hemen. De stliJd ging tussen èen -.')- -.i
drietal Fopqglq.t.w._ Rieuen=Coonans, KeetEan- r s-GravendiJk. en H€.@-Klunen..." :':) ;: l
uiteindèliJk bleek tlet het .duo-..l,qo Rtenen en .pucï coonans ;aLs oveminnar,r' - ' - - ;-uit tie strijd $aren gekonen, dus aan de heren de eer om het volgende seizoen. - '. 'i :. .

BiJ het Jokeren bleek, Nans.coret. uiteind.el-íJk over de rangste ailetr te .beschÍkkeh .. ;

ziJ verd de $innares..._ .. .::,^:t..:,,.:, .raJ Í-... . ., .-;:: {,:. , .:4 ,Í:'
' Í i À i' :-:Uitslag klaverJassen 6 apri

' :'..'-:-,'I.r. l,- ,:. '-i.l- .,,-tl ,,, .i.v,nt'
1- 1990-., ,..-. 1.T., ... ii r -. ' .:-r ' . 'l . --'-r'.'t

-.jli

.- 5380 pto.r '
51?1 ptn,

. 5061 ptn,.,

,:jr

:_, r )'l ,.Jr

. I ,3, lr ."1'i'

.'. t. '-.. -.

1
2
3

Ham
Bienen
Keetman

- K1unen
- Coonars
- I s-GrevendiJk

POEDIL: Dsmes Verhey - 's-GravendiJk.

Uitslag J okeren.

Coret
Bosman

EinduitsLag Jokere'n
===================

Einduitslag KLaverJassen.

.,-',r:N f r'.:; ,

L Rienen - CooDans
2 KeetEan - I s-Gravendj.Jk
3 Witting - VerkiJk
l+ Ham - Klunèn:', ; .''

2 Roe - Bleyènberg
6 Bon - Hoppenbrouwers
7 Zilfhout - Middend.orp
8 v.d.Berg - v. d.Berg
9 v.tl.Linden ''{ j v.a.tinden. ;

10 Verhey r ,cr '.- , é:G;avé!íai Jk.
.- 'i"', "' ' ^i' rí

!
ri

''it',':" '' ,- :

221\T pta.
21136
20586
20]'.82
20113
200ï3

" .ir... -\ .,: :19927. ' :..'-
t85.t6

" ' 18283

- i.8r2€

1
2

Nans
Joke

355 ptn.
556. ptn.'

'. ! ír -.

:.,

rrï

'r'

i,

7 --

,-i.i..i

1
2

Nans Coiet
Dinie Entllich 

- .. , .,{. j

Ibouke Rienen . . .' f.. ._.
Suzanne Kouvenhoverr '

Joke Sosman .. .. . -::.i i :'; -ijl" - i,
öuzan Melnerna.
Ina v.d.Be"g.-.. : ".. y ,

"1 .t' -ri t:' - i'

t' t)')',:.1:
. -..:,. j t

,. rt. r..,

.à .. r "-1, ' ,:-

.t, t .i.J' i- ,:f'Ï ;. '

'i,

T

2

f;

i..-Í.- l

1.. :r j

:r!



SSSSSSSSSSSSSSSSSS§SSS
S SEN]OREN ZONDAG " S

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

UÍtslagen B8aÍrdaÉ l-6 epril L990.
:, i.:.

r- - Hoek vÍui llolland 3
- Westlandia 7

1-)+

36ó66\à
32r.003,
3)l6roBB
3t+5\972
o79-5L678§

l: _t./-

i;

],ENS 6
I,ENS 7 ,

' l"'.'

Prograoua zollda9 ?2 april l-990, , , .,- ,)
.reeàrwey .' .' .53zltoà}'
.v. zuidam' '' .' 6to ltogl+
. Godschel,k . 5l+1./302'l
,v.d.3ersh'.. 551+/3018
.v.d.vaIk I 565/3088
.Da6ratn . i,. 

570 /3ta'l
.N. -,-' 

57L/3722
,N,"

i,i'r.

L)+ . OO

10.00
11 .00
13, 00
1L.00
13,.00
1t,00
1L,00

uur b}ío l' "

uur lCv 2 -" .

uur IENS 3 .. -.

uur Í,ENS' lr ' '.'
. 
uur T.ïNS 5 . , ._. I

uur Schlpluiden 3
uur. §cnrplu].d.en" 4
'uur'LEH§ B : -

.,.'\,;r'^'i ,'.. .

'--' Lrlts 1' " ,

- LENS'2 ..

- HS Texas DHB - 2-

- Azurri 2

..- Den froorn ?
-'rENg 6

- IENS-ï' - Hassenaar ) _..63!/3278 .

v1
.v1
.v2

D

A
.I

P
s
N

ï
LÏGGING TERREINEN:

Dl.ro'.; ...
DCV
Schipliriden

Afschrl ven bi.l :

-. Hesterps,rk ,Zoeterroeer .. ..., :.i, . 079..517899
- Weal-pLantBoen 3 Kronpen a;d.IJsseL. 01807-L239:í -

; Spoïtlark Vleeidingsekeale Schipluiden 01ï38-8651
:' .., . a. , '-l ,^_ J.a'.11:

LENS h
IENS 

'LENS 6
].,ENS 7
LENS 8

tel l
tel :

teL:

te]:

T,VierJ.ing
L.v. Boxtel-
W. HelJ nen
L.VerkiJk
A..BiLderbeek,

!i

PIogÍai,itrB -ziin 29 aDril l-990.

I

:-"..'. 'Íi-. : i"

i'í "r

í!

LL.
1L.

00 uur LENS 1 - HBS 1
00 uur LENS 2 .. - Papenalrecht ,
00 uur Crönv1íet 2'. ,,- i,fWS f ,.,:00uurWCr"..... - LENS 4 ."
30 uur RiJswiJk ! . - LENS 5

11.
10. I

11,00 uur IENS 6 '- BlJsviJk l+

1l+. 00 uur Quintus l+ . - IENS ? .. , , , ,' " LENS' I 'voorlopig vriJ.':r":::;
i,,t.' , '1.'1 . i - ,...

Topscoorder 6trofee

J.v.d.Stee
F.DÍsseLdorp
H.Bertens
A,Ern6ter
D.SanderÈ'
M.EnèI1ch
f. v. KnU ff

zaterdag l+

zondeg 6 '1.

zondag 6
zaterdag 3
z'eterdeg f ., :

zondag L
zond1"g 7 - .',è-

rr,j

doelpuntdn;-., i.
doe.Lpunten
tloeLpunten:.-
doelpunten ' .

doelpunt en
doel"punuen ..
tloelpunt"en . I
*"'tí; ,! :

l+2

29
a5
1I+

1\
13
t3

§WEET MEMOBIES OIÏEI IIET SIJNA-ETNDE VAI'I EIX{ ZAATVOETBA.IJTEAM

vaàr ziJn!Sporthal Zuidhage, voensd.agavond 11 aprlf.r;23.05 uur. Dit kan nret
Venibo,21 - LENS I+, uitslag,5-3 (1.deer.) , .. ): ., 

. 
-

I

t

':



ongelovig kiJken de spelers e.Lkaar aan of zoeken steu! biJ de talriJke supporterG.
Heiaas, óoX àeze 2 mansen kunnen nlet on 6e uearbeid heen d.at het zaafvoetbal -,..' -,.
veer een stukJe arner is gevorden.
De Eacabe?e toevoeSing achter d.e uitsla€ betekent dat ale RqsteÍ-lburg-selektie .,.. 

..'
Da Jaren waarin trionien aaneen werden geregen, tegèistantléis achteioos opziJ ' -'
veràen gezet en verneöerd, af gaat dalen naar: tte h6des ven'.het- heagse".zaaL- .. i,'..,.

§LiJten van tle zeeLvoetbaldagen ia rrHoutrust", het
tiouein van thui6ftuiters en gezelligheidshaters, kortom het ergsle uet een zaal-
voetbèILer laaar kan overkonen. I - - :l-' -' ' | 'r-''i'' - '-'i .r1; -"'"

voor ale verschilfende coaches wes het aanzien van d.e l-aatste stuiPtrekkingen vsn het

voor Ben, téveni sponsor, kopt de klap tlubbel hard as.11. De degra6atie. zal het "
Bustenburgin8go geen goed doen'en dat Eet de oi handen ziJnde heropeniDg van l'
uet schitïeieih ierlouvae .viirkèlPend aan ae Dierenselaàn voor de deur. ';':' :'
Fraus, ooit ook d.e heLdbaftigè Sluitpost vàn het t.9En,'-noest node kiezen toor een

V&D-receptle' (beeriJpeliJk', nu kdn het nog) en kon zodoends cle schan<Ie ontl-opën:i .

De overbliJriers hebben er écut bLl.es aen ged.aan en nauen zelfs èbn- iianie 2-1 " '

;;.;;;;;;;; ;èis;;;-;;,;"s haà tooeten ZiJn odd'at'!iJ seriJksper hei zorgvuldig '
opgebóuvaè doelsaldo (ongeveer 50 voor en 150 tegen) ale voor L,ENS positieve
doorsla6 zou geven. ,,. ' ' j,.. : :.- :r Í:
Helas.s veral toen een sloH-foxtrot-teupo (voor tle dnasers onder onó) Íngezet en '
won de nervosi.teit .het vaÍI tle toch ruinschoots aan'wezlge- routLne, daaraee Venibo.

voetba.l-: de reserve 3e klassel
neftnitief veroordeeld tot het

gelegenheid gevend' de Eebaalestoot te pleetsen.
Helaas 1s de glorie vàn het .te8ií nu vergaan en zufJen,
aoeten teren op de vervagend.e maar o zo trsreet Eenorie

&anhangers voortaan'

tle I slachtoffers ' '- i":':'i

_- !.

'*:!i'

d.e
_ll

é6rc

Iy4I=E=Eg=g9gg9EE9§g

Algeloeen kontaktpersoon :
' ,;

P8.ul- v.d.steen, Chopinstraat 103, 2512 S\ Den Haag.'
te1: 397015\. Bi1l, geen gehoor: 36351+f.B Freti Grens.

WeclstriJ dproeranua A-B-C-D-E en F .leusd.

Afbetlen voor ondeïstsande wetlstril tten g+sen' iiij ràuf v.d.Steen ,(:9?or5)+):' -,' 
'.

zo snel trogefÍJk doch uiterliJk voor vrlJdagavond J.!'00 uur. BiJ Seen gehoor ,"r'
beIlen naar Freè Grens (36351+18). rn uÍterste nood.nog o_P zatertlego.orgen op ;'.--,
rENs (366131)+) na 8.00 uur biJ ief,anal vsr ae J euÉdkoDbissie. -,1, '.'.- 

.,.,,

Elftal datun aanvang tegenstanaler uit/thuis ierrein/vera' rri s"ro.'ii.lans

A. reg .

A1

BL

B3

c1

c2

21apIÍ1
23apri1
21apri1
23apri1
2laprí I
23apri]
25apr1]
21apri1
2Sapril-
21s.!ril-
2hapril
2lapril
2LapriI

. .. 23aprÍ1-
2lapril
21apri]
23apri1

'.,'. r:l:,", , .'{z.is iÍ: :: i ,!

15 . 00 IIBS Ar. uit Daal en Bergsel, L!.00 (HBS)

zle biJ kopy nieuï Al-e1fta1
12,\, Duindorp Sv A2 thuis Vl-
zie biJ kopy nieuw A1-e1fta1 r',.'
13.00 HBS 91 i:- uit., ; ' DaaI en Bergsel.
zie biJ kopy ni.euw Al"-efftal : ;. . .:. í

13.15 RAS BL :.., uit ,í - Albardastraat
zie biJ kopy nieuv Bl-efftaL , ., - , . , . ii .' ..

11.00 Gravenzande SV.C]-^,uit'- ' Gen.Sp.park ,..
dertle roncle ceen-cup (ueer nieuws volgt )

l-2,r O0r:( HBs ).
.". r i,. -

12.30.(RAS.)
r i' - .-i::l'.:

9r\5'"'.,'-
zie biJ kopy nieu!Í B1-elftal
11.00 :.- ób pr-- : , r-t..itho!..i .'':- -vr' ."-:.--. ..1. :::,r.ci.3ó'

ï e bÍJ ; kgpy nieurg. Ol--e1fta1 :. .r. i1,.. . : , ,;,' ;, i :

ie biJ kopy nieuw 81 e1fta} .'i.; r -
9.30 Tonegido C1 thuls
ie biJ kopy nleuv Cl elftaL

)

l+

c3 v3 9. 00



Elftal datun eanvs.ng !egenstander uit/thuis terrgin/vel.aI s'am. k. Lens

cL"
D1

F1
F2
!i2

Fl+

F5

2Lapril
23apri1
23.epri1
22epri1
23april"
25april-
2Lepri1
22apr1l
23apri1
2rapril
21aprÍ1
22apri1
2!april
2lspriL
22apr11
21apri1
,22apri1
21Èpril-
22aprif
21apr11
22e.prLl
21apr5.I
22aprÍ1
25aprÍI
2Lapr11
2lèprÍf
2IaprÍl-
21apr1f
2LaprÍ]

12 .0013.00 ,. Bfc c2
zle biJ kopy nÍeuw
9.30 vcs DL

1ll. oo ftnales lr

zie biJ kopy nleuv
zie biJ kopy nieufi
11.00 : "-,vCS D2 '
LL.oo .. fineles l+

uit
C1-eLftsl ^

. thuls
tegen \ op IENS
Ci.-e1fts.}
D1-e1fta1

uit -.'r
tegen h o!, LENS

Houtrri.Jlr

,V1 ,

( zle kopy )

rL ,.
' Dedènsvaartveg r,

(zie kopy) : '' ' '

9 .00
13. )+5

D2

E1

E2

E3
.]

EIl

!tE

36

10 .1'
13.\5

;:r, [9'' :-

ti

i'- i"'

zie biJ kopy nieuw Dl-e1fta1
zie biJ kopy nieuw Cl-el-ftal
12.00 Quintus EI . uit
1)+ . 0o
zie bU
9. 30

Lu. 00
LI.30
1ll .00'
10.30
1b.00
r.0,30
l-b .00
9'30

L)+ .00
1l+ ,00
10 .00

9 .00
1r.. 30
9.oo

12.00

Kvintsheul
final,e )t tegen b op LENS (zíe kopy) ; .

kopy nieuw D1-elftal
GDS EI ' thui6 \2 i ''.,
finales l+ tegen I+ op LENS (zÍe kopy) :rr..
HMSIí 12 thuis Yz
fÍnal-és,,)+ tegen l+ op LENS (zie kopy)., ' -. /, 'r:
Vredenburch El+ thuis V2
finales l+ tegen l+ op LENS (zie kopy). ! _t ,-..
GDS E2 thuis Y?
finales \ tegen l+ op IENS (zie kopy ) ;,
Maasd.iJk E3 thuis 112

final-es 4 tegen l+ op LENS (zie kopy)
Dunotoernool uit l,lr.Nolenslaan

13, )+5

9:00.r
13,1+5 ,..,..
11 ,00
13.1+5 ', '",'
10 .00
13. [5
r-o.oo "
13. l+, "r '
-9.00 "-'' ''
13. L5
13.00 zie kopy

8. 15
AXO F1
Dulntlorp SV F2
sEv Il+
Quick Steps FS

Quick Steps, I'6

uit
uit
thuis,.
uit *'.'-
ult

.00

.00

zuléerperl{. - 9.1>'- -
.. Sp.laan/Mezenpl t." \2''

"-' NiJkerkLaan '. l
,. NiJkerkfaan , . .",.1

i
I
I

B]JZONDEA EN

- bi.J tviJ feleqhtig weer even 366131U bètten or het voetbal]en aoorgaati I

- aanïezig Julo vanef 8.OO uur: M.Reuver, R.Jansen en P.v.è.SteeD. ,, .,.

- gaarne ouders Eet vervoer voor: IENS Cl, 81, f'1", F2, F4 en f5. *:j j
- Lees ond.erEt,ssrlde kopy goed aloor. . . .

- opstèI1Íngen eLs bek;hd-rret uitZondering vari: ' ., ,'. - ,.,..,,',.l
zond.er n.Jorden, M. §chuurbBn en- .J.Ie.sts!."utu.,.AFnto]].ing uit BL.
?onder H.Taib

- Lens A.
- ï.,,ens 81
- Lens 32
- lens C3

- Lene DL

- Lens D2

- Lens El+

- lens !5
- Lens Fl-
- Lens tr'3

- lens I'4

xeg:

zoDder C.Svikke} ;

zonder D,Mabail oJ e
zonder D.v,d.Baaf, loet G. Strik
tÉet B.St,ap en G.Strik (zie ook
zonder Y. Sinons
zonder R. VreeswiJ k
u onder P.l{nor} ' I , ,'', .'. '
zonder S. Gomleult
zonder G.VreesviJk

- ; .!,

i

( ook
lens

lens
Dl)

D2).

. l_..i "l

; il..l :t -
NieU!íe e1fta1.1.e4 vol8elrtl seizoen.

om alvast een beetJe een indru.h te kriJgen over het spelersnateri.àL ro'or h"tt '-''
konenèe seizoen is er besloten om nu al-vast enkel-e vedstriJdJes te gaàh lpèfen .. .
]tret de nÍeuve Lee fti J dsgroepen . Niet aLleen de spelers uit de hógere te€.hs l{ordéii
hiervoor uítgenodigd., sons zullen wiJ ook een beroep doen op speLers uit de
legere eLfbal-Ien. Het materiaal d.oorfichten heet d.it in vakternen. De -opstëllingen
willen alus nog.niets. zeggen oyer de e]ftal,len van yolgen-d seizoen, §!a Je er nu
ulet biJ dan si§"Èii:.:q de vbllende keer vel. 'voor volgeítte weàk 

'staaà 
iie. volgenale

wedstriJden o!-EëE-li6srnnar ' :



Maandag e3 e!4I
19.15 uur VéLo A/B
18.00 uur velo c/D

Woensd€.9 25 april

19.15 uur" Vefo B
18 .00 uur, .Velo D

OPSTELLINGEN:

LENS A/3 conb:

' LENS B/C 'conb:

'-l rnís a/s conb .

- LErÍS c/D conb.

terrein '- --
Nooravee/ïàtéiins"n . 

i

Noórdveg/Wat.erlngeD 
..,

.', . , .]

Noordveg/Hat'eringen :'.
Noordveg/Wateringen . . 

^

sanenkonst-.

18..30
. .u.00

( velb )
( rEris )

(ve3.o )
(LENS )

18.30
1? .00

.i: '-'j.

t..

I

i

/c.
/E

- J,B{S B/C comb. '

- LENS D/E comb. .

ven A.r.eg: H.v.d.Bergh, M.v. Croonenburg', A.Ka.trps, P.Pronk

van AJ- . . :'J.Geyp '' ' ' .; '

van 81 ,: E.§dogdu, J.Doerga,
':' nan, J. Spaans ,

van 83 '.- , t.s*ikt u". .'

Í.,,eitler : E. Gans \ .

i. '. .,'j I r.r,..
D. He.ins , R.Janse!,, 0."Poo.1, N, Schuur-S. Glaualemans ,

I

*!

t

Ivan 31 -. : M.de Brlto, D.Lfuaers - j: 1

YeB 33 : M.de Kok, P.Sne]der, Teren_ce Levenstone .,_ - i
ven Cl '' ' : M.v.d.Berg, f.aen HeÍJer, i. Pronk,' R. ironk.; H.Verhey

van C2 : H.Yredeman, D. ZEnd.stra.

leider: F. Grens.
,t

tens C/D coub :

van C2

van C3

van CI+

var D2

J.v.D1enen, .I.Hoefnage1, S.Hoefnagel;
T.özdemi.r en ?.Sinke. '"" t ;' i- ' ' "'

R.v.Èeeuien' ën V.Hesi'erhout " " '

M.Pronk, J.Soysal en P. ZeemeiJer

.t J l. .:

M. Jansen,-. J.Koppendraaier,

)
ti

..^..i . "

v 1,.','i.,"

-.,, .i ,
LENS D/E conb:

van D1

van D2

van !1
van !2
van !6
Lei{er:A. t s:GravenaliJk - t.

W.Daa.uen, R.ïerrewiJn, L.Peek, G.v.Verseveld
R.v,d.HeiJden, A.NoLten

E.Akar, A.Alkabl, A.v.d.Heuvel,
B.Meeuvísse

J, Hage

F.Ke.npfreat, X.KorÍbaker, R.Marten.

'"),

É

Geen training,
-;,,

I6
::"§::?ii,,:"t ;.b.o1 ".1 1E"" 1e''1'e 

a; t 1i'J Pen

6

er geen IrEIn ing voor tle_ volgende

rl



naandag 2J april voor de A- en B-se].ektiej
ainÀaÀd 24 april'voor de C-'àn pj§eletrti.e:

d'l -'i' .l.rrr: , 'j) .r l. ; i '. -:.- ..
0p uoensd.ag 25 apttl tÍaint. de A- en 3-seLektÍe saren vanaf t8;l+! ugr
De oyerlge tlalnln8en gaan nornaal doorll ,, .. ,:, ,j: ,..

DUNOtoeinooi voor LENS 86.

l+ teeen 4 final-es op IENS voor DL t/a tr;6.

D-kLasse I (ionderdag

X-klasse : dlnsàag.

Pasfotors inLeveren:

3 nei biJ Scheveningen

I meÍ biJ_ cone/Hl,ÍSH.

r ,. ,r,,4,,
rtr ) r,t,r.

';:: '.,.:' ., rÍ+.':.l

'. .ir í. ,
-,i.r lr -' -

Nornsal trainen 
'ju1li" "op'à"rË niddag. Een toernooitju ,oui àan ook kurrnun.

!íe hopen tlat Ju11ie er allena8l ziJn op qoensdagmid.dag 25 apri1.
Misschien zijn er ouders dle eve4 wil1en.rlJden. . : -
Verzs.nelen om 13.00 uur op LENS. De tegenstanders zÍjn DUNO, BTC en Vios..
Om 17,00 uur vorden de prijzen verd.eelal, Veel 6ucces. ')

0p zonalqg 22 april veríachten wiJ aIle speleis van D1.t/m X6 6m l-3.ll5 uuï' '.r'
op IENS, Na enkele keren geoefend t,e hebben vord,en,e.s.'zondag vaiaf "1À':OO uui,, .

zorlel In.de D- al-s in de E-kl-asse aè finafèd geÈouden. ' t 1 . ''r:
Formeer àèff vierteUen. IÀ.dit niet getukt kóm'den toch naai.LENS. Tér'pleIk;:
&aken";tj den viertatier. De írinnaar"':.í à" o-ur;.", ,"rr-à"r.-ài" 

- 

r":ie' E-kJ.asse
vertegenvoortlÍgen .!ENS biJ de Haagse kanpioenschappen over on!éveer Il _íè"t; :-.
De finalisten van Den Heag roogen dan in de zonervakant,ie 'drie'dagen nadr Zeist'
oE Bee te doen aa,n Ae Uedèrtanttse kàopioenschappen vier tegen viËr. ir, :

Jonséns,-óoe Je bèst-en ;Éàrà"i t.t i;;à;;:5Ïi;e."-L.riià".!"r,àrp;r"'. Í. : .I
ïorden gehouden op:

Woensdag 11 epril, sërd er niet'getraind tloor'onze tr'-J eugal. 
' toctr vaiLil èr'weér'.'' '_ 

-
neerdereJoigend{t9ËrrntrainÍngsspu11enbiJ'zÍcirrràaaen.,..,.r'l,..|
Ook vargn dr.zö'n,'1.6 ,1ongèns niet aànvezig.. Èen'aànviJzing dat de LENSrévue ? . ,i

zeeï sl-echt ge3.ezeu 'r'ordt ' door te Íeel outlers. Jaàneir 'naar. ae-vegbiijveís he'bbën "
veer een zeer leslaagde niddeg gemÍst. De orgàrilsitle had atles i"Èr-p""i;;i'- : '
voor eLkaar.. Eerst kreeg ied.ere d.eelneuer een leriÈ paaspetJe op. Oaàina een. .,

heuse speurtocht ' op' het ped.- Hat ovei ons sportpark ioopi." óaar-ierden een 9-tar' '
leuke spelLetJes gedadn. veivóigens in de ziJzaal van het klubgebóuv' stoàà voor - "
iedere deetuibner een leuk'verslerd mandJe liLaar riet *at reuieii e'rin' en"'<iöl-' '' ":'
nog tveé eieren on te kl-euren en te bepLakken^.' BiJrial iedereàn,va-s'raÉeídl ènthou- "'
siast en ging dus tevreden naar huis toe.
Zo hoort het ook. Xen.pluiIí voor ale or8anisatle. 0p naar het volgende leelt!!J. . -,,

- -' -'.:i _ .'.-::.

voor het lbten'inakeir +ón'}rieuÍe voetbarpaÉjèà , ' die 
",,an' 

elke Jeugdspelei aanvezig'1,I
uoeten zÍJn, hebben we mininaal . één, pas foto nodig. Voor de onderstaande i spelers . . .l
noeten ve voor het nÍeuve seizoen een nieuv voetbalpasJe 1aten eeken.
we verzoekén 'aeze' 3 eugaipéIéis on 2o Ënel- ruogeiUÈ èón'pesfoto ,o"i nr* achterop
op te sturen of ef te.geven aen paul- v.d.steen, chopinstraet 103, 2551 sv Den lIaag,

A-kl-asser§: M.BruiJn ! M.v. Croonenburg, M.Lgoud., B.RuEahl-ewang, M. Schuurnan.
3-kf-a.s sers : N. Schuurnan.;u- Terence Levenstone, D:. Roberti.

'<-" ,.Í,Í ."!.i -À

!,,
E-kLas§ers: R'.Meetwlss'e, R ;; v. ii: Po il t , 'S . nanfrièt . --------------- +

t

7

l.;

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



Toernooien 30 april t/ m 13 nei ,

0p 5 neÍ vool: A1, Bl-' CL' C2, C3, cl+ , Da, EL, E2, E3 E6, tr'L en-

0p naandag 30 april lrortlen er ueer diverse loernooien gespeeld.. l.{eer nieuls il .d9: "
lxNSrevue van volgende {eek. Ben Je er niet be1 dit nu &lvast even door aan
pau.l- v.è.Steen tei: 397015)+. De vol{iende tea.rDs hebbeririop 30 dpriÏ "een :toernool:, .l
A-reg., Bl-, 33, c1, CL, Dl-, EL, E2, El+, Fl+J ' vérvolgens ' elÏeàn (biJda)"nog mdai '' :'r'
toernooien.

F2

0p 6 mei vooi:
0p L2 neí voor:

83.

0p 13 nei voor:

BeisJes eintle seizoen: Altie aevraactl.

Selektle-elfbeL reqionale A-klasse,

Over een kLeine tvee reken (30.apriI) noet -41 . het, gel-d voor d'e reizen -naer.. - : .,,
Limburg (n,rég., 81, EL en fa)'t. :15,-- , én naai Pereis (CI, C2 en, D1) il ?59':-..
binnen-ziJn oi Éiro'SS6ttt t,1,-vr penningneester LÈNS te.Monster. zover p1Jn. ..
ve ondankÀ veLe verzoeken nog'liang- niet . . Kon op ouders betaal zà sné1.mogiiJ-iJ\ ,...r I

via de giio of konta.nt op LPI{S: VQor de reÍs nasr Pereis zoeken wq rnoe 3..d99}-. ...,

Interesse??'Bel dan even 39?015\. 
'Verd.er moeten cle pelsonen.die nBar Pareis gaan een

geJ.dig paspóört oi.,toer:.stenkaait hebben. So,Í'nige zelfs een viiurn...Zórg hier- 
,

ioor iunt ie aoei'eïg EoeÍLÍJk 1n tr'iankriJk. Het uoet dus ëcht. Aktie, Alitie,Aktle!!!
' ' i,; --'-r" i'r":i'

In de Haagse Jeugd.selekties hebben viJ in., Haiis' Verhey én Robert Pronk'vim,IENS it- i

alsneile in Dennis Pool ven IXNS 81 onze vertegenvoortiigers d.it seizoen. Zii §pelen
- hÍerln vriJ re8ehatig en 8aÉn a€n het eind. van het seizoen nog een of twee

toernooien spelen. Ook biJ de sel,ektie van de A-reg. kLasse ,}Ia.aruit LENS,A;reg' " .-.

- clegredeertte vord-b ietler Jaar een selektie SePe+t: Dit keer ziJn,van,.ons
- 
Ru[en Jordan, Maurice Sciuurmen en Jaccó,Wàststiate uitgekozen-oà nee_te'àpeleni '

Zaterdag 'word.t er een oefenwedëtriJà'gesi:ee1d tit biJ WSB.. Jul lrie verzggelen . .. *.
om 12.00 uur o!: LENS.en dhr. Schuurman neent Jullie nee.. Vervolgeqg sqeLen Ju[ie '
op naandag 23 april óu.L9.00.uur in het'stadion Y&rl F9 Den,Haag tegen hel . .. ..i"-i

verza.mereE biJ íe. iigang'vai Ëet ltadion (talleinlios) om 18.1'5.uur..vooi.beide , .r

""o"tiijaàn f,àe"en Jíffiu sIécht s' voetbaischoenen, 
. 
sèheentlekkers 'en vadsfllien,.

Eee te nenen. Dót. noet'zèIfs vooi Ruben.te doen ziJn. IletugrJ-iJk verwàchtei.. ,.,". r ..

wiJ veel qupËo1lQrq óp.tle rnaàndagèvQnd,. Yqel- plezier, Jóngeit" , .-. ... ..:- .. ..i, : ,

.1..' '1'. t -,a : , 'i.,iÍ,

s-seIéÈtie opeel-et:

Op voensd.Bg 25 aprl1 trainen Jul-]ie nog èèn keer van 16'30 uur t/n 1ï.1+5 uur.
Niet vergeten hoor. Dit dus ook voor de Jongens die ni.euv' bij de - s§I.e}ítie nee
Eogen. traÍnen !.y:.{:.,"1 lÍed.d.ioui,. J'Pron5, {:}e8e' n.Hentlriks en R.Vreqsui.J5.,

De nornale trainingbtiJ alen' ziJ n, meand.a8avond 1í.0Ó - 18'15 uub

Het begon. op vrÍJdag net een"hee.l-:Leuk toernooi vóor LENS 33, C3 en C\. Wat-;;. 1 I

opvieL 1,Ias dat ledeïeen (teams en scheldsrechters ) èik optÍJtt aanvezig vergn,,... .,

Dit enthousiagne bleef de heLe ttag eanwèzig. leirk voetbàI en s$annendè vëastr.ijaen
en bovenal weinig of geen problemen ondanks d8.t neerd.ere eLftallen zonèer leider
gekomen varen??? '

De toernoöien op LENS.

ondauks d; slè-c;iÉ 'ueëíÀterichten roi,auí aè töeinooien op'
.. ." . -.., .-,> _i .-,

LENS allemaal doorgaan.

B

-+..'1.lt,,|t,.

' :,: !



i.,- :* .n . . Í, , " ..,.',i; 
'-etri;Í 

ilrii.a.
_l,ens'83'i,i'on--Iret toernooi overduiàeliJki rtf.yEè g-jjfbarJen t(;-.r"fi 93'iinlbh. ;:;:.'d

.-,"-uiteindeli.lk-in de verlÍezersronde.' Ddar vor C3 de. verlie àèÍstaarÈ . rrr', -,r.:r: i..i .Ïi
.,f- Een. geslaetd toèrnooi. ' .i ' :;r' .'; il,ii.r;','l§ n'.".'t .ri'.t +.:» 'iiii ï: jit oolt '.:trèttiïeetiaagstberqoqi. voor- A.rgg. .en. BL. Ís erg -geslaagtl gevees.t.J, - r I'.:\ j 

-i:i.i.
Vier Deense pLoegen', èen*Engels teqm,:ei-r, een .Duitse rvereniging gaven,hetí.i .'- i ;l,i;tl,

,.*. lnterna.tionale tintJe a-an dit toeríobi;: Dè.è*ihvulLing k$Elo uit Den Haag. ;;li'- ); )
//"_,!ji E*' qérè 'fana!,iek ré'n ïaak^lëuk [evoettala,...VeeI meriden waïen er getuile:vÀn éii.i;,,i
Í:1"-: b,e.1.;dipli!ll,tg vgJrgttdérèii. Alledí de'vëLden vöieï Ét te arooe..Het verzoek-.-'.r,.r,

\#;oTlgen: bli!J.",":t* b_eïtyoorq;:j;l{eLaas iets te, fanatrek en de veLden zasèn e1' niet- uit, op zontlaporgeni SneL íriltked.-en vel_d 1 vas reateliJk bespeelbaar'.'.' Veld 3_vai
trinder Eaar dat uoeót d.an iidar. Vel-d 2 rira..s eeh, viJïer. Een a.nd.er tolrpo'oisóherna .,1 .

\ vera fièfiËqt<t en deJved.strlJden rerè*en ie't_ ihéeko;i. ook nu 
"eer 

gàed, 
"o"tuallor 

tf
a- zeËdr- vËË ae L[N§t,eans, He1aas dooivermoeióe spelers en wat drani (trr) uil Lbeer=e'

'-..tgJa.os een nlet,zo leuke afsl-uitlng van een zeér geslaagil toernooi . ,..ie., priJ zón

",,-*L::,ïi;ififf;.ii,'.tr r:.?,:i!-... ,.=r*ï',i.ï., 
ïËï*-.. 

1 :::aj:t ,. +Ë Àr,: ...: .-?;,i..ti::dr5,í..-v..*i-",",o,,,-,,.*.-

2. Bottrop 2, White Hart Stars
3. LENS A.ree, 3. IENS 81

Rest'öns'i.gg. 13,.19ïAtint<dn- Èet psl.personöèf 
"obr. huii 'geveldige inzet , ,de ,'àchoon-.

raekei§ virn'tle kléèdIókaIen ("aouà weaid, ).- ae àiitproèc'maar zekeï tte ï.,*ÈNSspe]ers
alie goed en poiitièr'vbetÉr:'ííetiÈri zien'r'ir^''-':' '';"' - '', 

';'' 
È'

t.1i; : l;r.li i.l i;,
Het toernooi bi.l SDoo fli,1 k voor LENS F2:

.\--itli+',*.,].iïrÍaY{::-ri::.f'-Y'::,iil_.:i""rrr.:À{i-r:ni?-tl'- -'+.'+ J.}: ! t^!1._-

t,,,.i' , '
WiJ zaten in een priirle met eIS 1a tegenstander Groen Wit r5B.
LENS speelde een goede paittl.en won net raa.r l-iefst 9-0. Hierne hadden -
viJ een uur rust en Eoesten ',,re cle 5 verschiLLènde silelen afwerken ,jlË waren
uitgezet, Doefschieten vas het moeiLiJkste onderd.ee].,
I{eer terug naer tle }ÍealstriJd, de 2e tegensta.naler vas Vredenbureh, ook hÍ#'iir:.í
speelden ríe veer een goede lartiJ. en vérd het voor ors h;0.,, .. :
0nze laatste tegenstander vas CromvLiet, die vat neer tèsenstancl gaf, maar
LENS bleef §óed voetballen en bók hier reer een overwinàine net h-t voor LENS,
Dus de Le plaets in pöulé A, De vinnaar van póuIe A noest té'eén'de vinnear
van poule B, om de le of 2e plas,ts spelen. Onze tegen.stander vetÍd. GC .llèende uit
Duitsland. t ,:i.it .,|.:iíj Í;:J.:;
l,lat een spannende wedstriJd, Nederlanti- Duitsla"ud., .er rerè door ióiAe tee.ms
goed. gevoetbald, somè wèI wat hard. Tot de rust visten wiJ het'op'een 0-0
te houd.en, er verden wat k€.Dsen d.oor ons genist. ,Tqch wist GC, Weende'er trlee
te scoren en hierdoor weïden viJ 2ej J ,.,r ,,,
JoEgens een pluim voor. Ju1].ie a]Ienaal- vaDt er is goed gevoetbald. '.
ïk rril- nog evén'Arnold, 'N'àviI 

en Mióhee1 bedankèn,ioor Ëet.meedoen. '

Win BLon,
irt t:; ill.l.r ji "i

rí.:i ',

-- ;- " Ir'1;'-r : -.L! I i .!d'-Ar.L ',.; E- _.\ 'Í!à"|?i

i''':'{. l'*:.'" É fi:tl*.}ï1"';r -t

.. : -' ^,-t-SIi,:( rf i-li.'

._E .l

.ei+.SpË .{ ",j
.í»,,^: .i ij.; r:;'.. .'jri" r.H ' (r.;J{C

J re.i!:.,
'j:ie' "'17"; n'- ! t.J.- t ra'.í '

Ír'sr: r.?.;r.. r !t- r-.n:l
i,

;id Ï
ïiïij'{rf'-'
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Na het grote succes van vorig jaar (ruÍm 500 deelnemers) organlseert VV. L"n's -
vrijdagavond 25 MEI 1990 voor de 5e keer een PRESTATIELOOÈ voor iedereen.
Parcours: rond het sporlcomptex ESCAMP l, HengElolaan, Den Haag.

,-í

AESIANDEN:

PHIJZEN:

2 km Jeugdloop Um 12jaat - aanvang 18.45 uur. ):";':..-'
. aanvang 19.15 uur. , .,4km

10km , ,

Elektronisèhe tijdwaa'rne ming.

I

Alle deelne-mers ontuangén'een. oiiginele hàiinnering.
Voor 4e eerst aankomènden zijn er op,{lle aÍstaíden Íraaie prilzen te verdienen.
Op.dö'startnummeis worden een groqt aantal prijzen verloot. .)... ,i

TNSCHBTJVINq

INLICHTINGEN:

--.- 'tnschrijigeld jeugàloop /'z,so p.É.'Overig'e afstarÍdbn its,oo p.i' .,:, 
",.'VanaÍ 17 april dagelijks mogelijk bij: i . :,. , ','+ F ? !

Vroom en Dreesmann SportaÍdelingen Centium en,Ley-riveg.
ClubgebodW V.V. LENS, Flengetolaan 600 ('s avonds en in de,week-ehds), ,
en op de wedstrijddag vanaÍ 16.00 ulr.

V.V. LENS,
Frans van Dijk,
Wim Kouwenhoven,

telèÍoon: 070 - 366 13 14.
teleÍoon: 01749 - 47255.
teleÍoon: 070 - 391 24 74.

v[il
$POHÏ

VROC,lyl\EDIIEESMANH TONY VIERLING

l8t trEr

VNICORN DARTÍi
INEDERI.AI§D

ii"

I



DE TENSHEWE "r 7l "-" !' .i )

' ,\.-' r: rrl
{ leswiJ zigingen.

25ll8

2389

032u

WEEKBTAD VAN DE VOITSAIVERENIGING LENS I]:ZI 'iI]'.!'
63stejaargrin.!n,riririàer37,,'26aPIii199o.1,'-,').,.:,.:l,,,.1i...1.'-'
lllltlt*ltll* *llltllll**rtf,{*lrÈ9*ÍlÉllJrl}8L§* {**ltli*nrír.iiti****flt*i**iï*.lrf*ftÍii0*in*i*ruri*nn*i'. ' ,,..

,.,.,_i:: r.

oFIICIEEI,::..'i- í .i-,.r, :.).i tr ". .., Í. - I .r i' ' ,., tL .-:*;.... , I"rr..

. 'i.._! 7rY, ..,

t:f

I -.-

N.M, Moàteiio i E.Jun.' NlJev'éehstiaat fi!25\5 XV"Den Haas.i': r , r" ,"

l- .' 5.1 ,r' i :, T-,."-. .-
J.Hop, tr'.Jun. De Costastraat I53, 2513 BS Den Haag. t,el: 3\58989.
E. P. Le.aduan, zaa],, , Fore1lentlsel. )+?1.., 25fi Jf Den,Haeg, tel:; 3912161.-

Soete: 1l -i'Íi'i .'r; nlil r,. :Í:,-, ' . .-, , t - ,,.t...,:(,Í.rlili;:. .:,i,r.r,.. , .. l.-.,.
Registret íekosten Ie boeking. f . 20,--:'Aldé 3oei. - -. i"'?''"r "':: .i -' .rr ,r§i 'i')..j'ir:'

- .. . 1 ,. ,. .r.. ,r1 _^..i i : .à1 ...,t-,., , ... ,l:
Betaling. 'v66r .;,:.'l -J1t)9o .. door overnaking op 6iiorekepinsj336?ií of benk_ . ., ,; j-
rekenlng 1299.2\229 ..Rebobank Den Haag, t.n.i,. V.V,LENS te nUsrrÍJk ontler. yer_J.: . ... j.nelding var rrBoetett. j..- ,, " . -, I \: -::j. J )-

Hét Bestuur. " Jr

AGENDAtipa:

íÍi ti
r 

"ti
;.. , i -:"/

.,J

a.s.zeterdag 28 april:
(na coropetítie )

Quintus At - LENS A.reg.
LlïS 1.(zA)-.- Aear Deep 1 .

" 
''' tË'ltd Gourmetevorid Lónl,"og

rl+.30 uur (vr. )

L\.30 uur - . ..

ii:60'i.""Í-:i,il _

LEI,IS rSack to the Sixtlesr 22.00 uur
a.s.zondeg 29. irài1lj :'. '1- ":. IENS 2'í" , - papèndiécht' 2 'rÍ.OO uur .,'

t': r.l:, ÍJr .., s .1 ..
LENS 1 -HBSl - ..1[.OO uur.

I

tXNSnieuwg:

collrnetavond e8 ópiif' 1990:'

J

==========,.+i'...'.,''!,,,,:,.:.'.1:i:,t..i',..,.,Y.];...

- tlij' feLlcÍtér'énrttiiÍ:àr Cttroén-èn pLriirscirutten met de,gëbodrté-vbn hua
dochter Norah. .' , ., ' ii
I{orah werd. op 2 Èprtl 1990 geboren en woont in de Rochussenstra8t 33a te
Rotterdan.

- NornaaL maken viJ gu"n ,u"r"irdirg"n 
"*.urjlonà""", 

p"""iri,i"rïun àuders vsÍr
§elektie-BpeLers . . , . . . . mear een voord van dsh]r van tuÍt,engevone vaartierÍng is
ztJn pleats asr,pQ,len.Ea El.r]Íeh. , .,,. -" , ,. : ,:,. :. .r,- .. t - .,, ...-..

?ÍJ prep!.ge1den bg! nq.$ellJ! o,qr .zgidellJ k.l{ede}IanA geheel_ te.doorkruisen oa
zodoenale Edyard_pp tlJd..IlJ.D-H0 in Zoetermeèr te, kriJgen. Í:. _ \ 1... ., _ ,r.i.

- ulteraeré. vergeten 1Ie ook Frans v.d,Berg niet'die afgeropen veek"in het
Westelntie Ziekenhuls geopèrèàrd is. '.: .-
Frerrs, heef'veel ' gterkte en hopelij k 

' sfloeoig voffàai.g: herételdl ' Í:

op

0ndanke het. ) feit det ,het.kort deg r.ras voo! het olgs,niseren van .tiit festiJn, ziJn
- ruin voldoend.e konen, om het feest te laten d.oorgaan en te 1aten
slègen I

reacties binnenge

1

er

.--i l'; .

,'/.



Gezlen de duideJ.iJke voorkeur voor het 8ourmetten is hlerop den ook de keu-s.. ;..;. .r .i
SeveIlen. " ". ':,' , ".::i .,i:. , .'.. ': .,

I{iJ vragen nog veL de medewerklng van d.e rrgourue}tergl o1i afe het.'even kgtr'",.,,, ,, -". 
1

gourEetstellep.rBee,j$9* DeEgu ,t'Felke i op . Epiiltus:-brendeni . dus ' liever":8een.'**.h,; irÍ:! ** + ri!{.1

electrische Sournetste]Ien.
WiJ verzoeken èegene tlie het bedrag van f . U'50 per persoon nog niet hebben;.'-i 'i.l'r,,.
betaBlal alÍt zo snel uogellJk te doen biJ Carfa Verhey.
Mochten er nog belangstelLenden ziJD die zich nog op l{tlLen geven dan kan alit , ' .rir'
tot uiterllJk clondertlagavond: teL.32556?3. De bedoeLing 1s -on- zaterdegèvond. - .''
tussen 19.0ó en 19.30';ur tè.tfLLeo startenj'r'"' ''''- :' .':'í; " " ''r ""'"'. ':J.'' :;r"
Zoals U rÍelLlcht veL veet zal- na het eten de avond. Euztkeal Ín het teken staan
rren ttBack to the sixtlesrr, 'r...i':.'t.'.- ,,!',:-'-";
Een ieder dle ln deze t[uziek geintgreEseerd. ls .en gp.dPze pluziek. vi]. ,dan§en iP: : ...;,
vanaf een uur of tien Aeze avond van harte Helkon.

, ', .'1.,. t^a' . .,' r. '1: ''; . :"' ', 
, 1' ''-l::' '1 . 'i,, r .', i"l ': ' '

Back to the sixtièà zaterdsgevonti 2B april a.st aanvàng ea.OCj uui; rt Ir'I " 'r''';' ' ;' "

Mocht U Euzlkale J eugdherinnertngen op ïiLlen halen of fan ziJn van de Jaren 60 
"'-iit..:Euzlek ilen bent U zaterdagavontl van héirte. wgl!9n......l. ,., .,,". ,l ,.-i .".;,-;...,.1-,. ;

Uit de luidsprekers hoort U alan de klànken ven oude hits van b.v. de BeetlF.s! _ ,l {. .,
de Rolling Siones (vol'gelide' Badbè live- In'Róttèrèah), tlè'''Eortunes, àe Supremes, '-;'r"'
Chubby Chècker,"ELvis iresley, Engèfbert Europerdinck. Clif Rlbhard, tr'ats Donino, "' '

ToE Jones, noy orblson en vele analeren. "'':,' 
:"" ''' :''-'

Rock aud XoIt en de tvist varen..in tlie.tiJd een ware rage en ziJu nu nog
Eteèd.s populeir.
De densvloer zel. èle avond speciaef geprepereelti voralen zodat èe Jon5igns
(uet vetxurr) en de neisSes imet pàtíycoei? ) hun kunsten kunnen vertonen' : l - :,"r"{'
KoB gerust gezeflig éen iurtJe laigs,- U kriJgt er geen spiJt vanl : -::-'-n;!'r"''

,l'r1 ..', .., :r. - !

UNICONN IÍNICORN .,.uNrc_oxN,_. I'NICORN UNICORN

t+ t'

WlILeE v.al.Lintlen,, een LENSnau dÍe bezig.ís qan ziJn laaJste'seizoen a1s_lid -:.. ,1
van de SEKO, ves a?gelopen zondeg beréid ii;n visie oD de wedstri.ld DW0-LENS

voor ona op pepier,lie iètten, 
* 

- : ll "' '-r':' ''
vanzeLfeprèkènà vas hiJ tlen ook verÉntvoordeliJ k voor de toekenning van de punten
on de ttllNlconNvoetbell.er v/h Jaar trofee.
l{iU,eu alÍe vooraf te kennen gàf, op grontl van zlJn elgen ervarlngen a1s '' : 'll
ocheld.srechter , liever de arblter Ín Zoetermeer'te wiLlen beoordel-en r kïeet '' -ci ':
zich echter rnet -een groót, gevoel voor.vere-ntvo9-{4gliJkhgid van ziJn,eervol}g. tspk.l .t;
Wl1len, bedahkt voor Je DedelÍerklngl | . r ,?..r:,.:

-. .: ,:. -..:.,. dr.li, )r. ,-i L ,Í .... ,,.r -" --i...,--. t 1 ,,', , ,'., 
.1,:'::,

Het vas \{eer fiJn Lang8 de liJh LENS L - Dl{o 1

. r,. ,i .É .:,,-í .; ,- ,, ,, i 1 .,:ir!. . .ri' .i. 3;.:j,
i ',i.J .r- : : i-.'!'.'i,,

In een van beide kenten zeer sportieve vedstriJal heeft fEus veer'eèns aanEetbond':':'
tlat ziJ heeL göed,'kunnen voetbàI1èn. (a,upÍoensi'anttldeet DI{O koÈ ztJn asPlràttèe r ''
geen nónent wàarnaken. Vanaf het begÍí-sigdàa1 var de priàe fluiteÉde' Értjiter ^ 1:

lag het ínitiatlef ÈiJ cle blauw-vitten. , ....L.,r. : ;: o. : ,ï i..., ,:.r'.. t.ii. -
ElÍgszÍns tegen de verhbuding in nam owO höor'eeí ÈraóhtÍge 

-topbal. èe lelding .,....
doch vÍJf trínuten Loter hervond. LENS èe aansluiting tloor een prim€, doelpunt vaÍl ,,.
Oscer v.d..Laer die ziJh tegènstàndér o! àe vierkanie neter urispeelde. ( r-r ) .

Met deze stanal verd de rust bereikt. Ook in tle 2e helft behield de, IENS:
brl6ade het beste v&n het spel,, uit een vxiJe "";";";;;"ï;ï;;;;àtï;;';?-:i'l'^ilschopgebied- bracht*Rón de Johg, net enige àedewèrking van de'Dl{O-keepei, 6e': r

"tarrà:op 
t-2. " ':.,'.i i '.. -j '.'.t .i 1{" r" 

" i'r.'1s'r '-:''"r- '1i):

-2



DUo ging op Jacht naar.èe geliJ.k+eker tloch hon geen none.nt echt gevaarliJk. $orÈen
Eede dooÍi het,goed ingrupen van. d.e LENq-defehsig. LENS. vas SevaarllJker uet
snelle uitva+-len en na slecht wegverken van de DI'10 defensie ïas hèt 10 uinuten
voor. tlld.-.lnïa11er Marco.Inmqrs àie 1,. pNs in veiLige.haven 1oóaàte. (:..:S). ...i. ^,.,-
Deze vedstriJè heeft weer eens eangetoond dat, spelend f,et een goëd.e 'lnstèl-lÍng
dit èl-fba] tót vdèL ln staat is."Het i§ da.alori J etrEre'r da,t tiet iii'tie- afgetopei l'a
veken !ÍeL een6 aan dit besef heeft ontbroken (Cl§ en H.vr Holfàrrd) ^antier§ Ëaddéni.'
uÍJ nu ve1lÍcht. nog .rechtstreeks _ui!zlcht,. op qe 2e kl-Bs s-e.. Nu is er nog slP+ts..i
een "kleÍne'kans op een..vervolg d.n.v. het r,lnnen ygn de laatste perlotle.-
Indien mèt dezelfde instelling in de resterenFe tvee vqdstrlJ den ..tegen ,IïBS en GDA

vordt ge6lee1d bltJft bet tn efk gevsl- biJ ons tLe8geschip fÍJn len8s de liJa.
,l; I . t | .i, l, lr'

Bedankt.yoor d.e- plezierige voetbelnlaid.ag. , r . :1 .i,,. ,..rr., i..: i.i...:. .

.'tr..i 1,1 1,':r'j-'r'l
Willen van der Linden.

Uitslagen
. ) -i)rr :1.rr,

1-3Dli0
GDA ,..
H. v,IíoLlonti

1 VCS

2 Leakkvartier
3 DWo

! trestLentlia
, IENS
6 GDA

? H. v. [ollancl
B GDS
g Brc

- LEN§
.- Westlandia
- vcs

': - liaaklwertier
- DSo ..!.
- G?S" .,. r' ï

2-r .-'
0_3 ..
0-[

,:, 1+6 )
(+3
(+3

0 --2
0-t

Btc
HBS
BEC

vcg
DSO

BTC

Stand 3e \].,ffiF r,,r
I

. Stand 3e periode-titel

20-28
20-26 .

20-2>
20-23
20-22
20-19
20-19 '

20-18
20-1L

l'

3B-18
I{9-30
33-2'l
32-23
l+o-29
27-35
25-29
26-36
30-35

UUD

GDA i1.:
vcs
BTC
l.JestlanAis
I;ENS : ,

taakkwartier.
BEà.
DSO ,

H.v. Ho1lÉnd
DW0

HBS

)-ö
5-7 .

)-Í
o-Í
6-"1

5-t
,-5
5-l+
6-[ .

6-\ 
-

6-t+
6-l+

)
)
)
)

, l\.' :,
' . ,! ..

(+l+
(+3
(0)

, tol
( -l+

. (-r
(-z

.t-É
t-A

10 D60
11 BEC

L2 HBS

LENS
Westlandla
Laakkvartier

20-t7
20-16
20-B

28-27
2\-38
1B-l+3

-i-ri:.ri.i{ t r;

Prograoroe &. s, zondÉg 29-\-1990

- TIBS

- ÈFn

- H.v. HolLand

-.DHO
- GDA

- cis
I

Heten de bLauï-lÍitten de kraalen te vangen?
a.s.Zondag kunt U het zel-f ' eanschour,ren ! !

I,ENS aanvang 1)+ . OO uur. j ,... i,; . .

. ';'..l ii:' 'f.'ii. 
'

HBS

UNlCOBN UNICORN UNICORN U}IICORN UNICOHN

De prognoses en tie reollteit,
In augustus 1989 vas de teehnische leÍd.ing van d.e A-selektie.in vergadel,ing biJ een.
We hebben toen BesteLd d.at de kanshebbers In onze detde klas zouden ziJn: DHO,
Leakknartier, LENS, VCS en l{est}andia

5

t



orepió§h<isevasnietionioei}1Jkenkomtze1fsïoi1edtguit..,.-.
De tveeóe prb6nose van'Jan Gerritzen en' cinaeigetèkende iaer IENS eindtgt op''dè "':
leze Laatste v'oolspeIllng was- nlet lnlegeven tloor pesàtuíone rnaar d.oor reel-lsne'en'
enigeYoetba1er.qaring.,,,"'.,4.'',.'':,.:,'-:ii:'.,..4.'-l.
i.le hadd._en- VCS . in .het -EscqEp-toe_ rnooi geqlelr e! tÍe kend.en te! spelers poteltleel ven
Laakk_$g.rt'1er ' eD !{estlandia. . i .. .,- i.t :....., , .::,". ., .:-J , - r:i _:j.,.;

vooiultzienae tLik nooit Íetd 'vertefd. 'Dat zói ver- ;

im tee{Èeeit hon ais trainer nöoit 'lnstèuiien 
met onze'

I{e hebbèi d.e §iieLèrs van deàe
keerd. geweest ziJn. Tiefuieir, È
ldeeën. HIJ Eoe§t het hoogste

r.':,.'".;':,r r] ti....^'
llaaraloor zs,t er niet neer In het vat voor LENS?
LENS heeft een leuke ploeg, rnaar heeft niet mber 1n huis tian' de 

-yier' 'genoeudè" 'i '-

cfubs .
LXNS zou 22 keer honderd procent inzet en concentretle uoeten opbrengen oIn een
kane op de eerste'plaats te maken. =' -
'rHaerou doen ze dat dan niet?rr hoor ik U zeggen.
Dat lÍilIen de spe}ers ïe.L, m&er het lu]rt ze niet elke wedstrlJtl.
Zelfs in het betsalde voetbal hebben milJoenen cLubs aLs AJax en PSV aroeitë óm- '-
vekeliJks a]Ies uit de -voetbelkast te haleu. : . : ... " -
Nae6t die nodlgé houdeld procent instelling hebben rie nog te urakeri nét blessures, i
ecborsingen en wintervaksJrt les. ' : '.,
Soos valLeD tiie ilrie fs,ctoren zalf6 samen en moet LBrIS met d.rie of vÍer lnv&}}ers
spelen. Zo verspeel Je punten I

Tègen GDS nÍsten we àrtè taëi s epef.èrè "en ;de instellÍlg vas onvol-doendé. Hdt : ""'
verbeeLalen we ons echter? We hebbeí oií'22 april l+ punten neer dan ÖoS, det'èen''-"'
grotekans Beekt op èe «lertle perlodetitel. j-i- : ,! -

In het ontlerstaandè scheme zle U alat een'vierde plaèts een nornglg raneséhfkktie
voorlENs zal zur..-
L,EÍS tree keer tegen:

punten (0-t en 1-2) .
pugten (3-S'en 3-3) i
lunten- (2-3 en 3-L )
lunten" (o-r en 3;0) 1

vcs
Leekkvertier
DW0

l{estlandia

-0
À

-;2-
-2

,li

(de doeLpunten va.ri.lEttS gteàds eerst genoeud).

Dus 8 !ÍedstriJden en 6 punten,

VCS heefb oDs twee keer verslagen, terriJl tle and.ere "topclubsrr.ln àe deide
k1ès eerliJk Eet on6 deelden,

7

Det beetJe extra, dat beetJe Beer Disaen ve.
líie helpt ons tlaeraan? ... :..

De telentvolle Jeugd (fl+-f6 Jear)'van il, e., BI ls.at nog enige Jèren op zÍóU'' '
vèchten I

ÍC John v.d. Lubbe.

ssssssssssssssssssssss','!:' 1.,:.r'

§ SENIONEN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS, .,..

Ultslaqen zondae 22 eprif L990

DWo L
DCV 2
I.,ENS 3

- LEI{S 1
- LENS 2j- Iexes DIIB 2

\

1-3
7-2
0:3



TENS I
L,ENS 5
SchÍpluideu 3
Schipluíden l+

IENS 8

Clomvliet
WC
RiJ stlJk
quintus

Afschri ven bi

LENS l+ T. Vlerling
LENS 5 1,.v. Boxtel
f,ENS 6 I{. HeiJnen
I,ENS 7 L.VerkiJk
LXNS I A.Bilderbeek

Ptolr

- Azzuri .,,, .. 6-3 . ,

- Den Hoorn 7 2-l-0
- LENS 6 6-2
- LEI{S 7 ., Ir-i.
- Wassenahí " 1-l-

- Anne 31J nslaen
- Het kleine Loo
- SchaeplIeg, RiJ sviJk
- Leeuwerik, Kwintsheul

J, ,l

-r-1.-..

J,

Prograurne zondag 2! aprj.L 1990
==============================

lleglnc terreinen

"'.t ., .'1

532/to28,
61olro9h
5141/3029
55t+/lo\o
565/3089
570/3Lr6
97]/3L2\

toernooÍ

11.00 uur IENS I - HBS L veLtt 1 H.J.v.d.Louw
1L.00 uur LENS 2 - Pependrecht 2 veLd 1 W.tr,.C1assaens .

11.00 uur Crouvliet 2 - IXNS 3 p.MeÍJer- Jr.,. _ ,.10.00 uur WC 5 - LENS l+ A.J.Uite;ràiJk '

L2.30 uur AiJsvtJk 5 - LU'rS 5 R.A.J.Boel-ens
1L.00 uur LENS 6 - RiJsviJk l+ veld 2 r,i.N.
1\.oo uur Quiutus l+ - r,ENS T A.v.ti.Schansi 

'.,.
IENS I ie vrll .

J.HeUlnk, C.r.d.Boogaard, n.y. ti,Boogasld, C,WoLsheimer en l.ien zil
LENS 5 op maanalag 30 apri1.

'-' - 
"'a'-'' 

, r ' :,

t,el-:3888352
tel": 385801.8. :
tel! 3910912 r
tdl: .01?\2-1208

Vios 3
Archipel 3
llilheLraus I
I,ENS 6
IENS ?
Tetio 5

- ttIIS 3.- IENS h
- I,ENS 5

- Quick 7
"'- pgr, 5
- IENS B

tel:
te] :

tel:
tei:
tel:

3606fi2
3210035 ,!.,,
3ll61088
3\5\s7z'
079-5]6786' -

'i '.' ,

a.EEla zon(laE 6 net 1990.

Ih.Oo uur CDA 1

r.0.0
11.0

- IENS 1

; 1.
U

0
00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

L2
1L
12
t2

.00

.00

.00

Topscoorderstrofee

J.v.d.8t,ee
F.DisseIdorp
H.Sertens
A.Irnster
D. Sentierg
F.v.I(niJ ff
M.&td].ich 'r,.

BI!ÍI toerhooi naau

zaterdag b' l+5

zondag 6 29
zondag 6 ' t7
zÈterdag. 3, .' 1l+
zaterdag 1 1\
zondag ï - 1l+

't; zontlàg) I^ .- 13

doelpunten
doelpunten
doelpunten
doelpunten
doelpuDten
doeLpunten
doel"punten

tiag 30 apr il" ( konÍnc lnne'dae

gs,ard., C.v.d.Boogaàrd, -J.,HeiJinkt en T,Seí.... ,:1.. ;
opsteL]lng als bekend met C.I,Iolsheimer, R'.v.;d.Boo,-'i :..LENS I eanvang l-0.00 uur.

.,5
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d,ee1ueEen(le verenigingen: BI4I, DSo, Duindorp Sv ' ,DHo ' WS,. DvC.
t '^l' r

Pro aumE naan net U

20.00 uur l,nNS 7 - Ë18ef sen veld 2 N.l{t.

I iir.

'atJl; í

ti

.., \ a k. l

UitslaEeïr 9 t/n 20 tlpril::
,{,,,

r,nits r i']r,:. -"èw r
Pa.ra6.L 2 ' -' LENS 2
venibo l+ " - lEns l+

zz7,zzzzzz7,z7,zz7,zz
Z ZAAI,VOETBAI Z
T,ZZT,ZZZZZZZZZZZZZ

KaJBraao
IENS 2
LENS 3
I.ENS II

I,ENS \ - CroEvliet 3 2-5

d.insalag 10-l+- t 90 competltie
zeterdag 1l+-l+- t 90 Yriendsch.

voensdèg l-8-)+- t 90 na coup.

zaterdag 21-l+-'90

LENSI+-VcSr- ,

Posta.lia - LENS coBbl.

IENS - DVC ". r ;

irri.1:
,l

T';j,

3-2
L-\
,'-3

, i-- { -

( .:; jj.

t

iii.t
Iu tle veek vs! 30 april t/n \ mei is eI @ tredstriJ dprogranma voor de
Í.ENSIeams.

zzzzzzzzzzzzT,T,zz?,T,zT,z,zzT,zzzzzzzzzzzzzzzz
Z Ï.,A}IGS DE SPORTu{ VAN DE Z.M.I.ADDER 7,

zz7,zzzzzzzz7,zz7,z?,zzz7.7,zz7,z7,zzzzzz7,zzzz'27'

Uitslegen
. j'

- ' j.C-.1-{.

- TTNS

- I{arine 2

- Hoekse Boys 6

- Flaningors 2

na coBpetitÍe
competitie
competltie
conletitie, 

,.

j-.,'_

i' rí'
( ,1"'i..i

- .'':- "l'tr

0-T

3-li

3-o

1-0
o-2
2-3
3-10

l:

Progro.uns dond.er dee 26 april L990 cornpetitie

18.\5 uur VCS 5 - IENS \

ProcrsJtrra zaterdaa 28 apri]. L990

N.N. ,,,0;olrorr

1\.30 uur LENS 1
10.L, uur LE§S 3
13.00 uur LENS ll

- AEarr Deep 1
- HPSV 5
- SchÍplulden 6

nB, competitie
N.N
N.N

' .i 'rElrs 
,3

. ,' rtENS l+

6- -

026/],20
o3o/t?.7

9.30 uur '

L2.00 uur - -.

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

t'..VerzaueltlJdeu: LENS 1 L3.00 uur

0Bstellingetq:

Het eeïste elftal vord.t d.oor de trainer bekentl gernaakt. 1 'r rr..',-"

Afneldingen voo" het Le eLftal vriJdagavonti voor 19.00 uur biJ .H.v:Spronsen
tel: 39330\0, zad< 3502t15 of biJ II.Gatel telr 36L6r5l+.

IENS 3 aIs bekend., atue]allngen blJ.H.v.Mer§bergen tell
Í,ENS L els tekend, a.Íheldlngen biJ L.Mantel te1:

3213360.
310?l+26.

i.r

:i l'..1 ' -.11 '



Nog te spelen wedstriJden na conpetltie voor Í,ENS l-.
:.L i :.

zaterààg-28 epril'- -* 1\.30 uur":-'-* LENS - Aner Deep "' '
voensdag 2 mel ;.,.: ' 19.30 uur.r'.. irr,-tEI{S,. -- Ka.mragn '-,,, .

voensttag ! nei 19.30 uur DVC ' - LIIIS l
. ,|:

zatef,ala8'12. neÍ yinnaar. ppule A teggn,,tï1nnaa! Poule B. .r'

KoEt U het vlaggeschlp van de zetertlag ofdéJ.ing ook ear&oe
: ..j. ,

wa z'ïealtirïà"n i"'àb tu!èenstantl van de na conpetitier

rj

':'t ' . .:

digèni 'i

: "ï " È:':-

)-l i t' ';

1 Amar Deep
2 IIENS i' -^
3 Ks.ur8an :i.

U Dvc, ,

5 nei L990'
r9 roei 199Q '',
9 Juni 1990..

3
2
2
l_

l:,'I

punten
E),

.3-1
è-1
3-6

. r-;.. l
loernoolen- vopr de zaterdagafdeling.

IENS .ï/2 coirb. b
IENS. l.-en 2 biJ
LENS -1 biJ 'MaÍin

z.- \ ' ' -J .,,, !.) 1., ,,

iJ BAS
LENS, 

.

e. * -

il'i

LEIS l+ - F1'anincots 2.

lliJ beglnnen biJ het begin:

rJa,
voor

ne 1! ulnuten, Savetr'ttbnaen r13, geloof heö of nièt," net 3-O voor. '

LEg het een, dë scheid.s? I{as'Ko na ziJn puntgave hattrick, aan ziJn tèx?
Scheen de'zon? ''' ,

wilt U 'hët Écht r.reten: " ,

tel. .infornatle: twilbeJï l+56851

:''' Fred 6iSSt\ -

: Ítenk (ondei aweng ) '' àgtggt -:
,., I .1":"go: tP1\26,

' :l -,

rJWiJ stoppen.biJ het eind: de stoppelspil van Flaningors scoorde:. tlen keqr

Hiftert .

.r"
VAN HEE JEUGDFTONT : :

Al6emeen kontaktpersoon :" Paul v.d.Steen, Chopinstraat i.03, 2152 SV'Den Haag.
'' teL: 3970151+.' 3i; geen 6ehoor: 363511-8' Fred Grens. ''

WedstrÍl dpr06retírna A-3-C-D-E en F Jeugd.

Afbellen voor ondelstaand.e veatstrÍJ d.en all-een biJ PauI v.d.Steea (39?01^r!) '

zo snel BogeLiJk doch uiterlijk voor vrf]dàgàrond 19.00 uur. 'n1,1 gèeí §ehoor:
be1Ien naar Frqd Grens (36351+18). In uiterste nood nog op z&teralagnorgen op
LENS (3661311+) na B.oO uur bÍJ iemand van de. J eugdkonui"," 

1" ' , ..: .' ,., :.:
11fÈal datur €,onvens tegènstander uit/thu1s terrej.n/vetd '' ' :sdrd,.L 

llriË '' 'l

A.res.' esapíiï
30apr11

.A1 28apri1
BI r e8aprll

. .: lQapriJ_
2 mei

1!,3ö" ' Quintrii eJ.'; ' ult kr+inisheril ' :13.15 "'i
1O.OO schev.toernooi Houtrust zie kopy 9.1r(houtr' ) -
1l+.30 Quick A3 uit . Sriv.L;i.eh1aan . '"- I\:O0(quicÈ) ':
10.30" ,i; ïelo,B1 r 1, .:' r ,thuis :.Í Vi- i ,9..1+-5. '- .'
10.30l" r., schev. toernooÍ Hbutrust zie kopy ' ,9.l+5(houtr. )

zie btJ kopy nieuv 3-e1fta1 - : .', ,i ..'' ., r,.'.'

I

doelsaitio

..,',,.
- I ,."..;, l



El-ft&l datun eanvang tegenstandér uit/thuls tqrrein/veltl sar[.k.Lens

B3

cr-

c2

c3

Cl+

D1

E2

D2
!1

zö8,prrJ-
308.!r11
2 trei

28apr11
30apri1
2 Eei

28apri1
30apri1
2 aeÍ

28epr11
2 nel

28aprt1
30apri1
28apr11
30aprI1
28apr11
28apr11
30apr1l
28apr11
30aprÍL
28aprl1
28apri1
30aprÍ1
28apr11
2SaprlI
28aprI1
2!aprIl
28aprl1
2laprtl
2Baprll
Qlaprll
2BaprtI
2laprll
30apr1I
2Bàprtl
29éprlI

,.9.00
' ta.\j

8. \5
; "12.00 1.,

t2.\1

12.30 euick step! 81' tnuid'r v1 '''' '" 'ià.oo r-i*''j.-r'
L1.OO Vredenburcht,oern. Vrédenbuictrireg (àie kopy) 10.15 (vredénb..
zie biJ kopy nleuw 3-e1fta1 

-,i, i. .., i.-. r ,i:..- .;
1l+.30 Dte Haghe 81, uit- - Ockenlurch L3.30 ' '
10.30 Viostoernool , r'ult'ïMeLis Sàokelaan- (kopy) ,9.1r5 (viös) .,

zie biJ koly nieuï. B-e1ftal ,

l-1-.15 Dso c2 uÍt Zoeteraéer ' ' ' 10 öo'::i ' ''^":

1]..00Rvctoernoo1,,'.,...Fp.PI}r.Pr.IIgn,9,(ziekopy).1.0.15{nv-c)
zie kopy aj.eurr 3-eLfEal
1l+.30 Juventas C2 thuis V2 1l+.00
zie biJ kopy nièuv B-eLftal i
12.30 Qulch Cl+. ult : Sav. L.uan].aan 1L.30'' ... ."

10.30 RvctoernooÍ sp.prk.Pr,Irene (zle kopy) 9.30 (lens)
L0.00 verburch DI uÍt , v.ArkelweS 9.00 -'-' ' ' ,.'r' -
10.00 Viostoernooi M.StokèLean (zie kopy) 9.15 (vios) ,'

L2.00 Verburch D2 uÍt v.Arkelweg 11.00
1"0.30 Quick EI thuÍs 1, VA'r"r''.1 'r '10.00::,' .'..',.'
l-l+. o0 DevJotoernooi oosteinde/vbg. zls Eopy -. 13.0q :,
9.30 lloneelersdiJk E2 thuis .;.".' \2 . :. 9.00 .. .. ,

9.OO DevJotoernooi oosteinii_e/vbg zie kopy", ". 8.OO ' .'
10.00 EOC E2 uit Guntersteiniies 9.00

9.OO DevJotoernool 0osteinde/vbg zÍe kopy ': '' ' I OO -'-: ''
U..30 Quick E6 thuis \2 : i ''1 '-' .l ! :f1.00 '' -' I :''
9.30 - laakkvartier E\,.,uit J.v.-Beersstr. , 8.30", . .

9,30 Die Haghe FL thuÍs ', Ve ,^ .. ' , , ', 9.OO :, ,: .

13,00 onderling voetbal op LENS (zie'kopy) . ..,-., 'tZ.:t+r. ' ^:
10.30 'Quich F2 thiris vA IO.OO -. .. : ;:
f3.OO onderLing voetbal op LB{S (zÍe kopy ) . !2.\5
10.00 Westl-ahdia Fl+ uit Hoge BorEen -j. . . 9.OO
13.00 onderLing voetbel. op LENS (zie kopy)"i ' ' 12.)+5' '

E3
El+

E5
E6
F1

!2

F3

flt

Í'5

f,0
13

.00

.00

.Ui

.30

.00

9
12
It

nvc f3 uit ,, sp.prk.Irene,
onderling voetbal op LENS.(zie.kóÉy) '
DevJotoernooi Oostelndefíbg (zie tiopy)
Pgg Y§ r.'" ' thuís. - YA ',' :

onilerling voetba] op LENS (zie kopy)

BIJZONDERIIEDE,[

- aanwezig Juko vanaf 8.30 uurr A.ts-GraventliJk, P.v.d.Steen en F.Grens. .,
- gèÈrne ouàers uet yervoer voorl A.reg.C1, Cà,'Cl+, DL, D2, E3, E6;-F3,'.Fl+'i-

en de toernooien.
- btJ tvl J feLechtig_. weer even.3661314 be]Ien.of -':.', . -- 1,.'i , ',het voetbellen doorgeat.
- lee-q qll4efqlsande_ .hopy goed door.
-- opstellingen voor 28.apri1 als bekend oet 'uÍtzondering van i

- Lens
- L.,en s

- Lens
- lens
- Lens
- LenÈ

Al_

BL
!?

cl.

D2

zonder s,v. (1. Berg en R.Bigne.Ll.
met T. Levenstone
ionder V.Ebben ' ,'" ir !
zonder M.Izendoorn'net D. Zandstra . ..

zonder M.MattireiJer ' '''',;

t , .l,lLi1,, .,

i t.r. -r + i,1l,r 1

.li .t

- lens .tr,5 u€-! K,Eners n . . - _,

toernoolen zie onaler6taanlg. )top{: 
".

, | r

i "'- ''' .

Voor de opstellingen en biJ zonalerhed.en voor de
, \;

Toernóoien 30 april (konin8innedaE

SaBen'uet 81 gaan Jul-Iie naar een'stelk toernooi biJ §cheveningen. Vöor
tleze verenlging ls.het een tradltionee] J ublleumtoernooi Det d.e.voIgentle
tegenstanders Vlos, rs-Gravenzande, Ona 1n de pouJe.

A.reg.,

o



èLs bekend, verzanèLen' 9.L5 uur' schevenin6e-n Hout rustveg.

SL Met A.rer. naar ScheyenÍngen voor een sterk toernooi net de volgehàè
tegenstende

de. vedst::iJd.eÏ duren 2 x l-2.5 irinilteni iultte eeiste vedstriJd is on

opstelling 30 aprl'L:" Í-" 1i'r i-r: 14' at'.'' r:'.'

rs 0nao Vios, I s-Gravenzande.
den hebtèn eèn speeltlJd vaà:' 2 x-1p,, ninuten. igu11$ ;":;' ',':triJó is 'on 1,0.30 uirÍ. Na de' poulewetiotriJdeh'een- ftna:}lronaL.
30 abril:' 'r: ' - r: I '. -- -

B3

vBn

c1

c2

Cl+

D1

E1

2

í De.wedbtriS
i: ir '' e-ste ed

opstellin

oDste]1 inE: als bekend.

a1s bekend, zontier D. Pool.
net Terence L,evenstone en M.TiJsen, : t..: . , .. _r.\"i

Jullie spelen biJ Vred.enbuicfr. bó eerétL vedstriJd 16.'oxn LL.OO uurj en de'l
- priJ suitretking,,vindt plaats, omr 16,30 uur. Ju.Llie , str)elen. 5 vedEt-riJden .ji.r: i;x L5 mln. Tegenstanders . zijn': GDA,. Vredenburch., QuÍck.Steps, nEC ien J.AC; ::r *
".opsteLling 30 aprll-: als beken& zonder V.Ebïetr, r, - .

verzaneLen 10,L1 uur Vred.enburch op ae Vredenburchveg te f,lJsviJk,

Sauen raet Dl spel,en JuJ.lÍe biJ Vlos oe een v1ssel-bèker. TegènsianAeis -"--
ziJn: Excelsior,' Vios, RiJnsburgse Éoys en RoodenbÉig.
De wetlstriJ tieri duren '2 'x 1§' 'nin. ,' de' priJ zen worden àm 16. OO uur' uit- '... . ..

SereÍkt.De eerste vedstriJd is om 10.35 uur tegen RiJnsburgse 3oys.
Daarna loru 11.hr, 12.55 en 15..15 uur, r .:, " . ,,,_:1,,
opisteLl,ing'30 aprlL:al,s bekend zond.er, M.,Izendoorn, H.Verhey en R.pronk. r i.,
verza.neLen,: !.1+! uur Vios. .. ..,. t,,,.

.t-: ' ,.'-A-

l.,riira.,

,i
S8men uet C3 spelen Jul-]ie btJ lYC, rlrie ired8triJden van 2 x 15 nin.
De tegenst€Jldera ziJn AnO, EVC en GeÍnoord.. Jul-Iie, eerste wedstriJd .,-.,, :

Ís ou 1r.05.daarua olu.12.50 en om r\.oo uur. priJèuitreíkin! oii L5".\r'uïi;
oes!91lig+'a1e bekend. Verza.delea 

1g:15. "y, biJ RVC, Sp.pri rr..tren" ,te RU sviJk.

Met C2 spelen Juuie biJ RVC, drie t{edctriJden van 2 x 15 mIil: te'gen'Anó, Jr.
nVC en GeÍnoord. JuLLie begÍhnen om LO.3O, de priJsuitreiking iB om
1r.4) UUr.

BteLLina 30 april : als bekenè zontier M.Heterréus àet" d. schLutei-en M,Buy-{OD

Vios organlEeert een toernooi.om een vissefbeker, waar Ju1lie 6o,rlen mét
CJ- on gaen. speïen. ,.De , tegehstarders ziJnr RiJnsburgse:Boys, Excelslor,
Eootienburg en Vioe. De vedstriJdeh duren 2 x 15 rnin. en JuL1le speLen,
oB L0.00 uur, 1I.10, L2.20 en 1&.\O uur.
ODE tellina :als bekend uet G, Strik, L.Sendar en n. v. d. HeiJ den.
VeraaueLen: 9.15 uur V1os.

JlrIJ.Íe spelen een iaiddàgtoernoài ui,1.levJo in voorburgl'.:De tegenstar:aeió i
ziJn IïW, Cromvl-iet; DevJo èà i,Iaésenaer. Dé wedstriJ den 'duren 2 x 10 nln.
Jul-Iie eerste vetlsttiJd ts om 1L.10 uUr, en de pt'ilsuítreikine Ís oEr
18.00 uuv.''' '" ' ''"r' : '

T,2

E4

.IuEle Bpelen ! a-morgens biJ levJo tegen SEV, CromvLiet, Duno;en ievjo.r|il.'J
JuILie eerste .1Íed6txÍJ d ie,ou'9..:00 uur, de,prÍJsuitreÍk1ng is om,,13.30 uun,-i
opste.l-l-ing: .a1s.bekend. .. 'r r. ,. .. ,j ' .'.r r..:.r, .,r..,/.. .:,:,:. r .,

,, JulLie spelen ook.bU Devjo een ochtendtoernooi , met als tegenstand.er i.,t t:,.
. ''Duno,1 Vre§énburch,'rWilheluus en.DevJo. Jul-lie eerste lredstriJd Ís , ;..,.y. ...i

otr 9,00 uur en de prlJzen vorèen uÍtgerelkt orn 13.30 uur. i, :.. ., 
^opsteLl-lng: aLs bekend.

9



,'i

Flr

?ri.1 suitleiking.

Even vooruit kiJken:

Ook voor atlt tealtr een ochtendtoernool.. biJ .DevJo 1n Voorbur5...Tege.l- .

standeis' rUn bevJo, Duao, Haàs'enaai,.én . Loosduinen. JuLliè .bËglnden
ou 9.rO uur, en de priJsuitrelking is on 13.30 uur....: ..,1 1,. ,' ...1 ,
opste.llinq : aL6 bF.kjgd uet n.HeÍqel. en R:qlq9q.

' rí": ""-' -^'
be prtJsuitrelklng hoort ook, IiJ .de toërnooien. t{e vcirzoèkeri e1le lélders erop
tÀ"-i."ri"nl.e i"-ri"., .tlet all,e speleré den .ook brJ'tl,e'iriJsuttreiklng aanvezls
ziJn.'Een balf uur lang'er vechten-noei'toch bp te brengèn ;tl-l. . a_:r-, -i 

-,.,,

t..- -

r: r . .1..1

CoEbinÉties A. 3. .en C-klassers voor toernoolen o 5 en b EeI.

LENStoernooi op zaterdac 5 nel r

0p zatdrd.e5i.', neí; spelen ve toernooiènt ndt coEbinetle;e1flellen.' De'-toernooien
en de opstellingen vernelalen ve(nu vest'in dezd. lEl'lsrernre. . KiJk goed of Je:'.
uaa.r ergens blJ 6taat . Somige .spelers' spelen zaterd.ag en zonlag ( 5 , er-r 6' n9.1 ) .

. '.;- ..,^ . ,'t. .:.t.,.. :r.ii . ,.ii,r .. : ,, i.'.:J .-

A1/A.reg. conb, spelers uit
LENS A1 sDelersuit AI

''I

B/Ccorob. spelers uit 83
TENS 82 ,.,.,:'

spelers uit C1
C2 de nornale opsteLling + T.Heins uit C1.

A.reg. B. ti
aLs

. l. \,.
ngèr, J.Nakched en D. v. Zetten '- .

bekenal zonder S.f.d'Berg. , ,

F
B
P

', . ..r ,+, '.,i--..";:
.Sarsetie, G.Barsatie, F.A].ladin, E.l,au .

. Lènfer.s, P.HerrelriJn, S: SlJikkef ,,ll. Lut 
'D-.Boberti.

. Smoorenburg, LRiemen ' I .v.Dieneíli.-1-i"

RVotoernoot op zeterd.aE'5 nei.
., .,; .' ,, , j ..,, '{ _ :'.1 -. 1 '.rjr.

.i . ' .. :': - i'.' ':.rrf 
r-'

{' l'
P.Pronkj .M.v,Croonenburg, J.ManàveldJ, -.,
D.Poo)., J.Speans,' E.Aydogdu' N. Schuuimari,R.Jansen.
8.tur, D.HeÍns, J.Doerga,S.Gfeudérirans'.'

n/erèS. coa-b.
IENS B1

spelers uit A.reg:
spelers uit 3L :

Viös toernooi op. zaterder 5 mei.

CL/81 conb. §pelers ult 81
epelers uit C3.

-, i.. .,.,. 7.\:1

M.de 3rÍto, D:L.,a,ners' ' : i

M.v.d.Berg, J,Pronk, R.Pronk, H.Verhey, B.Olsthoorn,
E.tteh "líelJer, T.J.tevenstone ' ,n . ',,:. :'1 r'.1

,'""- spelers uit 83':"P-Síëldeis,'M.dé Kok eg Terence levenstone'.
LeideÍ: nonafd Sogisch

Blauw Zríart toernooi iondag 6 urei

3/C conb. n. croenLand, E.lay, 
. !í. 

rut .., I ,, ,. i-. r i , i ..
R.Tur, D.PooI, D.Laàels .,...- )i . ; .... ...:.E:tlen HdiJer, P. Síoorènburg;'..: .. " , ,

D, Zandstrd, fl .vÍealemsn, S.Merericla .,,'., -,,'

t t. :; \Íi i r.4.,4.1 : i.

" : ,:

Leider: Fred Grens.

Nleun B-e1fba1:

speLers uit 83
spelers ult Ë1
Èpe}èrs uit C1
spelers-uit C2

, ':!. '

t
Ook volEeíde. weeË roidt de vedstriJ denreekg r0et de nieuwe elftaffen voor ,;.'
komend. selzoen weer voortgezet. zoaLs geze8è een nengel-ing'uit de'al1verse'.i.
elftalLen tÍet speler6 die voLgend seÍzoen 3-klasser zijn.
Dit keer-spefen Julfie op'$oenBalag 2 uei on 18.30 uur biJ eri tegen'Qulck. Steps.
Verzarnelen bll'Quich Steps aan de.NiJkerkledn.on 1].l+5,uur. De volgende. spelers
$orden vervacht: '! I' . ,- ''"..,i 'I.,' ,. ), r'(;'r , )

-""j... i ,,i. '-ri:.:;r:..

L0

' ,1,1 lr' - ]1



van
rIen
van
varl

F3,

C2r
C3:

F.Al"lsèin,, 
- 
P.HerreÍriJn, .E. i,au en.W..Lut.:

W.v.Dienen, T.J.Ievenstone, B.olBthoorn, n
S.Merencia en D, ÍempeLnan ,.i"r; ji.
B. MsBad.

.Rlef,en en P. §uoorenburg, .

I .:;" t ,,- \+ , ,+r ; . .h -.: .:'t ti. r.,i _ 1 li,i:: ,,,r'!r:
r.ír' :1 ,. ) .-... i \a;,,1,..r

Op naàndla
de,ve1e,t ,g 99.

oernoo
aDr.

xen
+l,.ip.: er

op Kon
ceen
ngr.nn

training voor de A-3. en. E=..ur"rii'd,tl.r.i; -

Leitier: Pred Grens,

onderl-ing voetbal F1 .t/n F5.

Geen ,trelnlng:i ""';'' l ' . L- ': I r''.r /'1 i.'-: ' ^:"'*j

i
Tj' ,' -, .'rr'

7a,i.!I

i i:-,
a

eap!
ook oI) diasd.eg "L nei - wordt eï niet ." t- t' .... ? :r.'1 'tr..,

€etralnd, door de.P el C-selektle.

i.Í,iiir:''foóVenstaande.tètibtiiSd-.van,',een. ni'euff b-el-fbB1' tralnen; de';spelers van :

Bl" die.Dlet hoeven te voetballen nee net de A-selektie op voenÉd.ag;2 nei ïeJr
1B.h,'.uuf;'t,,/n,2o'o0uuI...,:l-.,,;,

: ,-; . r* ! r";r., .-' 1r. ,t. 1,r * ',.r',.,, ' ,', .:,;'l t,^ i ..') -..Vier tecen vÍer:
Afgelopen zondagrïèfèen oirl LENS dè ka.lnpÍoenschrippen vier-tegen v1èr,gèhoudèn ". ' 1.,
voor tle D- en E-Jeugd. Er varen een klelne \0 ,;ongens presènt1,d'.lr.z. dat" i:r'C{i "',,.
ongeyeer tie helfb niet a€,nwèzfg,wa.b.',Wat'Jaonei'ïènt,,het was'. voor. ieèereen.,:;
Er verd 3q1.'§!btredè!i (sous ,bè 'feJ.).. 'i-,' -'.;:':'r:'J ''i " .:1 ,," 'i,,;"'-','i
BiJ dè'D-poute. stakeÍr er tvee"te'ans .Uovèn uit.'Eén tes& bestond, uit í"erg I kleine r',r.

uaer zeer technische spef.ers te'fi{iJf ihet .andere tean ult 6rotere :D-k1e§bere be:. i ..'
stond. De kracht ïon het dit keei'VEn,dè)téchiriek zbdat Aonald.- v. tt. Beig., ,l' :- 'i'.,-
Jaclqf Sandlfort, Pa,trlck v.tl.Steen en Gino v.VerseveId. rnet' Bls. reserve Danlët.

' a . j !" '. , .. !. ., i,.;. -, :r': r'J
v.d.Baef overgaan naBr de vooriondes van tle Haagse afdelingskampioenen op

donderdag J nei op het veLd. var Scheveningen. Het begint aiaer ciIB }7.Oo uur en
on È 19.L5 uur seten'Jull-1è of,Jul1ie ÍiÉ,ar de fÍnaleronde gaan.
DS0, GDS, nVC en Verbulch ziJn de tegenstandèrs In wedstriJden van 1 x 10 n1n.
Zontlag oefenen we nog op LENS oE 13.00 uur.
BiJ rte E-klasse!6 naakte het favoriet ge8chte viertal het beslist niet ilqaer.- Eè; -''..
speLersví ssellng vl-ek voor het begin en een superioriteltsgevoeL biJ het
viertal bracht onrust in d<i ploeg. Wet dat betekdnt zie 3g'' mónènteef biJ PSV".' :"
ousauenbangenà 'voetbaLlend' vérlorenr drj lfavorieten de belangr_ljkbte'partiJ. Nu gaan'-r
Israel e1 Haatdioui, Binaldo. d.e' Lenge, :Jëannot Èionk en Dennis 'v.diSteenl met als-k'r"rö
reserve fi(if Sen naar de voorrond.es van.de afdeLings ke,opioensihàppen op tlinsdag ii''
1meibiJGon;/]0,1sH.Hettje8intonr?lcib,uuren"oE20.15urrr.isdewin!8aI
bekend'alle naar èe vofgend.e rondé griàt, Làakkvartier, Lyra;'i!4in51"" : MaasdiJk éà i.-',
Ornas ziJn he tegenstantlers. , YeeL su'cces'' e].Leuae1 en zondaglriod'één keer oefenen,ópi
!E[S orn t3 jbd'uur, .i :'1] ' -' 'l:.''. ,'.i " '' r:l r- -

O1l 30 roeÍ iijí ae fihalés van Dèb Haag of de fJzerwelf. Hieradn <loen de poule- ji: "
wÍnnaèrs uit de voorrondes nee. De finalisten van 30 mel gaan uitbÍndelÍjk i.; 

''1 
.

naar Zeist.

i:r: r :{a. ',1
,Íirv .

't'rrii

{1

a,sizondag ?errraèhten viJ a1le ipelers +ad {LENS F] .t/t 15 oh12.)+5 udr'op,iENs.', .

l.Ie gaan tlan óndèr1ing vat voetbal.len én ltrainen'. will-eií.B]oE is tótr zónn LI;00 -riur

tret JuLlle bezig en d.aarna natuurliJk nog even neÉ!r' LENS + - EBS ,l'rkiJkeË,". ')r 'l'.'.r
Tot zondag en nee& gerust vriend.Jes mèéi :"i j ' ''-I "'::J"'] íJrl 'I;'r,', '

E3 en E6 naar VcS.

Een gre$tiioos toernooi op Goede VriJdag d.e trf3" met een orgenisatie dÍe alles
gedaan beeft om de voetball,ertJes in spÉ het naer de zin te uakeD. Klasse VCS.
E3 en E6 begonnen hun vetlstriJd tegen DHC, die ze el-.l,ebei vonnen.
Vitesse Delft rras het vo]Bende slachtoffer, en ook deze Jongens ríoesten eraan
gefoven, zowet E3 als E6 vonnen en èe VcsertJes zaten trlllend op de bank.

1L



vCS hsè evenveel punten èIs IENS E3 in'ibule A Ën'86 had 1 lunt neei
ëus tle finaiè'belooide wat. ' ",'"i r "- ''::'
IntuBsen had aie organisatie de kantine ongetoverd tot j' . ''

Íà' iróule:il,
,rr",! ,. :rri'i
'."- . (r't .'
, r . .('

ttLunchroon V. c. S. !l

' " ':i i',.: ,'t:il l
Even aansterken voor de Leatste vedstriJd.
Lekker brood aet allerlei Lekkere dingen erop en een heerlÍJke beker koutie,. uelk. 11^i
DHC en Vitesse speelien eer6t voor de 3e en l+e pleats die DI{C vinnend afsloót.',- '' -

Nu vas E3 aan tte;beuÍt,'wetèDd.e'dat'ze aàn 'een' 
àeriJÉspel'' a1'geiroeg pèdden,', maàr':ze.;

gingen voor cle overwlnning! I De asnvallen van vCS verdeu steèds veei'àflesiagen en'
onze Jongens kondèn via-een counter i--Ó op iret bord ràtèri n'oÈéren. Mede 

'Aoóidet" ""*
E6 en de ouders Langs d.e LiJn het LENS Lied e.d.zongen, glngne we net die 1-0 voor-
sprong draaien. ' . "i -.' .- .-. ...:" " ..í---- -,:- t"*..---..' j.

len spannend,e,2er hel-ft,bracht on8 .tloor..de ,inzet- ..vsn, _8.119: Jougql§ -en. goeal ke_eper.syerk
vsn DavJr,. de 2-0:!dnst. . .. .:;-.'..t.,.-.. :r i.r: .J .r. ,.' r-,, -i .;,' -i.r. i;
E6 aleed het niet miutler en naakte er ook een spannende finale, vsÍr, gest-gur-rd door.,'
E3 en d.e ouders.
De aènvaLlen liepen over en veer, maer E6 opentte de score l-0. ViJf nin.. later
vcs 1-1-. :; ,'- *'i.1-13..;.'\;1'.
De 2e he1f,t di9 iïeJ feller"wgrd biJ .VCS..kon. pnze E§ ntrqt klein kriJge11. ., .. . ..., .. . ,i
Weer pakte E6-''de. voor,sprong 2-1. , j.,, li, .,.^:r.i :.r,-i ;-'.,[ .-..
Nog8nin.Íe'',8aan'.len'.J.ay1ek.voor.het'eiI1d.mE8ktvCS,-er.,?-.2ve.n.
De laatste 2 Ein. ]eken vel uren vooï onze Jongeps., nagr ?-e_ blelèen stand.;: i .1. ,,,. ",.!
tíat er.,daarna.-.gebeurale . Í-s - eigenJ.iJk neit..te,.be.s-chriJven. Een l(IUqen, -van LENSertJes, '
op het.,.veld en._ouders' alie .de klnd.efgn .op de Ecbouders . natlren. .r . :t , . .1.,., iJ. ,,.-
Zo, nu snel ,{oucitglr., e_n de tekers irt -ontv.angst ,nenen. -. ,. i r- í ,: , j: 1..
Pwee eer-ste priJzen, vat In succee..rir, r I :. ., .. ,, , ,:'i ,.,..
Het eerste toernooi ven L,ENS is In feit. Zingend gingeo ze naar LXNS. Grandioos. ,

'1..r ..

- l,!

de. ouder€ Jan E3 en E6. -.
' rll

UitsleEeD I eusd .' ,

..,." .: ..- ;

l l, ;-,

IENS AJ.. ;', I - Duindorp..pv A2 ,3rt* . .,.
-RAS BL r: . .r-. ' L.ENF.B3,. ,.' , ." 5-?._ .,

L,ENS ES .. -. HMSH E2 , .. . 5-t
LEI{S. El+, r'^.,- Vredenburch Eh 9-O .

GravenzaEale. C1 - 5.Í,,ENS C_1-.-, - . L-5. -".,,.LXNS.X5.., -.'cDS E?:;
I,ENS. C2..- r , '-:-. ADo- D]. i t..1-à ..: , LEI!§-E6 .. - MaasèiJk E3
LENS C3 .-:,, _ ;.Toneglrlo C1 .. .i o-r.i .,_. AD0,-F1 -.I,ENS FI, . 

-

BTC C2 . ,"- __. . :.; -.,LENS i.pu ,, ..: , .9:? ,, *. Dutndgrp F2- LEIÏS I'2 , , _

LENS Dl.'.' .-,.. - VCS.DL., :..': ".. 8-O, - IENS,F3: ..,-'SEV FL. ..x
vCS D2 - LENS D2 O-o Quick St.I5- IENS I'4
Quintus EL . ,, ;; L,ENS Et ,.'. . - .: .: 1-1 , -r. Quick St.I'6- LENS F5 ,r

IENS E2 .-,' .:,.-.GpS, EL ., 
" 

[-3";.J., i:"i: ;. , , ;ji ...i (

... í-3.
'....1,3-0

n , L=lr
j, . 3-0
', , 1+-L -
' ,.,,2-5.,-
. 18-.0

Door slordjg rÍerk van de v.v.HBS 6lngen de wedstriJden van A.reg. en 81
he.Laas niet door. Door slordig lrerk van spelers ven A1 en-83- (ve6Utijven,. :1 - +-l:.i.i--
te ns.kkettJk en,rBe I,aat, afbeLlen) kr+em. ttit . eigenliJk toch nog goett uit. VaE.belqe
zs,keE balen vlJ e.phler behoorliJh. Het naakt het, steeds. _Eoeirj J ker: om alJ.es .,,,.,u r:
goed'terege.}envoor'.ide.e]fta11en...i|'''r,g'.l'.,.=.:.
foch bllJven w:iJ het probereD. Doen Ju11ie !nee3??... : ,,r i,..1 .,,
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DE LENSREWE
msNÍcrftc'ruN§ -' ' ' ^'t

63stè'Saargang nunner Sg ,-i r"i r99ó. .- .l**ra**tttttltt*'i*tttatltr**tt{í*# **ta*****x+ïta*****Jítt*tt*n+tr+n********xix:r*gxxt+x*í***ii****x

OFFÏCIXEI.,:

2?53 Y.g,ereir

Boete :

9, r.Jqs.

Betallng í6ór -:th-5-1990 . door óverEakins op giroretenins .336?ff ,of bahk-. i;
rekening 12992\229 Rabob€rk Den Hàbg; t.n.v.. Í.v.LENS,te.BiJsriJk onder ver_.
nrelating van itBoetett.

Het Bestuur.

Registratiekosten .le boeking f ..20,-:_: W.Mahieu, E,Schoulen._
Ad-Einistratiekosten ft 35ri-:'L;MeeuÈÍsse.

Verend.ering of beëindiglng van het l-idnaatsc hsp,

L. Opzeggetr kan uitsluitend' schriftelÍjk gèsehiede

Het Bestuur.

, : '.11

,-',.:,,r.

ïndien er fqà.n ,itrn alie aan het finae van dit "uiro"rr'tro f i ar""t 
"à 

fr"p ,un 
' 

" . ,
onze verenlging vil-Ien beëindÍgen, .oBdet zÍJ stoppetr rnet. voéilar of. naar een . .*...-.
endere vereniging wiIlen ga8n, dan noeten ziJ d.e volgende regels in acht nenen:

2

n biJ het 'sekretaridet,. :rt,':
tij I.v:A.3erg; Gransbergen:. I -."

990. "., " Y.r'r-' l .- i i,,-i

Iu d.eze gevallen geld-t 31 trei schrifteliJk t_ericht aan eerd.er guno"làg
overigens ïiuen ]í.ij teden d.ie stoppen net,voettal in overweging geven
op te zeggen tnear hu! lidnpalssh4p on te l-àten zetten in dat van rlniet
of d.onateur te vorden.
verdere inricrrtinàen=ËiJ het bdstuur.

leclen die naar een andere vereniglng viLl-eh g"ro, ,o"tun bovendión bÍJ hun .,r_'nieuse vereàiging een overschri,lriingsfornuliàr gaan halen en det vóór
31 nei a.s. tloor het testuul laten tekenen. ondertekening za1 arledleschieden
al-s U aan Uw finaucÍëIe verpllchtingen hebt yoldaan (dus ook boete(s)).... :.. - '";\l

Zorg dus dat öt eerst geregelal Ís.
u kuht uE- forrdlier lateh tekeneí in ons ktubgebouv op naandagavond tusóen i - ),
20.00 en 2L.00 uur. 1.' - :.- l---- ;:

tu:ii voor de overschriJ vingen ) , . ,'

"st , buJït U 'IIJns ^'iedentestand ,i
dat U kontributieplichtle bent i:,"

J.Colpa, Goedendorplaan 28, 2286 tfi niJswiJk of
Leen 111+ ,' 25Ll AM Den Haag en,ve] Í6ó1 31 mel 1

0p donderdsgavond 31 rnel a.s. (de sluitinèsda
kan dit nog tussen 20.00 en 21.00 uur, daarna
Intlien U niet volgens bovenstaande regeLs opz
eE dèt Van de KNVB gebanilhas.fd net a1s gevolg
ook voor het seizoen 1990-1991.
ook kont het voor ddt leden hdn;ttsoort 1idnéatschapt' ÍÍilLen uljzlgén b,v,
niet spelend. vordt spelend. en ougekeerd. 

-

senÍoren zaterdag ïoralt senioren zonal&g en ongekeerd.
veldvoetbal vortlt (ook) iaófi,oetiaf en ongekeerd,

u.tuu_": "l . 
_

niet
speJ-endtt

KONTRIBIJTIE KONTFTBUTIE KONTRIBUTIE

wil-t u volÉènd. sei-zoen net een schone Lei beginnen? stort de,t nu uÍ ]aatste 
-

gedeelte và de kontributie en/of boete op onze bank- of. girorekening.

1

0pzegglng



Dan kan de penningneester ook ziJn laatste verenigingsrekenlngen ,betalen - , :..i r,
Inlichtingen biJ I.v.d.Berg, tel: O'lO-32979'tB e'',U -*eet, achtèrstand. betekent Yö]-'"
leoà qeizóen.niét,.tegj,n1qg]óql ,g"_voetbaikonpetriig, ,., :...,,-trí+. ;',r"*.'.,..*."i'

Het Bestuur.

KONINISUTIE KOI{lBIBUTIE KONTNIBUTÏE

Verzor nasseur, 'li::::

: ï':';

t?, ., :;

IIet doet ons genoegen U te kinneií'treedeieh aai rret'besttur'de:"ai
lopende verbintenis net verzorger/nas seur l,eo Rienen'veer net één

jarerilan'g .

Jaar }eefbl
verlengd.
'[.lij vertrouven,op een b]-ÍJvend goedq relatie net spelers en teclnische st'af, en'',
wensen Leo-,aJ1e sukses.toe roet de ultoefeping vsn ziJn taa.k. .r, '.q

Het Bestuur.

UNTCOIN '' ., UNICONNI'NICOBN - UNICOAN .. UNICORN

I.

Puck CooEans_, eeu bekend LENskLaverJgssef.net een zeer kfltische kiJk op hPt,-. ",Í
LENSvoetbalgébeuren, .was efgelope4 zondàg-orize ïodrlaatsde IJNICÓ'RNrapport"Pr. ' 

- ,
ziJn tnbreDg als rapporteu"-Ë""tt.t"i-"iltltconuvóutl.lIei v'h.-Jàrtt kl,aqsPi , ., .:.-
nent in een spanuende fase gebracht.- -':'-

ài

'irl

tr-e!' j
:.. ,. :d..ri . ..

vsn Marco Eídtich.-'
ALle kanseu in.aanroerking
deze zand.bek.
Tot volgend seizoen !

UitslaEen Èt.''to{yB.'

SeTroEen

- IÍBS 2-O'n..-_ BEC , , 
5_1 

,.-

- H.Y.HolIand 1-2

' 'l'r-.n2-0.. ,I,ENS - H3S
'. ^...1Íl j' .."'

Naalat yorj.ge veek ïBS.vas gedegrad.eertl ,e4 LEtrÍS" -zich" had veilig geqtglö.rer
afgefopen zondai5 imàr een §eiapige vértonin8. r: \ ,.-r

Het enige .vat bevie.L vas bet heLe mooÍe ïeer...i.'- ., . ..., +, " rsa.r.;,,.,,
Na 20 uin. werd. het 1-O door een nooi doelpunt van 0scar-v;tl.Laarr-een !I9ch!18 r..;
schot Juist, ontler de l-at. .l-.' ,.'.". ..,r.. .^'1''. ' i i!.- , ', .rr,i
Èrige T;n6"n later -werd het, door.Jal Buitefaar 2=0 pa goed Yoorbefeidend- YerE. :'

g

.à ii! r'

I,ENS
Westlandia
Laakkvertier

'rso'
3TC

- DWO

- GDA

- GDS

2-0,'

Kornpetitiestantl

L vcs 2t-30 ho-r8
2 laakknartiei ' 2L-26-' '50-32
3 DWO 2!-2r' 33-29
L westl.e-ridiè -* ?r-2r "'-' 37 -d+
5 LENS '''2L.2\ 't+2-29
6 cDA .zr-zr ' 30136

7
ö
9

10
' 1,1
']-2

H. v. Ho1l8rd
GDS

BTC .' :' ." ':

DSo'*'
BEC Ji
HBS "

27-2t
2t-t9
21-18-' àrrr'l: e:-l.6

' 21.8 t

2\-30
' 2B'j3B 

"'-,32-37:29-30 :

25:\3' 18-l+, "

,2

.),. ,t.l



V.C.S. KIMPIOEN 3e KL. I(IIVB !l

Stancl 3e periode titeI.
-:.i.

f

L

1

l+

5
6

(+6)
(+:)
(+s)
(+:)
(+a )
(+r )

GDS

GDA

vcs
Westl-analia
IENS
H.v.floIIanil

A

9.
10.
11.
t2.

6-6
6-5
6-l+
6-\
.6-t+
6-Z

BTC
laekkwart ie r
DSO \

DW0

3EC
HBS

b-9
6-9
6-9
6-7
6-7
6-6

(to)
1+1)
(rs)
(-:)
(-T)
( -ro

..,\|.,

?rogr8,Ena a. s.Zondag' 6-5-1990.
:.i: '_

HBS - VCS

DWo - L,aakkvartier
H.v.HoL1and - BTC j\ ..

GDA
(,IJD

BEC

- I,ENS

- WestlBndia
-DSO.

Theoretisch gezien dingt LENS nog steeals mee om
de kans is kLein ne,ar IENS heeft d.it seizoen aI

a.s. zondag 6 neÍ: GDA

tle 3e periode-titel. I$d.erd.aad,
eerder voor verras diugen..ge-zorgd_. -

, :,.:" 1l+..00r rtur-ri:,' ... : i..'IEI{S

.\i

ÏJNI CORN I]NI CORN UNICORN I]NICOfu\ ' 'uiflconn

ecccc<cecacccacacéccca

S SENIOREN ZONDAG S
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Ultslagen 29-l+-199O.

LENS T
LENS 2
Cronvliet 2
wc5

- TIBS 1
- Papendrecht 2
. I,ENS 3
- LENS I+

'', BÍJ sviJk !
, LENS 6

, 
'Quintus I+

- IENS.5- - RiJ+iJk l+

- IENS ?

1-10
6-l+ '

5-3

2:O
0-1
r-2
't _i

1\,00 uur

lrog1€{qmq ZoÍrdeg 6 nei 1990 .

10.00 uur
1L.00 uur
l-2.00 uur

GDA 1 - I,ENS 1
IENS 2 - vriJ
Vios 3 - IENS 3
Archipel 3 - IENS l+

Wilhelnus I - L,ENS 5
zie ook Vlos-toernooi vr. 1l--5.
LENS 5 - Quick ?
IENS? -DHI,5
Tedo 5. - LENS 8

r' .-r3' 'r..t '

532h02'Í'-

!r*rljoöz ---':.i'jl-..
55\/3023
565Bo6t

,éi: 'r i.';'i

570/3089
, ,_ -, --- 57L13995.,

63th27B
t. -',- . .)

-J.G.Straver

Tuyt

.01ivÍer

J.
P.
N.

Winkelman
N

11 .00
l_2 . 00
12.00

uur
ult}
uur

n
N

N

N.
N.

IIGCING TIRREINH{:

GDA

Vios
Archipel
HiLhel-uus
Tedo

- Sp.prk. Madestein, Loostluinen
- Mel-is Stokelaan'- Buurtveg, llassenaar !

- Westvlietveg, Voorburg
- v. Vredenburchveg 1J6

3978769
36?099\
321+?31+8

3866595
3997900

5

te]:
te].:
te].:
tel:
teI:



EIftal1en.

1t/n 3 vordt door de
l+ - T. Vierfing
, - L.v. Boxte]
b - lÍ. HeIJnel ' '-

T - r.verkiJk -
I - A.Biltlerbeek l -

l\..

Progrsma naandag ? nei' i99o .

20.00 uur IXNS 7 - En8elsen

Progra.r@a vïi.i ilac Ll- nei 1990.

19.00 uur Vios toe-Inooi vro3r. LENS 6.

Opstellins al-s bekend.. -' \'" :

trainers bekend. genaakt.
tel: 3606632
tel: 3210035
tel: 3l+6ro88'

' tel: 31+5\972,
tel:0?9-116?86

velti 2 ,

LENS
I,ENS
TEI{S
IENS
IENS
I,ENS f'

:.c

,'t , '',:i ,.'È ''Í'
Zondag 20. oei 1990:; - ' -.
LENS Jan Hop Veteranen toernooi voor LENS'6-en'lms Veteranen conbiiàtlè: : * 'i'J':'

opstelling veteralen conbinatie :, .'
J.Monbarg,.l.x"ypË",--i.wittÍnÉ;'í:vàrkiii, l.lrraérteèÏ; c.ouivéstein,
G.v.d.VeI{e, IJ.y..d.Ve}de, M.Mc.Fedden, J.Rozem:.,.J.HeiJink, ,T:Yi"-T},i"g r-4:-§".-b.r'lf '.. -P,PerrelJn, M.de Groot, A.de, Grgot. .,_.r_..i.... 

..,.

Voor oézè coritinetiJ atsttrriSveï li; r," verËi;Ë'Ó?0:31+5\9?2' 
.

Topscooralsrstroteg

J'

J.v.d,Stee
F. Disseldorp
H. Bertens
A.Ernster
D. USId,ETS
I',v.ItuiJ ff
M. EndLich

zzzzz7.7,zzzzzzzz,7,7,
Z ZAALVOETBAI Z
zzzzzzzzzzT,T,zzzzz

zaterdag \
zondag 6
zondzg 6
zateralag 3

., zaterdaè 1
" zondàg f

zohdag 1

)+T tloelpunten
33 doefpunteD
17 doelpunten
1lr . d.oelpunten
'1lr doeLpunten
tl+ doelpunten
13 tloelpunten

'l ,t'l -

.t-

Uits].aaen 22 t/ !n 27 aprí}.
IENS ].
IENS 2
IENS 3

líedstriJ dtrogranrnS, 7 t/m 11 Eei 1990.

Woenstlag 9 nei L990.

20.30 uur De stones L

Vrí.1dae 11 Eei 1990.'

- IENS 1 923

954;

oranJepLein':, -.'ii-,

d.e Blinkerd.19.1+5 uur OSC 3 - LENS 3

h



Lieeing . Sporthallen:

oranJeplein:. " 'i ,-: SligSerstraat l"L
De Blinkèrd ,'f i-.+ . -' Seinpoststiaat "L0!.

,:
ZZZ?.ZZZZZZZZZZZT,ZZZZ?,ZZZZZZZZZZZZZZT"T'ZZZ,'
Z TANGS 

,DÉ.,SPORTEN, VAN DE Z.M.I,ANDEB .IZ

zzz7,z7,zzzzzzzzzz7,z7.zzzzzzzzz7,zzz7,z7.?,zz7.z'

Uít E.Lagen :

l-:lr

,.-': l: 'l

woenbaàÀ'zí-u'-:gb , .

Zetertlàg" 28-l+-'90 . .: .

Amar Deep
vcs , .. ..
IEi[S
I,H'IS 3
],ENS !

- IENS '
-,LENS h

-'Ainar Deep

- HPSV 5 niet gespeeJ.d

l--1

2-t

I schÍpruiden 6-2-2. -,
. 

',.'.1 ' 
1., .

NB l+ !íedst;iJ'den is de stand ven. de' na-conpet Íiie:
punt en doelseIAo

5

5
I
2

. 9-3
6-3
t-t' L-l 3

") ,". - tt. ',.,

1 KaJrraan ..

2 LENS
3 Anar Deep
h Dyc

Nog tel- speleÉ vedstril dèh ih de na-conpetitie:
voensdeg 2 nei ..: i,::..LEftS 

l' 
'

Hoensdeg 9 nei 19.30 uur DJC,. _,^
,,'..|.'.

Liggi.ng DVC: ,Ggm. sportBs.rk Srasserskade

Zaterd.ag l-2,mei lrlrnear poul-e.A tegen vinnaar poulà B.,'
'r* ii

I
Toernooien voor d.e ze.terdags.fd.eling.

1! nei LENS 1- en 2 biJ IENS

ri - -.:
Zaterdag 5 mei LEN§ 1/2 conb. biJ nAS (teriein Albardsstraat 15 te1:3681868)..

9 Junl LENS 1- biJ.Marine.

Wedstri.l dproerpinma A-3-C-D-E .en F J euËa,

VA.IT HET JEUGDTBONT

Algeueen kontektpersoon: PèuL v.d..Steen, chopinstraat 703, 2552 Sv oen' ttaaU,:li"i: ''-:l'.:
'"- 'tel:' 39?0111+. 'BiJ geen gdh<jbr: 363t[18 Frett'Gi"ens. ) '" t' '

Afbellen voor onderstarlndè verlstrijden a1leéir biJ. Paul; v.d'.Stèen (39?0]51+)
zo snel BoÈeliJk.ddch uÍterJ-iJ k 'voor ' vriJ d.agavond L!.00 uur. BiJ geen geiloor
bel1en naar Fred Grens (36351+18). In uÍterste nood nog op zaterdagu.orgen op
LENS (366131[) na 8.OO uur biJ ienand van de Jeugdkonnissie. . _

i'l' i

Elftal d.atul . aanyans -. tesenstander uit/thuis terrein/veld. -,. sa.n.k.Lens Ífl

A, reg.

A1

5
't
q

I

rnei:;. 10.30 - 'àiè biJ oiistëttih6en:^ IENS A1 (r,sNstoernöol) 9.'l+5 ' :i .r.'-

neÍ"'r' r,9..30 :r, zie biJ .opst'ellÍn§en: . IUVS A/ncomb. (RVC toern.) 8:1+1. (nVC)
dei zie biJ opste]-].ingen nieuve elftallen , ' '' " : "
ngi i 19,30 LENStoernooi, thuis ., zi--e. kopy , 9.)+5 .l .rBei zie biJ opsteL.l,ingen [ieuue e].fta]len ] . .r , -.. .-i. j ._,

,t .,... . , r ;.:,,ir , l-.. ..i.

5

{..
! jr-



Elftal datru ag,nv&n te enstend-er uit thuis terrein veltt ".1 Ë'eà: Ë.lens .L| I

BL

B3

c3

cl+

D2

E1

E2
E3

El+

E5

E6
í'L
T2
F3
F\
F'

7+9

,

6

Ioei
Eei
néi
nei

5 nei
5 nei
b me1

nei.
5 nei
5 nei
5 mei
o me1
o EeL
9 uei
5 uei
6 mei
9 mel
5 meÍ
9 nei
5 Eei
9 nei
5 mei
5 nei

Inei
5 nei

mei
5 nei
7 uei
5 ue1
5 mei
7 nel
5 nel
? nei
vriJ
7 uel
5 per'
vriJ
5 meÍ
5 EeÍ
vriJ
vriJ

9 .30
L0 .30
zie bij
zie biJ
10 .30
10 .30
11.00
zie biJ
10 .30
10 .30
10 ,00
1l_.00
r.8 .30
zie biJ
10 .00
11.00
zie biJ
L0 ,00
zie biJ
Ll. 00
zie biJ
vrÍJ
YrÍ J
zie biJ
L0,00
zie biJ
13.30
zie biJ
13.30
f3. 00
zie biJ
13. 00
zie biJ

zie biJ opsteltingen LINS A/B conb.(RV§toern) B.l+5 (RVC) .'
zie biJ opstel]ingen. LENS .B/C. cornb, (viostoern ) 9.1+, (Viog) ,,.:

opstel-Iingen I.EI,IS B/C conb. (81. Zvarttoern. ) 10.OO
opstellingen nieuwe elfta.Llen
zie bij opstell-insen IENS S/Cconb. (Lrwsteorn. ), , 9. !+5:,. ' ..' ,

zj-e bij op st ell-ingen , I;ENS 3/Cconb. (Viostoern) 9.1+5 (Vtos)
zie bij opsteLlingen IENS B/CcoEb. Bl-. Zvarttoern 1p,r00,r ,,,

opstellingen nieuve elftal-l-en
zie bÍJ opstellingèn I,ENS B/Cconb, LE].lSteorn. 9.h5 . -i , . ,, '
zie bij opstellingen ' LENS B/Ccoub. ViostoerD. 9.l+, (Vios)-
zie biJ opsteLlingen L,ENS C2 ïjENStoernooi 9.15. '..."_
zie biJ opstellingen LENS 3/Cconb. Bl-. Zwarttoériii LO.OO " '-
IIBS C1 ui! Deel én 8ergse1aari 1T.3O'-

ópstellingen nièuwe elftal,Len :

Lensteorn. thuis (ziè kopy) 9.15
zie tiJ opsteLlÍngeD ],ENS ,B/Ccomb.. Bf. Zwarttoern.. 10.00

opstellingen nÍeuwe eJ.fiaLlen""
WCtoernooi uit ,.,tt kleine Loo uie kopy 9.00

opstelLingen nieuwe eLftallei'
Vredenburèhtoernooi uit Vredenburchweg zie kopy 10:00'i'

opstel-lingen nleuve elftaLlen
zie bij opstellingen: LENS C3 VU0toernooi :' : "
zie bij ópstellinlen IENS Cli vred.enburchtoernooi '-'1

opsteJ-lingen nleuwe e1fta1len
GDStoernooi ... uit. ,,.-. ... Eresnusrreg. (zie Eopy) 9.00.

opstellingen uieuve elftall-en
Detfiateóruoo1' ., uit ' . ' Mozèrtlaan (zÍe koi:y ) 12.30 '

opstellingen nLeurÍe èIfbel1en :' '' ! r'i '':'"'
Delfietoernooi uit MozaltLaan (zie kopy) 12.30.GDStoernooi' ' -'uit ' ' '' Erasnusweg (zíe kopy) re.oO.'.

opstellingen nieuwe . elfEall-eD
èostoerr,íoi , ' uit ' - " tiaèirusveg (zie'kopy)lre-.'óo

I

7

+9

+9
c1

c2

DL

7+9

opstellingen nieuwe e1ftal]en

GDStoernooi
GDStoernooi

zie biJ opsteLl-ingen nieuwe elfta.LLen
1l+.00 ' PostaLlatoeroooi uit tsuurtveg (zie'kopy). ' l-.2.\5

00 uit
uit

Erasnusl,eg (zie kópy). 9. OO

Erasnusrieg (zie kopy ) '9.oo''UU

10
]0

BIJ zonderheden:

ToernooiEeaevens > en o mer..

In ttit vàekend. weer véeL,'toe
viel- spelen ve. ook met cgmbi
alle opstellÍngen goed door.

C + D seLekjti!.. -r;.,"- . 
:

.,, ,,, -. ..._
" .,-; ..

- eanwezÍg Ju}o vqlaf 9.00 uur!. W.Helnen;. n.JFnFen en P.-v.d..Steen.
- gaarne.ouders rnet vervoer voor: B/Cconb. .naer 3}. Zva*,(6/5) C3, .Cl+, E1r E2 .83 . .-.

EL, 86, F2 F3..
- Lees ouderstaa.nde kopy goed door: Lens lente Loop,. barlecÉe;-lasfoto I s , Jodg.IJENS.-I:
- voor bÍJ z,onderheden ( opste]-].lpgen r' loernooien;.zie híerond.er.-._ ,i i,,.. a. ".. ,.':
- geen trainlng 9p:-T en !_r!ei v,oor Jie A-,eh B-.selèXtie, eD".op 8 en-. 10 nei; voor rle

rnooien. Zoàis Ín d.e vorigei IEN§révue ar.te'fèà'èï
Datie-teaJtrs, g.s. oEdat 82 niet meer bestaet. IJees
Vee] spele.rs van 81 t/m.C2, spelen tve_e keer.

Genoeg

A. reg.
aktie tlus!! ,.,t1,* t..;-,:- . : ;,, -. -.::

Jullte ziJn vriJ dit veekend., wat betekent dat er biJ. verscilitlende
e]-fta11enÍngeva11ennoetword.eh..'.":,.,
BiJ het ],ENS-toernooi voor A1 d.oen ale volgentle speLers mee:

6

I " :i :,'':
, . .g j.:J - :. '. - , .'- .. . i ,, ,..i

'1 
't 

'1:



i

B.Linger: éh':D.v.Zetten. (zie stukJe,biJ) A1).

BIJ het toernooi
oee : P.Pronk, M

vóor .r"gio;"re''.B:t.a.s biJ.BVC dogn àq votgénde spel-ers
v. Cró<inentur-g, J.trtànsvela. (zie étuk,1e iorni: Sf )'.

l'*\,]..-..--'.: "'i
Al- 0p 5 mei voor dit e1fta1 een LH[Stoernooi, saEen Bet C2 eu B2.].Ieder tea.n.

speelt l+ vedstriJden van 2 x 15 nin. De tegenstand.érs bij Jullie:iiJn:,. ;
Excelsior, Maassluis, ScheverÍngen, Westfend.ia en Vtedenburgh_. De eelstè --:.
$edstrj.Jd d.ie JuLlie spelen begiht'otri L0.30 uui. Zoig daí
en Eaak er een spörtieve dagi van. De aanvuJ-Iing geschiedt
uit A-regionaal'. i '.^ ' ;, ':..: ,. ,"-,

CoEblnatie Bf. ( srselers uÍt BL eniB3 en CI) ..

toernooi. biJ Vlos zaterd.ag ! nei.
Jull-ie spel-en als IENS 81 mee in alit toernooi
vordt een toernooÍ afgeverkt net Vios, Quick,

"'*edstlijd. Ís om L0.30 uur, verzamel-eD op Vios
Het einde ís on 16.00 uur.

Je' oÈ tiJd bent,
door d.e spelers

Dd opstelling voor deze d.ag: ald'bekeiiè net R.Bignell-,' È.LiíBéi,.D:v.Zetten.

B1

D.PooI, X.§dogdu, D.Heins, E.Tur, N.Schuurnan, B.Jansen, J.Döerga,.. .':rl .

S. Glaudemans, . P. Pronk, M,v. Croonellburg, J.Mansvelti. ., r ..,i,i: ,. r.rL,
Ook,op d.eze zaterdag- spefen twee spelers, M.de.Brito èir. D.Lauers',nee Èet
tle B/C conbinatÍe biJ Vios. Zie oniler kopy combinatie 91.., - ,j .. È;i,," ir..."
Zondag 6 nei spelen een paar Ían juLlíe ree Det eeD B-co!0binatie biJ ".
B1auv zvart. ZÍe d.aarvoor het verhaal- bi; 'l contin"ttà- tl-Ëià# àwàrt töerriool
De' speleré hie' baeAi:eU" zÍJn : Dennis Lamers , nob TUr'i' ,it/ i';* ; - "'"r .'' i '

33 oBds,t IENS 82 nÍet Eeer besteet ziJn Jullie dit weekend verdeeld. over drie

0p zaterdag , uei een weL erg sterk bezet toernooi bij RVC. Voor sounige , ..
r,.van JuLlie zal het vroege begin nisschien een klein plobleen ziJn, De.,.

eerste ved,strijd, tegen Sparta, begint om 9.30 uur. On er zekei
-..van- te ziJn dat.tló eersie' íed:tïiJdtiok Eet sÉe1ers beeint diè ía4§e.,1 1i,]n''vordt er on-8.L5 uur verze.ueLd biJ RVC.

Na - de . louleiedstriJ den tegen Excelsiör (fo.lro) IJ s selneerriogefs (ff.5o)
E.D.S. (13.00) én NIC (11+.10) wordt het toernooi ' besioten net iiralei'
vedstriJden. WiJ Hensen jullie heèI veel voetbalplezier en, ontzettend. veel

De opstelLing: ..t ' .!. ' . "

tears en toernooÍen, conbinatie 81 bi,l Yios, cosbinatie 82.biJ LENS,

Zeterdag spelen de volgend.e mensen mee net. cóubinetÍe 82 op IENS:..,
G.Barsatie, r'.Barsatie, tr'.Atladin, u.Lau, r.uËii&ÍJnl-ElElrEëi,'D,Roberti
B.laurfers, W.Lut, H.Yasar. ,;,-.4 r, : .
VerzaueLen op LtrX,lS óm 9,115 uur. Zie veiOer bij'cornbinàtie 82.'

?óragË'6 rqi'ss.at.een comb. naar sreri, i**it ona"rta"idè n.,1, r,Ërls'gil ..
Van 83 spelen de vol-gende mensen nee: Edvin Lau, lliLfiam lut.
Zie verder het velhaal biJ conb. Bl.

?a,terdaa 5 Eei spelen d.e,volgende spelers Eet conb, Bl- nee biJ VÍos.
-. (zÍe stulJe comb. Bl,): M.de Kok, P.Sneltlers, T;Levenstoue. . ir,.. .i., '

voor 81 teans. 0p vel-d 1
VCS en SV HMC.'De eerste
om y.4) uur.

ne opstelLins: uit 11 M.de BrÍto , D,Lamers
uit Cl U.v. iI.3erg, J :Prónk, R. Pronk,. H.VErhey,':3. 91"1hootn, ;.'

E.den HeiJer, T.J.Ievenstone.
uit B3 T.Levenstone, M.de Kok, P.SEeIders. 'i,

uomblnatle Hz (sÉfers 83 en Cl) 0p zBteralé{i'5 mei speleir JuUiè eIÉ
IENS B2 het toeroooÍ biJ:L.,ENS. De eerste ved8trijdl'is ön

-lbr30iuui. \èrze,-, .

melen oD 9.\5 ur:r op LENS. De )+ vedstriJden duren 2 x 15 mÍnutèn, tegenstdn-
ders ziJn SEV, I{estlandia, Schevenlngen en Excelsior í{adss}uiè. De ".. i't
lriJsultreiking vindt pl-aats or 16.00 uur.

7



OostelLinc; uit B3 Barsatie, tr'. Barsatie, I.AlLadin, E.Lau, ,P.HerrewiJn, -

Combinatie 83 ( spelers 31, 83. Cl. C2) onder de naarn LENS B3 speelt d.eze conbinatie
c1UI

G

B"

B
,Lamfers, C.Svikker, D.Roberti, lí.Lut, H.Yaser. .

.Rienen; P. Smooienburg, W.v.DÍerien. ' '' :':,,.'- '- , '-,-=;,.: -r.,'.' 1-'-.'r .. .!., ' ,'

zondeg 6 nei biJ'B1a,uw Zt'art een toernopi. :'-, 1+ .,1

De vedstrlJden d!re4 2 x 121, rninuut. .; . " ' ..: :;,
Opstelfing uit B!:, 'D.L,alners, R.tur '-,' . ' i '? -:.

. :, , uit 83: B, Groenland, E.Iau, W.l,ut :.- 1' L
,,.ï. uit CL: Erden HeiJer, P. Snporenburg; M.v.d.Bqrg. .

uit C2: D,Zandstra, E.Vredenan, S.Merencia, R.WubÈgnr
leider-;^.tr'red .Greq6 j ,Gaarne oqders -net jervoeÍ, .

!-
I;-+, ., , i j';

. i.', .\.,)?'

CL: i:.i: l

Dit tean uas:dit weekènd eigenlijk vii;, zoaat:ae spelérs in konden varien !:.,1
and.ere teans. Nadat B2 opgeheven noest tord.en stond at i.ast àat ailei spelèrs
dit veekend veer volop zouclen kuníen voelbàIten. itièroriíer lees Je'in rielk tee.m os ír:
velke combinatie Je bent opgesteld., KiJk ook'bij de stukJés niertdrien ' het ;ame biJ
combinatie 81, B2 éir combinatie 83,'Je'kan ueerdere keren ópli:steIo staan.

VerdcJ-ing C1 spelerE ?elCteqlS rr§!

LENstoernooi voor L,ENS 32 (zie verhaal biJ conbinatie B2): R.lieuen, W.v'Diqmen,
en P. Smoorenburg. . .. - i -.r..-.r;,. i ' ,.:
viostoernooi voor LENS 81(zie verhaal biJ cónbinatie BL'):'rÍ.ï.a.!erb!,'J.i'ronk,
R.Pronk,.H,velhey,.B.oIsthoorn, E.den Heijer, T.J.Levenstone; .- .. .' ',,
LENstoernooi voor C2 (ziè Ca): T,HeinÈ. 'J" ' 'r'r'- -'r

verdelinË zondàg 6:uei: ' ,; '*:"" 't ' .i-l;t ":
BLeuw Zwart toernooi voor LENS 83: E.alen HeiJer,-P.Smoorelbur8, M.v'-d.3erg',

Ër., '':: - '. t. )' , :r

Ju11ie speleu zaterdeg'Je eigen LENstoernooi. De eerste vedstriid begint om

10.00 uur. Tegenstanrlers ziJn: EDS uit notteralam, Excelsior Maa'àstÉis ; .Webttanèia en
RVC. De wedstriJden d.uren 2 x 1! nÍiruten, en'de priJzen vortlen ruitgeréikt' on
16.00 uur.
Opstell-ine: als bekentl , met T.Heins. Verzanelen 9.15 uur.: .

De volgende spelers doen tle dag daarna, zond.ag 6 mei Eee net een B-conbinatie bij
31auv Zvart (zie conbinritié s3): o.Zanastra, H,Vretteman, S.Merencia.èn Ï.Hubben.

",. 
,t : i j.:r .. , ,, ,_ . I, t :,

c3:

Ju11ie spelen een t'oernooi liJ vUC. DelïedstriJden beginnen om 10.00 uur enl
de priJsuitreiBing is om f6,Oó'uur:; De tegenstand.éis' ziJn: wSB' t)UC, 'Hoófddorp,

en RWII.
0pstel]in :als betrenal net J.Sandifort, D.v.d.Raaf en Y, BasdogaD.

Ch:

Dit elfbal- gaat naar V:etlenburch voor een toernooi met efs tegenstand.ers Vios,
Bl-auH Zlralt, nev& en Vredenburch. JulLie eerste nedstriJd,+s on 11.00 uur, de
priJzen 'worden om 16.00 uur uitgereikt.. r,r i. :,. ,,
0petelling I a1s,bekend..ne! P.v,d..Steen en n.y.d..Ferg.

D1

Jullie ziJn vriJ,.naar pomnige spelers doen mee met C3.en-C\ en D2.'.
J.Dandifort, -D.v-.d.,Bs.af en Y.Bs.sd.ogan zie biJ LENS C3
P.v..d.Steen"en -R.v.d.Berg zie biJ,LENS C)+. . ,
W, Da€.Een zie liJ LENS.,D2. - , ': r,.

B

j



D2

Een toernool biJ GDS, met de volgende tegeDstsnders: GDS, BKSVM en

De wedstriJden beginnen om 10,00 uur en d,uren 2 x 12 r5 ninuut. Het
ver§acht orn 13.00 uur.
Opstel-Ling: a1s bekend net tI.Daanen.

HBS.

eind.e vordt
,, ,..1

ï
E1: ' 'a'l '| ...
BiJ Delfia in peirt speLen Ju1lie samen mer E2 een mlddagtoernooi. De eerste
rÍedstrijtl begint on L3,30 uur. De tegenstanders ziJn: Delfia El, RiJsvÍJk El,
DfíO E2-én Dynano 6? Ef:"De védstrildeí tluberí 2'x'L0 nibutén'en de priJzen , '" '-'r'j:-
vorden om f6.30 uur uitgereikt. .Veel. s-ucces. . ; r, .ii;; ., -...11
0pstelIing: eLs bekend.

E2:

S€rflen net E1 naar Delfia, voor een toernooi van vier vedstriJd.en van 2 x 10 min.
Tegenstanders ziJn: Delfia E2, Den Hoorn 81, Wippolder EL eu DHo E3.
Eerste vedstriJd. om 13.20 uur, priJsuitreÍking on l-6.30 uur. ;r.. , .,

E3lsl+:

JuJ-Iie spelen biJ GD§. Dit toernooi begint om 13.00 uur, er het. einde'word.t
vervacht on 15.30 uur. Tegenstantlers ziJn: vCS, EBS, GDS E1 èn E2 dn IENS.'
De wetlstriJden duren 2 x 10 mln. Vee] plezier.
Opstel-Iine: als bekend.

E6:

r.1,j à a !:

t

Dit zevenial gaat,n&ar Postalia vooi een middàgtoeinooi: Oó 11+.00, s'f,ele! Ju ie ''
tle eerste vedstriJtt, tegen de Jagers. Daarna nog tegen Postalia èn loostluinen,
De vedstrijdduur is 2 x 10 ninuten, en het einde is on t6.l+5 uurj'Veel 'suc'ces, 'li
opstelling:als bekend.

Jull-ie gaan naar GDS vool een toeríool Eet,ÀIs tegenstand.ers de volgentlé ,teams: '.!r-' '; ':

Quick Steps, VCS, GDS en LENS, . 7. í- : --t
Hettoernooibegint:brn}o.o0uur,enheteindevordtVèÍwaihtorn12;30ïrrr.;
VeeL pl-ezier aan tle Erasmusweg.
opsteuing: a]-s bekenA. LENS F3 zonder l\Í.v.d.Voo"t. :. .:*.'-'..-..

F2/Í31

PrÍj suitreikilg:
Nognaals verzoeken lriJ al-l-e leiders er op toe te zien dat ied'erëen: bl-iJft :

tot na de prlJ suitreiking. Een vorm van beleefdheitl t,ío.v. de orgaàiserend.e:
verenigÍng. i "- ' r'' '

Nieuve eLftaU-en:
' i -r r .i lt

Deze serle gaat voorlopÍg nog vel even d.oor. WiJ denk_e-n qat het nu zin4Íger.is
onlvat te voëtEalLen Det het oog op het komeqde,seizgen ds.n,dat lre uekeliJkq
twée keer trainen, Noguaals Aeze opsteLLÍngen zéggen nog niets. weksllJk§ :
kriJgen ook Jongens uÍt de lagere tea.ms een kans om zich in de kiJker,te spele
De eerste vedstrÍJden tegen Vel-o is dit biJ sonnigen goeti geLukt. .Een kans d.ie
je noet proberen te pakken. Verder vragen vij iedereen on eèns goed o!0 zich
heen te kiJlen. Probeer eens of Je vriendJ e/klasgenoot volgend seizoeE biJ .,
L,ENS viI gaàh voetballen. Zovel kualitatief. en kvantitatief kunnen we nog bei-t
Hat spelers gebruiken. Keepers,ziJ. helernaal _van harte velkon. L{ ttS B-C enE-k
hebben we hieraan een groot gebrek. loe Je best eens. . ..,,.., - , ,.- i, - ..1

Voor volgende veek hebben ve ondersteand.e vedstriJd.en geregeld:, , ; i. J:

n.

lasse;
..J ' .: í.1. i

,r/tr 4 -r .(-*rk.rY .,
9

Aï



maan ? aiei

18.30 uur Nieuï A
18.30 Nieuv D .'

':'^t .' iL;.t ,_'

Woensdag 9 nei
t-ö

- quick Steps
,- HMSf, DI . :

- Quick Steps
- Quick Steps
- Quick Stels

,30
.30

uur
uur
uur

B1
c1
c2

veld san, konst

1? .l+5
].í '!5 '

I

r.?. \5
u.\5
:.7.\,

18
L8

Nieuw
Nieuv

l{i guw

L

3

A-IIe ond.erstaande spelers Eoeten verplicht" 'scheendékklrs 
neene'uren ! ! !

0B6tellinEen:
I

Heins , R

.. ;" -
Jansen,

'..'lÀ'.-

N. Schuurra.n ,

Nieuu Al, :

' var A.reg:
van A1 :

van Bl- :

van 83

Nieuw B:

van 31 :
van 33 :
vaJx CI ..,. :

- van C2

NÍeuw Cl:
van Cl
Yan C2
van CL
van Dl

Nieuv C2:

M.v, C"oonenburg, R.Kamps, P. Pi'bnk.'1
J. Geyp
E. Ayd.ogdu, J.Doerga, S.Glaudemans, D

J. Spaans ,. n.Tur..
Q.Barsatie, C.SÍrÍkkfI.. .t .,. ;..

.LaEers, M,de Brito, TereDce Levenstone,
,lut, M.de Kok
,v. tt.Berg, E. dea, Heij eï,, J. Pronk, B. oLsthoorn r. R.Rienen, M: f zendoorn,
,J.I,evenstone:.
. Zaralstra.

D
w
M

T
D

: T.Heins
:, J.v.Diemen, M.Jansen, T.özd.eni1, P.Sinke
3 M,Pronk, J.Soysal, U,líelbergen, R.Kloor. _i :. ,: J.Sariltfort, Y Basdogan,.,B.v,d.,Berg,-'tr'.e1, HAddioui, P.y.,d.Steen. ,.

van C2
van C3
van Clr
van Dl
van D2

Nieurí DI:
van Dl-
van D2
van EI
van E3
van E\:
van E5

J.Eoefna6e1, S.Hoefnagel, J.Koppentlraaier
R,v. Leeuwen, V.Westerhout
P.ZeeEej.Jer, M.Koce.
A..e1 Haddioui,.,D.v.+.Raef . . ,. r
M.M8ttbiJer, P.v.BlJn, L.Sendar, G. Strík.

l.Peek, W.Daamen, R.HerreviJn, G. v. Verseveld
B,v,d.HeiJden, A,Noltei. ' . rj- i rl ''
R.Korfuaker j J.Buis, A.Sen, . h,v,d.Post.'

J.Pronl( en .J el- HaddrouÍ ' ;

}(. ËendraKs
. ',' j ... ':. .J

I 'i,:.t'

Deze serie wordt- inlde veek,.van l-]+ t/n iB rhéi Íervolgt met ïetlstriJd.àn teeéi
nKSVM. BiJ IENS }lïJf '-Je voetbalLen. Z'eg datl tedéi je vrienden. --

Verder vra§èn.viJ 'al,Ie 
Jéu§d.spe1èrs on z.é.:n,''döor te geven'ws.nneer Je,telu6 |

komt van de zomerva.kantie. Lever onderstaanil strookJe zo sne1' nogeliJk,in ookr

L0

'.- ! ',



jljr''

Ikgave1/nietop,zorrpIIa\ajItie..Ik.ÈenloP'..'.

veer beschikbes,r om te trainen. '.,;.:. '':' :l .;-

I

op vriJdagavoud 2! mei wordt €,Iveer voor de vlJ fde keer d.e Lens Lente Loop -'--.; l . - ::

eèo"eanisàerd. Xen loop die bekenti staat tot v.er buite, Den Haag en di,e vele
;;;;'il;5;;-r"ii" 'rii"r aa.n h'et topen kriJst. oii-Ja'r dus eei"1ist1"r::nrbóp' ' -.'.t.r
iiii 

-*"--à"- j;uËator-i""iu zoude' h"tit"ur< vinaen a1s nu eens 
'a1l-e 

S eugaleherr " t .' r.'
uu" fpfgS ,"Ë ,óoden .Iopen 'o1i .d.e speLers van'L,ENs'Öt'na. Deze speÍe.n op'zaterdag '..

àË'r"i'ii,"pàtii;i àq finale.van dè ceen-cup... " i '- 'r': i ' ';':L'"'
De D-E en tr'-klassers fope! :.n prancrpe de z l<lr' De start'.is ou t8''\5 uur}l* ' !'- : )

l. i"""nril"ine-t o"t i.'à,:O 1§1.r9"'"*1, Naösi.Ièuke príJze1 vöo1 
,ae 

'snelstËir " :

kriJgt iedereeri een leuke herÍnnering, NatuurliJ,k nag ie óoI( nèer dan 2 kn.-'1.oijën.:,'"
De outlere Jeugd heeft a"-xbri"-"it \ i, ( 

"ta"t fí.f> uur) of uit 10 l$í . "'" '-
("tr"i ig.[: i,r"). ou' inschrlJving ]edraagt voor d.ezà afstandeir f' 5,=' j:ér',1 ' '. .'
i"r".À;.'à"í ii"í-piilre"-"ooi'àu""n"r"tei eir voor iedèree-n èen.leukè". . :i' '' :ir J

herinneïeing. De snelste ï,enser (veer Jsco Weststrate??) ËriJSt.de Lerisvlsselbeker.''
Kortom: uitds,ging genoeg. InschriJven ken ied.er veekend op tEtÍS'esJlld.e baf. ' :''
NatuurliJk nogen ook broertJes, zusjes, yriendJes, vad.ers en moeders aeefolen. 

,_.

Lens tente tooD.

De tiJdwaarnening ls zoafs altiid efectronisch. 1': - ' - " ' "À "- -" '
Natuurl_iJk lopen de Lensers in Lenskl-eding het peicours..rond. sportpsrlÍ Fsca.np I
van de Hengelo1aan. r'-r ' : 'r -.r i, 1.r

Van onderËtairuae lpbfers. XiiJgen viJ'nog één 'lasfoïo ' voor het aanvràgeri van ëen'
nieuw YoetbalpasJe voor uet tómeíae- seiioen. Hi; 1r"rg"r, Ju1]ie.on dit voor 13 mei

in te Leveren roaar het liefst a.s;zèteïtlag.' i' -' ' \.1

Pasfotol s in1eveïen ., -

A-klassers:
M.3ruiJn, M.v. Croonenburg ' M.l,goud, B. Ruruahlevang en M ' Schur:rman '

B-kfessers

a

r',1:1.',I

í

Jr'

,'1 i

D.nobertl en N,Schuurnan.

E-kLassers: -

N.e1 cadi ; 'Rittèàuvis só, B.v.tl.Post-'èn's.nrrhiàt':

AfsluitiD selzoen:

Op zateralag 26 neÍ vÍL1en I,l.iJ het voetbafseiloen alvast officieus afsluitèn
hoevel we tlaarn& nog enkele aÍeken doorgaan. 0p l-0 Juni is het echt pqs. ov-?r' ...
0p tleze avond villen.ve,een barbecue-avond organiseren voor onze hele ieugd-

Het noet een groots spektakë1 word.en'met o.a. eea voetbalvedstriJ 4/toernooi
tussen oudeis:en teidËis, vi6eofilms en natuurliik a1l,es 1;at b'-ii,een berbecue'.
hoort. De D-E en E-klaisers'incl"usief ]eÍders en ouders vervachten ve van.l-7.00
t/n 20.00 uur op I,ENS. 'Daarna ziin de A-B en C-kLassers inclusief leiders en

oud.ers aan öe bèurt tot Ín de kLeine uurties. Opgeven voor dit festiJn
ken al.l-een d.ro.v, onderstaaàd strookJe en door koÉtante betaling ver
f. 10,-- per persoon' Wii hopen dst veel ieugdleden, Leiders, trainers Inaar
zeker ook oud.ers positief zull-en reageren zodat het een geslaagde avond gaat
vorèen.'0pgeven kan t/n 2L nei biJ Pau] v.A.Steen of Fretl Grens' '

{-l

--11

",: l.' . - -:
, i -...r



Iiet voetlal1eD is..eIle-en vqor, 49. Ldqg_r§, traiqerq, vaders Eear ook d.e Eoed.els.

Ík geef . . . . . . . r. .personen .op ,voor 'de tarbecïe-evónd op zaterdag 26 uei:.].-, . . , "'

aaÍr het voetbeltoernooi doen nee d.e volgend.e voLwassenen,:

JONG I,ENS.

NatuurriJtr komt er dit J&ar ook veer een Jong.Lens riit..De ueeste (JeuÉa)teaen -,
vete! rreL wat dit betekent. iuist dè t-nag.xu. 1*srevué van het seizóen met d.aarin
el-leen na*i topy n.b.t. dè Jeugtlefdering. o9 r.iaàrs *,i3rren iuruÀ bp:-àe-.rrt"rren,
ne Jeugdkounissie ooÍ. near bfikt teveus vöoruit naer Uei nieuie sèizoen. ' 

.

De voorlopige serekties sorden be.kend. geriaakt eï de,eerste oefenvèdstriJ den : 
,

word.en vermeld.. Zovei is het €ichder lang niàt. Éi; aeze verzoeken wi..l ait.
]"ig*: on uit.erliJk s:-,ei'nuu si"kj;(1=;i-à;il.à;;; ar-l-à""i"u"i'"ïïï"r....'in te ]everen _biJ Peul_v.ö.stéen. veigeet_ hèt niet v, ant dat vÍuden d.e sieràis .l
heeL vervel-end.. 

_ 
NètuurliJ.k Eogen ook de Jeugdspeters, d.e oud.ers en werk lid "

van IENS dan ooÉ eèn stu};e schriJven ovàr tret= Seugd gelieuren op LENS, rritiàcirj '
lovenal, opbouvend het naalrt niet uit. Alvast beàarËt.

eenkonst A-kLadse rs tlie aaar seà1oràn

Geen trainlns :

0p nEsndag J'mei véÍwachten rÍe dé.À-klassers èie volgend se
gaan spelen op LENS. Niet denken ik stop er mee of ik ga er
Daa.r geuoon naar LENS konen, I,le vervaehten om 20,30 uur in
l,Í,v.d.Berg, §.v.è.3erg, R.Blguell, J.Bongers, M.BruiJn, D.v
B, Iringer, J.Mensveld. J. Nekched., V. Rlqcheren, B.Rrlnahlevang
J. Weststrate.
Kan je niet, bel- dan even af: 39Tó15\' (f..v.a.Steeo. ) ' . .'

Bi

Quintus Ài'-
quick 41
Lens Bl- - . .,.. -
Lens B3 'l l'
Die Haghe 3i' '
DSo c2
Lens C3
VErburch D1
YErburch D2
Lens El

izoen 1n de;senièren ,.''
gens €,nders lvoetbal.Len
ons klubgebous:
.d.Hoe_k,' F-,Iorde!, " ...

, -M. 
SchuurrDer-r. en , , l

;.. . .. -.r , ". "i at. 1 .,.

et geseLekteerde

2-3
1-3
o-_L

6-6
b-r.
2-1
0-l-1
6-1
't _.7

5l

n

In verband net het overLaden prograJrr[e,is er geen training op:
- mE s.ndag I en voensdag 9 nei voor d.e A- èn B-èel-ektie' '
- din6alag B en dond,erd.ag 10 mei voor cle D- en C-selektie.
- de overige tr&illngeD gaa.rr rraal- Aoor op de traning voor tle ni

Jeugd na. Deze is stopgezet, .r. ',,,

Op het l-aatste monent werd.en viJ uitgenodigd dooï tr'C Den Haa€ on samen Eet
Groen llÍt ult te no8 ken vie de Binnenhof visselbeker Ín ontvangst nocht nemen.Dit tr'ertl Groen r,Ít. ZiJ schoten er diie in en-wiJ óIecËts twee. Js.mer Jongensuaar bet I'as een leuke niddag. ZoDd.e dat Juuie als nurEer twee ven Den Haag.,niets kregeD als a€nd.enken.

!rtslaRen .JéueA: -

\-à-'"
3-l+
6-r' .-. . '
1-l+ ''"
i-5 .. .
4-1
7-o i
\-l+'.'',.-.,4-1 .- '._.

?-2

I .',... . 'i :,Lens E2 ..- HonselersdiJk E2
EoC E2 .. . '- Iens E3
tens Eli'' .' ' ; to"À"ilr"aijx uz
Irens E5 r, ' :', Qirick .; .. 

. 
:

L,aatkweriier uL-iens n6'
Iens Fl . - Die Haghe F1
Lens F2 . : QuÍck tr'J.

Westl-+ndi& F3 - I,ens F3 . 
"

RVC I'3 Lens ir\
l,ens F, ' '-DSorB ïr''''''

Lens A. róg.
Lens A.J. . .*
VéIo.81 '
quick Stbpd 83
Lens C.L

trens C2 .

JuveDtès C2
LeDs DI -

leus 12 ..

Quick EI -,-

t2

0-12 .

Naan:.. .



DE LENSHEVUE
LTEEKBLA.D VArï DE VoETBAIVmENIGING IENS

tl+lt**ll*;1*******tt****iGt(*r+tt**tt*tHt,:íle iaa**tt*****,t t*tt***t***t+tí**tt*tÉtH#t.*xxt+x***xx*xx*xit .':

OFFICIEEL:

Aankondiging openbare uitloting obligat,iel_enine 1987,

.ti /

J

''. 1 :'r .' :.. :i
Maandag 1)+ nel a.s. zal in d.e bestuurskamer de openbare uitloting plaatsvind.en
van 3 obl-i€pt1e_s yan f, 10_.0-0,.-.

Het bestuur.

Het Bestuur.

J ^,I

',. rr, . " "'i ''

1.. ' i L,i:. - --'

ii 'i

, "r -l 
:1i

t..:i

Boete.

LENSnieuws:

zaterd.ag

Zondag

dinsd.ag

12,nei
13 meÍ

15 mei

Regi stratiekost en Ie boeking f. 10r--: R.v.Benmef,

Administreti ekosten strs.fzaak f. 35,--: D.Senders.
Betaling vóór 28-5-t990 .... door overmaking op gÍrorekening 336?11_ o.f tànX-
rekening ]r2g92l+2?g 

..Rabobank Den Haag, t.n,v. v.Í.lfnS te niSiwi;X onder. ver.-
meld.ing ve.n rrBoete " .

- t&ràLich schiLderst en. 'BLon gl-asselvice' ,nod.igen U uit of naàr ' aanleidiiig '

van het lainengaan bn ae openiig van huii' nieuve"pand u"n ti" ó"àà i;re";g 3r,
2552 EP te r s-Gravenhtige ,' dóndexdag 1'[ rnei a.s. tussèn ]-6.00 en 19.00 uur
onder geaot.van.een bapJe en een drani<3e het bedrijf te komeri bg.zicht i Sen_..,

- WiJ vensen deze LENSsponsors een voorspoedige SaEenverking. - l

- DrogisteriJ -Parfunerie Rustenburg, ook L,eer één van d.ie bekende, LENSsponsors
heeft na een gïondÍge verbouwing zijn deuren diosdag J- nei J.]. veer
heropend. :'

- WiJ wensen Be-n., Maris, Loes en Natascha Snuld.ers yeel.sUcces [et, hun nieuve
vinke]. ', ,

LENSagendatips :i

:.: LENSJ eugdtoernooi voor C1 en n}
: LENS. l+ - BKS11,4 5

: AnOreg, - I,ENS onder, 23 jaer

aanvang 10.00 u!r,
aanvang 12.00 ur:r.

' ir
aa.qvan§ 19 . 00 uur,.

donderdàg al+'meii . 
( hene 1vé-ert è dag ) RKWIKtoernooi -'LENS onder 23 Jaar, -

vriJdag, 2l nei;_:,LENS LENTE I00P.
':, . Í,,, .; t.'

ïi,e LENS P+!LE!ooP.25 MEr 1990..

NE het grote succes van het afgeLopen jaar ( ruim 500 deelnemers ). organiseert.,r
LENS vriJ d.agavond. .21 mei 1990 slHeer voor de 5e.na8l deze prestatieloop. Deze ",1loop is err voor. ied.e]:een; naar bovenel voor de, LENSEB van, Jong tot ouè. -

L

"i .,,:



Op het frs,aie parcours ronA ons sportcoEplex' kan uen deé]Lnehen op tie v?lgenèe -
afstand,en'1.,'r.lÍ,:,...a.'I];,jl,:|!.:'.,,l{tsji:'ií-i.:.,

- 2 kr tie zp. JIUGDIOoP voor deelleEers tot en net 12 Jaar.

- U kE en j.O ïm. ' " 
','-

InschriJven 1'oór de loop is Bogeliík in het hlutgèloulÍ ' itr d.e weekentls en '.
I s-evond.e en op de tredstriJAdag venef 16.00 uur. ' ' -: -. :r -'

Uiteraard ziJn er op a1le afstaEA€n freeie priJzen te uinnen. fevens ontvengen
al-Ie aleelneflers ee4 originele herlnnerinE. -

fiet inschriJfgeld voor Ae Jeugdloo! bedraagt f. 2'50 !ér persoon en vóoi de
l+ en 10 Ls. f, 5r-- per persoon.

De organisatie vervacht een g"ote deelname van Eet naue LENSEfrS zodat
aantal van het afgelopen Jaer (5oo) ken vord,en cvertroffen.
Voor inlichtiE8en kunt U zich Henden tot:
Bene r.d.Steen eD 1.lir6 Kouwenhouen.

,.]

het

UNICORN IINICOR§ uNlConN UNICORF UICICOBH ,

,.i

G. D. A.' I,EiÍS

Tr8dÍtiegetrourr vas ook dlt eeizoen de LENS zondagselektie - traíner,
PiE westgeest, bÍj ileze .Iaatste korletitielÍedstriJ d dé aangelrezen ttran olr
otrze 1e e.Iftalspelers op punten te beoordelen, alsmede zlJn EedstriJdvisie
Yoor ons op Papier te zetten.
or pin eaaili Èeslaagtt is, kunt U in het ondeistaerdb versleg zèl-f beooidelen
en vat betreft bet rru§IconNvoetballer v.h. iaar" klasseEent ' zijn -beooïdelin8 . ,'.
heefb niet6 abn het kIàssenent doen veranderen.
iii.'àiilri"t'.,r*ïr'ïÏ"tË.à-t":.àrài-"ï.-àà"i"r beseerÍIe "uNrcóBwvoetlalter'
van het j ear trofee" za1 ontvangen | ' ' ,' ..:' '
Pio, bedenkt 1'oo.r 19 Eederrerking ! ! ..- ), .. I .., ..,., ,

'.'.,
Een vedstriJd. die lest in het beeld zoal§ LEI{S zich dit Jaar heefb genarifei-
teerd.. Voor het, grootste gedeelte hed.deD Íre.de l'edstliJd onder contr61e, Iaaar 'r'
toch kïam cDA in de sLotfase langsziJ.
Ook in de coupetitie zíjn er nouenten geveest vaarop tEltS dichter ttJ de top
had kunnen sluipen of zeff6 een perioiletitel baal kunnen veroveren. Wie denkt
Eiet terug aan de belangriJke thuisvedstriid tegen VCS, llaar Íe btJ rrinst d.e ,: 'j
kopl-oper op 1 punt benad.erd. }Íeren of de verloren ued§t"iJd tegen CDS va'ar Íe
naast de 2e periodetitel grepen. Zelfs in de 3e periode Earen er nog voLop k6Bsen'
nas,f de verloren vedstriJd tegeD Hoek van Hollaril bracht LENS, in een negenoeg'":' "
kansloze positie.
Dat het oók'rod"r" kon, heeft LENS besezen in rle vedstriJiten thuis tegen '
WestJ-andia, GDA en. .Laakkrartier (2e helfb ) en DWO uit. - i^'
Masr over de gehele competitie. behekeu, zijn we al-s.tea$ tekort Seschoten. oE. -.,iserieus een gooi tè iloen naàr 6én vau de hoofdpti}zen. De echte tesngeest
ontbrek op belangriJke mol[enteE onr elkaaÍ over het dodè punt heen te he]pen..: ::l :

De rfi1 oE vuil rerk op te knappen, Ealen voor een arader te trekken of een
ender ziJn plaats over te ne[en ']Ías triet altiJd biJ ied.ereen aanvezÍ6' -

De tekorten in n[entaal opzicbt heeft ons ile nod.ige punten geköst', vant voèt]el-..,....,--
technisch en - tactisch hoeyen ïe niet ontler te d.oer voor de Ploegen die boven
ons ziJn geëiudigtl. "' .- ,. '. '::." -"
De doe].stelling van dit J aer is d.us niet.gehaaLd, een teleur6telliri6 voor.ds '. '.:l '
spelers en tle. tecbnische Leidín8. .Toch' ziJn er ook nog positieve Aingen te' ".. ;

verneltlen .

2



ltti ?e slr,.,i dp,! ?1,É1i ltë..Ídliharéë.íil dÉ b^óogÉte èfàeting ran de xeserve el-ftaIfen. .

i1:.?ïÍrllïf.XÉÈ rëïl.ÍsF zrir d*verpe. EolarrÉriJÈe sperërs riJdens het seizoen. Een
+EÍLqr elglli$fl.8*Jt1 d{t iie+.r do';rgsbtéLièb ií het 1e elftar en tn het 2e e]ftal
f,'!-bsi. er ílsii'§s; ;++i ÉenEenci*í-,;a ée ,ri;ràr""aà pi"it."i--ti'ïËr'r"""iiiàï-
1"|q:tlu Èq1'dq9í1 -qf ËC vul-1ËtË, Àil. 6Èt à1 Eéèft dit voldoetrde veïtrouven voor het
LruTzPÈn ,yD - t ? L1-'' "
lJa dezc h+r!q"è§L'riÈb.uh eg lisr ceizoeti rgp.; 196 töch nog een kreÍn verslagv+4 ds rFgÍEts rrstrriÈÍ,.ít,íé+ëdBfridd vóor die rulport.rs die mer'dÍt moöie'ïèèí'' '---
héË §írgn{-i YË}itfpeE i?6véi1 hët BDÀ cortler.
v99l:4e vegetrlJí uerri Feaé veir Bemrriei d,öör onze voorzitter in de .broenetje.s .,
6ÉZgt. EeE6 b$gÍt te itainen Èegeveh ëèh punt te zètten onder ziJn actieve. :.,, :.

I:::!?]*:gPÈier..Àitiiere í[teieesea en de efstend russen couda en.Den,raas., i ,.;
liqi;pÈF H€ní ïEt dëtÈ beelÍestng gebrécht. !,ie noeten dit. respecter"rr, rr.,
iÈ4?!§€rr tË iiEt ër *ex otet éèr:s dat IÍe in Bene van Bemer. een here goed.e ,.
iglAgtrt Ïoot eË e.elëotié gaan niËËén.
DË vedetfíJrl t:g zÍeh ua6, ondahkE het dru}-kend.e rÍeer, het aenzien best vel_
vÉ4ffi. EDA kiiti dë 3e period.etÍtet nog pakken en Ín theorie had zelfs ï,ENS

.lt{e! vefrorge véètbatr van de kant van LEIVS er d.oor Lange halen tí;.COa pro_ .'1 ..

Ègëxdcrl bciae ieame d.e aanval te zoeken, uitgespeelde kansen ontstonaen À"r :rr'. ' "i
ÈElit€r ílëtr_ldant het ttoer-punt ven oscar.r.a.laàr kwam tot stand door len t'
$rÈíYFfÉteíd lii dé GDA verdediging. Na xust noest GDA neer risicó neiren, vat . ,i._;,rËÉulteèfdc ín verschillend.e kansen voor LENS. oscar scoorde zaia ze d.oerpr:rlr
É!'r aiÉ fríchard v.d.Hoèk (terug in het r-e elftal sind.s oktober 'ó9) "o 

l,í"r"o
.lJldl,i'ch l,Bt zulniser Íet de kansen varen onsespr;G";, à;;-;;o àóí ";';.ii-- 

, 'l
grQtérè 

. 
dchtèrstantl gezet gelrord.en. Maer GDÀ tón irèt Íaatste kwartiè'r toch nog' '-'--o

-J.enq1iiltÖflehenzod'oend'enoghoopkoesterenvoorde,3eperiodetite1:,Ii4 hrlooÉ bleek echter dat cDs net 1-0 had. gevonnen van l,lestlandia, vaardoor Dlrrolachgval6i"r en GDS gaan striJden on pionotià.n.;; à" il -- -----:-l :"-:
.nEÉU niid hoÈ on een aantal nensen te beilanken nanens de geheLe se1ektie,.n.l.
19 _ulqlgrt,ers voor et hun steun tiJdens dit seizcen, de mèns-en i" a. u"iïnË, :.'].:- .-tlÈU ti€Etuirr èn tenslotte het hele begeleidingsteam rond de A-§etektiè.
v€ÈL d6À1t +oör' al1es vat jullie voor de selektie hebben ged,an en hoperiJk
líHnilen flLJ ïolgènd seizoen weer op ju.Llie steun rekenen. .:. .. ...-.

{

iiiteLegeii 3ë IL KïvB
e3f ÈÈ=== gitE==È-Érs !! r!É r

$l)E - igestiandtei.Ee - DË0
ED-À - irÍlíÍi

Ui ÍtdJilà6EemÉat
E,ii-3=Éc-É===4r

ill{o là-el
irÉ+l.*tvertier z2-26lfirifJ ep-à,
iieetilarrd.ie AZ-?50ÈA 2ërà2
Íï,v,iíc:Ll.arid Í: àa-e? ''

PiE vlestgeest .

EBS - vc§-
lWO - Laakkr+artier
II.v.Holland : 'BTC

Xindstand. 3e perioaeiiisf i

?2-XeïdB

0Dg

,Ë0
ErÍ0
ÍíÈ5

4

i
z

?

É

I
ti

I
1lJ..:
t1

L-0
0-3
?-2

\3-ao
36-31
,2-35
l*h-ar
37 -25
32-38,28-3L 1'',

29-38 '
33-38' '

?r-àn -

2r-l+6
2o-[8

I

3
It

5
.6;'7

B

9
i10

(
(
(
(
(

(

(
(

+7
+6
+5
+2
+h
+1

GDS

vcs
GDA

IENS
Westlandia
Il.v. fioLland
3TC
ns0
!l{0
Laakkwartier

T -.LA
7-]-l
7-10
Í-ö
t-l
7:7
7-7
í-b
7-6
'l-5.,,
?-l+
t-é

. -,2-3
?_)
1:1

+0
+6

)
)

)
)
)..
)
)

11 BEC
12 1i3S

3

àË"àr 'i'
Eí-Lg"' 

,

e2-1,9 . .,;
2e-16
È2-8

í_L\
(+o).
(-10)
( -11)



Dwo, Leakkl,art ier en GDS

DSo en BfC Epelen l3'Itrei
ve<tstrlJd íoor behoud 'in

,'.,'''-..^'

ziJn dè periode-hadpÍóànen. ' - '1. i 'r'rr
a.B. orn 1b.OO uur op het Velo-teriein de besLis6in8s-
de 3è klasse; i{B§ eD BEC ziJn sI gèdegradeerd. "

UNICONN IJNJTCORN, UNICoRN : 1. ^ , UNICoEI! I'§ICORN
't

i;

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

S SENIOAEN ZOïDAG" S '.'
SSSSSSSSS§SSSSSSSSSSSS

Ultslegen zondag 6 nei L990

GDA

Vios 3
Arcbipel- 3
1íilhehus I
f,ENS 6
TENS 7
Tedo 5

rEils i-".
I,EIiS 3,
I,ENS I+

LÈxs 5.

Quick 7.
D"nL 5
f,ENS B

0-L
5-0
2-2.

13-2 .
lt:7.' 2-5

I+

l,i

; Í. r;

,t

19.00 uur LENS 6- : Viostoernooi - .r '1.1;'"'

L,ENS 6 + M.Reuver, I.vierling, _A.SclUl, P,PerreiJn.

Prograrme zóndeg 13 nel 1990

12.00 uur IENS l+, ' .-- BKSVM 5
1l+.00 uur LENS 6 - Engelsen

Prograr@a vriJdag 18 nei 1990

l-9.00 uur LENS l+ - Vlostoernooi.

Progra.ma zondae 20 mei 1990

It.00 uur I,ENS 6 '- Jan lloptoernooi ,
11.00 uur LENS veteranen l'Jan l{optoerriooi

Progre,nma Henelvaartdag 2l+ nel a.s'

nKWIK - LENS onder de 23 Jaar.

i:.

i It.

,.i

0pstellingen:

LENS veteranen: J.Monbarg, J.KuiJper, j.tli.ttin5, L.VErkiJk; M.tÍc ' Fedden, A.Bi1;
i, derbeek,. G.Duivestein, G.v.d.VeLde' L.v.a.Velde, J..nozena,

.'', J.[eiJlnk, T.Vier1ing, A.schijf, P.PerreíJà, M.tle Groot.

Voor tlezé coÈbinatie tiJ'dig afschliJven biJ L.YerkiJk teit 3\5\972
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IoFscoorderstrofee :

J.v. d.Stee
F.Disseldorp
E. Eeriens
A. Ernster
D. SaaderE
F.v.Knijff
lr. EIo].].cE

zaterdag k
zondag 6
zondag 6
zaterdag 3
zaterdag 1
zondeE 7
?,oI]Lda9 L

;+-il '.'.-l ir -

h?,iloelpunten
h1 doelpur,ten

.2L doelpunt€n' 
1l+ doelpur^teu
1! doelptnten
3"à doelpunien
13 doeLpÉ:ten

ir i. l
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Z -r,!-!iGS DE SFOHTÈII V,A"{ DE Z.lí.IAXDEll Z
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Uítsiag 2 n[ei nagorpetiti_e. )

T,ENS - Ka.nraari a-2

È{et.hoE.1 {edstríJd (9 mei) rcor.,'de. toeg ís de tussenstand in de. ha-cofretitíe:
óunten

L i(a&:aa!
2 LMS
3 Amar Deep
l+ DltC

,'7

,
lÍ

I
VrienilschappeliJke veds"iiJd Wöensd.ag 16 nei 19. O0 ,u,ur -1,8§S 2 - :Duito 5.
Errentuele eÍneLdlngen biJ .B.v.d.Nou1snd te1: 196?016. ,

Zaluerdag 19 nei 1990 ÍENstoerEöoi) voor L en 2.
- '" ."1-' .

Deelnernende vèrenigilgen: fl_e.tioDale, IÍederlanAen, Íe Herve, Quich S*"€ps.

Aanvan8 1e ned.striJd LL.00 uur.
Duur van éà redstriJden ís.2 x 20, srinuten.
Prij suitrei,king oE 16.00 dàr.=.:

:'\ ' ' j,
Z,alverdeg 9 lunÍ' 1990 toernooi biJ I'íarine .

Puzzelrit LENS - Zàterdag

Zonoal 6 nei, half tHaalf en oEgeveer 3oo Cel.siuè, t.iJd voor ae LHS-puizel,rit
du6. ', i. .'
He}]-icht door d.e teoperàtuur,' aLsmed.e het feit dàt er. <toor' de z€,teraagcomissie
geen putlicatie in de LEl{srevue va§ geveest, tel(ie de-puàzelrit sLechts l+ ''

Maar onaienks d.eze gerÍnge aàimo konden tle deel-oeB€rs ns eflcop y€.n de slopend,e
zes uur durende rit oveÍ t'PariJs-Dakerr vegen en àe]-fé eer: route over een
"nlei neertr bestaanrie bru6, terugzlen op een gesla&gde roiddag d.oor oos Eóoie
Eed.erl,abdse landschap.
De routebeschriJving, ajlsnede de quiz-vragen veren ven uitzond.erliJEe krreliteit,

voor d.e volLedi6heid volgt3 h1èÍ dan nàg,de eiÍAuitaleÈ: .*1

L. nolf v. d.Toorn,/Een v.d.f,ouLand. (echter vriJa'el zeker op onrechtmatige vlJze)
2. Peter. I(-rol / Ered l€nce]-
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h
. Dennis Sand.ers / Ron v.Capelleveer
. líouter en Rob Mahieu.

Volgend Jaar hopen I{e op een groter deeJ-nenersve1Q..

I'red trancel.

g4§=Ig=gIgggEEgEg

EIftaI .datu-u sanvang teaensts.ndel

Algemeen kontaktpersoon: Paul v.d..Steen, Chopinstreat lO3, 2552 SV Den Haag.
tel: 3970151. BiJ geen gehoor: 3635!18 tr'red Glens. _

I{etlstri.l dprogre.une A-B-C-D-E en tr' Jeugtl.

Afbellen voor ond.erstaantle vedstriJden aLleen biJ Paul v.<I.Steen (39?0151+)
zo snel nogeliJk doch uiterliJk voor vrlJdFgavond. 19.00 uur. B1J geen gehoor
belLen naar Fred Grens (3635418). In utterste uood. nog op àalelaagiorgèí-'op '
LENS (366131\) na 8.00 uur blj ienand vaa tte J eugdkonraissie. r ,,.t -

uit/thuis terrein/ve]d saurk.Lens .

B3

c1

neí
uei
mei
mei
nei
mei
nei
aiei
nei
nei
nei
I[ei
uel
l[ei
Eel
nei
nei
rne í
meL
nel
uel
Eel
nel
Eei
uel
nèt
rael
ael
mel
mel
nLt
neÍ
tet
4ei
nei
mel
eel

A.reg. 12

AT

10 .00

vriJ

9.30

11-00

1r_.00

zie biJ
11.30

i'

vriJ
10 .00

10 .30

u-.00

13 .00

13.00

,13.00.

13. OO

^ 13.00
'., . ,

9 .00
. 9..1+.0

9.1+o
9 -t,
vliJ.

Ll+

12
1L

Leitlentoernooi uit zie kgpy
zle biJ opste].lingen nieuwe elfta}lèn

zie biJ opstellingen nieuve eIflallen
Leirlentoernooi uit zie kopy
z1e biJ opstellingen nieuwe elftallen
EDStoernooi r. uit - zie kopy
zie biJ opstell-ihgen nieuwe- elftallen
LENStoernooi : thuls i ''"" zie kopy '

eveEtueel helve finele C-een-cup
opsteJ-lingen"nleu$e eLftal,len .

GrevenzaDdetoeralooÍ uit Gen.sp.prk

Bl_ 12
th+15

l_3
1\+15

12
L5
16
12
t6
12
l-3
Ib
12

1à+16
12

Ll++16
13
1l+
l3
1l+

.13
1l+

,13
14
13

, 1l+

13
1l+

.L2
,l?

12
12
72

c2

c3
CL

D1

D2

EL

E2

La

El+

E5

E6

I1

zle biJ opstelllngerr nieune
zle bil opstell,ing Clr
XDstoernooi uit
zie biJ opstel,lingeh nÍeu$e
LENStoernooi, thuls
zte bj.J opstellingen nÍeuÍíe
Voorburgtoernool uit,,
zie biJ opstellingeu nleuve
LENS extratoernooi thuls
zle biJ opstellingen nleuve
LENS extratoernooi: thuis
zte btJ opstelLingen nieuve

,., LENS extratoernooi thuis ..
', zie- biJ- opstelllngen nie_ulle

LENS extratoernooi thuls
zte biJ opstelllngen nieulÍe

.. LENS .extretgernool. thuls ..-.
. rzie biJ opstell-r:agen nie!.lse

Wilheluustoernooi uit
. I.Ill,Ïelmustoernooi , uit

I{ilhe]nustoernooi uÍt
Tetlotoernoo.i. I ., , ult .

efftallen '.1 ': :

,','
zle kopy 8. 30
e1ftallen' ':i
z i.e kopy, .., , ,., 9.1t5
elftallen
Pr.Bern.]'ean.,zie kopy.
elftaLlen " '"' '"-
zle kopy 12.30
elfts.J.tren
zle.kopy 12.30
elftalLen

zle kopy. . . .

elftallen ..
z1e kopy .i
elftallen'
zie kopy , ,. .

effta]l-en , , .

zle kopy , ..,,
zie .kopy ".. "zle kopy .i,. ,.

zle. koBy.r, ., :. ,.

11,.'"'i i'i

9 rl+5

13.00 LENS extlatoernooÍ thuis , ,zte, kopy ,, i, L!,30,r
zie blj olstellingen nleulÍe eLÍtallen

.".iri-'

t2

r 2;30.

,12.30 . .' I r. '.

30

F2
r'3
F[
F5

00
30
30
30

ö
I
o

I
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BiJzonderheder: :: ,- f. | :

- aarvezig Juko. vanaf 8.,30 tn1r: C.v.Reijsep,.. H.Yerhey en L.v.tl-Eerg. : : : " -
- gaarne ouders ,net vertoer voor: L,E§§'A.reiE..'8L,'83, Czi Ch, D2, r.J_','i 12, F3 en fl+.
- Lees dnders-r,eende hopy'goed door: tEl{S tEIl[E LOOP, barbeqiie, Jong tms, reisjes.
- voor biJ zonderheóen/opste11Íngen toer:nooien zie hierond.er- ', . ,._:_ ,i..
-6eentràinirs.9pi1Lànr6meivool.del.-se}ektieenB-se1ekii€

De trainiu€ voor de D-selehtie 6aat genoon d.oor. "r'- 
)

- 6een treining 1'oor a]Ie f-hLassers op J-6 oei.. , . ;,

Toernooi'en zeteÍdag. 12 nei eir zontiag 113 ei

Ook dit r;eekend eeer rreel toernooien, zouel op LffS "t" biJ aniiere ierenigingen,
Op zondag een extre thuistoerÍlooi voor al"le E-klassers, en op zondeg.eeE toernooi
biJ EDS in Rotteide.n voor 33 en Ch. Lees Eoed alle opstellin6en ilcor".. En denk
eraaa, ooh Ce priJsuitreiking hoor.t erbiJ- ..

A.reg. §emen Bet 81 een toernooi in Leiden biJ de lï Leiden. De deelneurèíde
p].oegen ziJn s.fkbnstig uit l{eemstedè (SV ÍlEC) i KattriJk (,w XatyiJk),
PiJnscker (pSvf),. en Polen ( Vi, Eorun). De viJf veóstriJd.en durer
2 x L5 mLn. Jul.lie eelste líeestriJd begint or[ 10.00 uur, rie priJsuitreiking
is on Lr.00 uur.
OE 12.30 uu.r kriJgen JuLlie een broodnaaltiJd aangeboden.
Opstelling: al.s bekend.

Bt Sanen met À.reg. naar Leiaien voor een toernooi biJ VV leid.en. JuLiié speleni tegen Tonegidb, laaEkr.rartier, Leiden, Lugdunuxi eD Hoofdéorp Íèd8trljdeD van
'2 x L5 oin. De -eerste vèd.striJd is aE 9.30 riur. 0n. 12.00 uur krijgen
iuflie een broodréa1tiJ d aargéboden. 'Let op: er líordt vroeg veÍzameld.
Opstelling: als bekend. + Terience Levenstone.

Zondag gean julLie naaï EDS in Rotterdam voor het speler yen eer tcernooi
in een beetje biJzondere vorn. El,k teaB Èpeelt eerst een voo"ronde vedstriJri,
en d€,erna een finale. Beide vedstrijden duïen 2 x..25 sjrt. JulLie ieger6tender
in de voorond.e is: Zwervers, Deze vedsiriJd begint od' 11.00 uur. later
op de deg vo]gt dan tle fineler,*eastrij d, PrijsuitreikÍng is rond 15.30 uur.
opstelling: F,A11ad.in, F.Barsatie, G.Sarsatie, .?.EeffeHiJn, M.de Kok,

B.Le,ufero, E.I6u, H.Lut, R.v.Bee , O.Boberti, P.Síe1ders,
'C: Sa,ikk€r en E. ïass.r. r - : '

LEI O!: zonder autors komerr JuLLie echt niet iE Aotierda&. 0uders 6sarne
éCn k€er dedelíerkiag,

. , ri -i 'Í
?'a+,erd.a8 het Imstoernool, saEen Eet DL. De r+edstriJtlen duren 2 x 15 Ein.,
en, d.€ tegenstanqers zíjn: HVC C1, Excelsior Maassl,uis CL, Sljedrecht CI en
EDS Eotterd.a.n Ci. JuUie eerste vedstxijit begint oE 11.10uur, Ae priJzen
rÍord.en uitgereikt oE 16.00 uur.
OpstelJ.ing: als beirend. .. .:.

.'1 '0p;2L,Eéi oln 19.30 uur' bi J eenkotnst voor d,e ouders Í'-v:r. PàtiJs. --

voor Jul-lie za.l,erd:.g eea toernooi tíJ de voetilelveredigiag ,GreveÈzeide
(rootl-rÍt). Tegenstand.ers ziJn DtiNo, Lyrs, Alphense Boys en íetuurlijk

, Jul}iÓ èèiste i-édstriJti is or 11.30 uuÍ; en de priJzen eorden uitgéreikt
on L6.00 uur. Zijn er oud.ers aet vervoer??
Opstelling r àIs 6ekend.

0p 21 nei ou 19.30 uur bijeenkonst vocr de ouders i.v.m. PeriJs.
, jj,;.:i' T .'-

r" " , ' ' l, ,.
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ch

DL

D2

Indien nogeliJk d.us even riJd.en! -

EI tot en uet E6:

Een toernooi op zondag biJ EDS in Rotterden. JufLie sPelen eerst een ;. ... :

voorrondevedstrlJ A, en daarna d.e f1na1e. Beièe wealstliJden duren 2 x 25 nin.
De eerste tegenstandeï is Excelsior 20,.oE l-0.00 uur.

,opsteJ.lin!: R.Heirique, R.Kloör', ql.Koèat P.Koo, M.Pronk, J.Soysa1, . '

Ouders oDAeIet: :- ":
zonder auto's komen d.e Jóngens .niet In Eotterde.E.
voor ttit laatste toernooi.

caarni uw nedèvèrking" 'i; 
"*

op zaterdsg spelen Ju11ie iret r,rlistàernooi net a1s tegeíétahaejis' bEv uit 'i'
Leièschentlam, EDS uit Rottertlan, RYC uit RiJsniJk, en Ercel-sior Maessluis.
De ïedstriJden duren 2 x L5 min. en Jul]Íe eerste vedstriJd begint ortr.'...'
10.35 uur. De priJsuitretking is oB 16.00 uur. . . '
Opstelling: aLs be.kend met A,Sen.

ii'-:

Op zaterdàg éen toernooi bi; ïoorburg, uet als tegenstantlers: Voorllrle,'
IDHI; en viós. '" ' ' -
De eerste vedstriJd 1s on 11.00 ,rr, du priJzen tordei uitgerelhi om'
15.00 uur. .. .. j '- ir ,."i 't ' .i ,,." .
Opstelling: g1s .bekend zonder M.Ms.ttheiJer en net n.Stap (?)

Ouders opgelet: ' zotld.er autors koEen de speleis nlet Ín Voorbur8.

0p zondag 13 Eei spelen Jullie een onderLing toernooi (zonder priJzen)
op, LENS. ; ,..- ,

. Na poulewedstrÍJ den volgt een jfinaLeronAe.- En ne de finales een iJsta,art
voor iedere pl-oeg. We verwechten alle spelers en leideÍs in het origÍne1e
.LEllStenue. Kan le.nlet dan ben,Je ooh voor d.it toernooi verplicht.oÉ af
te ,bellen voor vriJ dagavond 19 .00. uur. Een nomaLe zo,ak. ,, . ,,:i

De poule-lndeLing is a1s rrolgt:
poule I '' ' porltè' 2

ttNs E2
. I,ENS E[

I,ENS E6

LEITS E1
IENS E3
IENS E' G

Tussèndooi een pdíaItyboks.el. 'ilinde oE + 16.00 uur.
ZiJn er ouders alie $i].Ien fluiten d.an kunnen zij.zich
even l[eIden. Voor ale rest gevoon ]ekker voetbellen en
het ereteryels'. '

.on-
de

12.30 uur
oualers op

F1

F2

F?

Een toernooi biJ Wilhel-uus iE Voorbur8, ss.Een loet F2 en tr'3. Ju1lie eerste
.iettstriJd is om 9.00 uurJ tegenèt&ndàrs ziJn: trïièIsior' tUaaósluis, " '

W r s-GRavenzanAe, VV Leiden en Wilhelnus. Het eindd is ou 12.3-! uur.''Opstelllng: àis bekend.' L :' ' '' :

Op zatertlag een toeruooi biJ HilhelEus 1n Voorburg,' saien Eet Fl" 
-en f3.

Ju].lie- eerste we.dstriJd is on !.h0 uu_ri en tegenstanders ?1Jn: vv Leiden,
Quick Step6, W i s-Gravenzande en Wilhelous. Het einde ts on J-Z.J-! uir.
O-pstq[ing: als bekend zoncler M. de Kok. . . - ,- I ' .. ', r 'r

JuILie spelen op zaterda8 een toernooÍ bij Wilhelmus in Voorburg,,.sa.Een
net F1 en F2. JuLlie eerste we-d,striJd.1s on 9,40 uur en het einde,i.,'.
is oI1 12.1, uur. ..i ....,..Í:.
Tegenstald.ers zijn RVC, Laakklrartier, Gravenzande e! Hllhel-ur--us . : -. , "

Dit tea$ speelt zaterdag een toernooi blJ Tedo, net als tegenst8rders
Groen i.Iit, TEDO, HnV en de JAgers, JuILie eerste uedstriJtl ls oE 9.15 uur,
het eintle is on 13.15 uur. Opstelling : als bekend.

r1+

8



fiieuÍrè è1f'"4}].en

18.30 uur nK$Ilf '"
13.30 uur RI(SVM

veld

1

seoen}oErt

18.L5 uur

18.00 uur

,i:

De leatste wedsttiJden yoor de nieuve elfiellen staan koEentle veek op het
prograrnu8. BKSW is onze tegelstarder. He hopen dat er voor.- ae.-uit_ye4gtriJden
op ïoerstlag (nieuv B en C) voldoende vervoer is.

ttaandas 1U-5-iidó

L9.00 rn.lr f,ieulÍ A - RKSVIII

18.30 uur llieuv D - ru(SvM

I'toensdas 16-5-1.990 ,. :

- l[ieur B

- Nieun C

'sp. 
Ërk.Polanen

sp.prk,PoJ.auea
.30 uur
.30 uur ' '.. 1?

+1

;.,

Cpstellingen :

NieuÍí A:

,i.it:

van
van

ven

var!
van
var
YAn

A.reg: M.v. CrooD.enburg, E'.Kamps, P,honk,
B1 : E:Aydogdu; J,'Doer5fu, S.clauCenans,

man, J. Spaens
83 -: G.Bersati€. .'

-.::'"
D.Heins, H.Jenien, n.foof, n.Scirurr=,'.
] '.', ..;

Nieuv B:
., . '.i

.lt .,'.. , -'Ë
M.de Brito,, D. tarrcrs, f.Í,eïen6tone :_ r. .'

F.Alladin, M.de Kok, lí. Lut, P.Sne1d.er6
Id,v. d. Berg, l,l. f zendoorn, B.Olsthoorn, J. Pronk,. n,Biemen
S.Merencia, D,Za,ndstra.

a1
B3
ql
c2

F. Kanpfreat ,

.l ir,:. -..,

J,Koppeudreaier,

R.Iíorfnaker. R.v,dPost'.,,.
r'i: . ', I ..,. i

líieuw C:

yan Cl
ven C2

var C!
ve.n D1
van D2

Nieuv D: -

YaÍl D1
van D2
vaa E1

van E2
van E3
van El+

van E5
ve.rr E6

Zomeryakótiè

T.l{eins t

J.v-Dienen, J.EoefEa6e1, S.Hoefnagel, M.Jensen,
T.0zdenir, P.Sirke,
M-WeLbergeD
Í,, e1 Hatltlioui, D.y.d.naef, J. §and1íort
L, Sentlar, G.Strik.

L. Peek
F,e1 Heddioui
A.AlhÉbi, J.3uis, A,?,d..Heuvel
A,Sen.
R.Meeuvisie' :

B. d.e lange, n. Èíarten
J. el, iladdioui en J.Pronk
R. Hendriks
J.flage.

1!1't t', )

. ',',:

t,.t . .' 
a. , r-

oudaruÍs veLe verzpeken hebbel ' sl-echt8 ,íeinig spelers gereageerd. óp ors verzirek
om d.oor te geven. of ?e ï91_ of niet Eet zomel.yakantle. gaaE. - 'f .r, .. r.1 -':t
Lever ond.erstaanA. stroolrJe ?.s.mi in, ook al- ga Je ïriet op. VaÀantie. .-: ; :.

t. t !

9
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Ik ga wel/nÍet o! zonervakantle. Ik ben o1l
' .' t t '

ueer begchikbaai'oE jtë trainen;. ) '-r'...

[aaI!

JONG IJE}IS

Nognaalà eén hèrihnérin
( outiers, spelers etc ).
mei biJ Pau] v, d. Steen.

ReisJes ParÍJs/Linburg.

. .,. ],
g eair alle leitlers, tralnerè èn"anhere lchi-iJflust, igen
Gaarne de kopy z.s.m,'inleveïen doch uiterfiJk eiuii

:i:i

1i'-

I 1,.

Niet vergeten hé oà in te schriJven voor de Lens Lente loop op vriJ dag' 2! . iaei . '
Jong en oud, Lid of geen fid ledereen nag Beelopen. InschriJven voói dè..-r'ï "r.
2 Vs (tln 12 Jaer), L kIu of 10, kE hsn.,1n ous,klutgebouw t/n Z, nei a.p,.,)rii 1:t, rl
De 2 kn. kost f . 2,50. De oterige lope.n {. -5,,:: per persoon. , ., , .: .-i ,.,. j ;_Elektronische tiJdvearnening'eri voor ieaeié'iolier een t-euÈe herianerlng.

.i,, i . ri
BANBECUE 26 MEI. .. ." ., 

".
' -. ..',: .

Iíeinig reaktÍes op ons voorstel van vorige veek. fypisch IENS. Nog -even.een - ... ,.korte herhellng. Op 26 meÍ lrÍllen ve het seizoen officieuË afsluiten nei een
berbecue voor speleïs, Ieitlers, traÍrierd en briders. ..' ' 

n
Kosten f. 10,-- (eten en drinken) per persoon. Daarnaast voeïtaj=teÏ'hé ouders .-.!
die d.at ïi1Len no6 sat. Pret genoeg. VaE L?.00 t/m 20.00 uur verwachtén'vlJ de
D-E-F kLassers /leiders/ouders en van 20.00 t/n ??? de A-B-C groep. 1.,.,.
opgeven door aiddel van ond.erstaanA stlookJe en kontante betallng \|oor Z)+ nei. "' '

ZiJn er e.s.weekend te veinig BanneLders' dan, -gaat .het uiet d,oor.-' '' - : 1 ' :.

Ik geef ..personen op voor de barbecueavond op zeterd.ag 26 mei.

AsJt bet voetbal-toernool doen nee:..,

BeteaLtl f.

lÍàam:

j:i.._; l,j .

De ,eisJes voor A.reg, 81, EL en E2 (tlnburg) elsmede voor CL, C2 en D1 naar ,
PariJs konen steeds d.ichterblJ.
Gelukhig hetben hee]. vat outlers gereageerd. on te betalen. Toch 1s nog niet
all-es binnen. Regel het nu sne]. en betea1." A. s.veekenal kontent o! LENS, ,
Via de gilo kan ook d.oor het geltl over te-. uaken -op giró 336?U t.n.v..!
pennlng:oeester LXNS te RiJsviJk met vermelding reisJe.:..:-......pariJs/L iburg.
0p naandag 21 mel vervechten wiJ aLle ouilels van d.egehe d.ie naar pàriJs gaen
om L9.30 uur op IJENS voor eea tespreking over de reis. All-emaal konen hoor,
het Ís belangrijk.
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Kontributles

================================

over betale! gesproken. EB ziJn nog heel vat oud.ers die een kontribttie-echier- ., -
staatl.hebbpn vooÏ hu1' zoon. Iiog elven en, het,seizoen is neer voorbiJ: E!. Èen .!
slechts aan het .hleurre seÍzoeq begonnen qorden als aI bet rgeld íkoitributie.en . , .

boetes] over re.L oude, €eizoen is betaard. Een logische. zaak.nietws,ar. Ilu,6 -sne] .

.o."rrt!o_ol qifq 336ïE t. n. v. penninguees_ter tEiS te RiJstriJI. . . .: ..:
VRagen?? Bq1 Ina.,v._d,.Berg teL: 3297978. ... , ,..i . i

ji
Toernooi-overzlcht !). t/n 26 mei .: ;

Hieronder plaatsen wiJ de toerícoien voor bovenstaande alata. w€iet ;e nu ardat Je op vakantie bent be] dau nu aLvast even af.
Niet biJ Je leider Ea.&r al1een biJ paul v.al.Steen tet: 39?0151r.

18 nei
19 neÍ

De

Het B-viertal uon.

; LENS BL vertrekt naar Liuiburg.'r
toernooien voor BJ; CJ-,.CZ,. C3, D1, D2, BI; E2,.83, EL,-

Fl+ en F5 .
E5 Eb Fl; F2 ,.

tv

2b oet

26 nei : toerroolen voor A1_, 81 (ook zTlS) CZ, D1., D2, E5;86, Fl; fl+,

: toernooien voor A,reg., 81, 83, C1, D1, D2, Eir-82, 83, E!, 85, F1, Iz
t. ' 

.:' ,,." tn t3' .^,', : :' -' 
. -.

restaktlvj.teiten, ziJp : A.regiouaaL: r 8 t/n t0 Juni in LiobuÍg.
CJ-' C2 en Dl: 1 t/à lr ,iuni naar PèriJs.
E1, EA : ? t/n t Junt in Limburg.
E3 en El+ : LENstoeraooi o? 2 Juni.
83, Eli,Er. eh E6: Grayenzendetoernool op'tr
Fll en F5 : LENStoernooi op 2 Juni':

Juni .

IIet E-viertel van r,rx{s ilat onze vereniging vertegenroord.igde bu de voo*onàee:- '_
vsr de l{eagse efdelings katítr'ioenscbappen r+ tegen-lr heeft Èet uristetenílàà;. '
ru--een zeer. zwere 'po".Ie mqt lÉakk*a"tier, Lyrà, Monster en. r4*esdiJk etndrgde het,,,,
LENStea'r -uÍteintl.eliJir .op ..qe eerste plaqts. Dlt.6ing. echter niet ,óna"" ,iIj-ói--,: .,.

stoot. or.aas-_hatr- kehneliJk ar- biJ voorbaat ae sirijd opgegete.. zi3 kwaaen nÍet op.De. eerste vedstriJd tegen MoRster. LENS stond e} snel àóuiar. Eersi nét 0_1,;: lsternet 1-2. Binnen één minuut scoorde LE S 2 x en IroD net 3_2. De volgende pa"ii;. ,,., .tegen Laakkwartier. ríeer kria. LP.NS achter, nu zelfs net 012. cu", i"ouiu", Ígllt"r ,-IEIS had een echte vecbtploeg en ze kloïten zich naar èen 3-2 .overvinning. D.j'i :., ,.spelers gingen aI rekenen. A1s dit, BLs Aat. veryolgens telen. l4aasaijX. ,: . , , ,....NatuurliJk weer een sne]Ie achterste.nal 0-1, fletuurliJk ook-*eer''de 
"i""t z-r.

Een gelijkspel tegen Lyra zou al vold.oenile ziJn voor de eerste plaats. llel.aas .ieen verdientle 2-o nederlaag. Rékenen r-eerd.e ous d.at nanneer Lyrà geriJkËpee3.tie
tegeb Monster wlJ een beslissingslredstriJ d aoesten sper.en om àe eàrstà ptaats.. !1 .-:yErloor Lyra dan varen viJ eerste, naar biJ rrinst ven Lyra, ïafen z1J eeister........._ r.I{e gingen eÏ goeö voor zÍtten. En ja hoor Det nog een uiruut te speien stontlLyra Bet 3-1 echter. De LElÍSspelers ,zongen vat kàn er nu no5!.rtrisgàén. .,... :. .-. .l
I4rra scocrd.e.echter 3-2 en 3-3 d.us eer be slissingsuedstriJ d. -, . ,, ..
Ni€,oand gaf LENS een .kans. ryra Has ir,ers ecrö ilet ueterè. terr. il*, LENS ;ilde ,nÍet verliezeri en hÍeId. het oF o-0. zelfs de verlengir:6 overteerde:r ze.-Dat ,.as grote klassè. pen€.]ties brachten ons vierteí dà overuinnir,j .r, 

t..ri -ptr"to = 
.Ín de finale'or'...ïoensdag 30 ner.. vrij holide' di.e datu, Jeenot r. rs,;ël, Rinerd.o;(: ' .

Dennis en Ahif. Proficiat.

1l_



fn navclglng van het. E..viertal deetl ook het D-Ílerta1 goedè zaken. 0ók hiér blee[' .'

dat het oefeDen Í8,t ïiJ.gedaan hebben zeker nut heeft gehad. De Eeeste véreni6ingen
hed.d.en ger{oon de beste vier spefers uitgekozen en rÍareu lnet de gedacïte begonnen 1

van alat doen. e r{e1 even,. Èr elsr het,dan'tegerizit natuurliJtt protesterén en
kinderacbtig doen. !e.spelerS;: de óuders en de'leiders biJ veLe D: èn E-tes$s '
tied.en er flink aèn mee. Precles niet de bedoelln8 van het vier tegèn.vier; - " :

DSO en GDS moesten er Eet 6-0 aan geloven en Verburch verd met 3-2 geklopt.
Slechts tegen RVC rrertl een punt verspeeld. Duialelijk,eerste en a1s beloning ook "'
op 30 Eei near de lJzerwerf voor d.e finaleronale van Dei l{aag'. 'Profiiiet '"
Ronald, Patrick, Glno, JacBy en Deniël. Meer nieuvs vo]st.

Ook het D-team ïon.

Bed.enken a1s 1id:

:.t

\

._. rl,1:.' " 
,,

I

+ -.!

Spel-e"s dle asn het eind van dj.t seizoen viLlen stoppen Eet voetballen Eoeten d.it
voor eind Eei schrifteLiJk kenbaer maken. Striui^ bven een brief naar Paul v.d..Steen
Chopinst-reat ].O3, 2551 SV DeD Haag. Dris nondeling opzeggen Ís niet EögèliJk. I - i
Na 3L nei worden bedankjes niet neer geeccepteerd. en ben Je over het hele voLgende
seizoenkontributieversehu1digd.HetismaardatJehet.r1eet.,
overschriJvi.ngen moeten bok voor 31 mei geregetd ziJn,: Jongens die near IENS
lriLlen koEen moeten biJ LSNS een overschriJvingsforEulier konen ha1en. SpeLers
d.ie naar een end.erg .ve;eniging vi11en gaan 'hoeten biJ .de antierë vereniging een ri ''t

overschriJvingsfo:rulier haLen en dit intrullen. Yervolgens moet LENS het tekenen
en a1s aI tle kontributie betaalti is:doèn ve dit gqk.' .Inleveleir ten ;deze, föi'niirlieren
op zatertlag of op de, neqldegavond op LENS.

LENScaps te koop .: .. .. )' - -.i " i t '

Afgelopen weekend zagen ve de eerste spelers, en _leiders er aI mee Lopen. Een leuke
bLauve pet met aan d.e voorkant een vit vlek met dearoi: heel duidelijk het woord
LENS. WiJ hebben er.zorn 100 besteld'en vervachten deze de komeade 'H'eken te
verkopen op IENS. De kosten ziJn f. 7,50 per cap.
ïnteiesse, neern dan zaterd.ag of zondag gepast geLd uee en je zuLt zien: deze pet
past ied.ereen .... . 

,, - _ -... '. .

LENS t/n 23 J aer.

Iïu he! seizoen teneiirtle l-oopt spelen've toch nog tvee keer met dit el,ftal.. ' ' :q
Op 15 ugl on-l-9.00 uur ult tegen ADO A.re§. en op woensdag'6 juni thuis-teben'" -;

I'C Den. Haag landeLiJk, Volgentt seizoen gaan rre vat vàker spe]-en inet' dit..tedo.

,r, .r .:
Ved6triJden ziJn a1 gepland op:
o1

9
23

septeEber
október '
oktobei'
noveBber

Sparta ea o. a.

Excèlsior 1àhdeliJË '

'iFC Den ttàa5 tanaei:.3x 'l 
'

SVV landeliJk .'
.Feyenbold ^|a4deliJ 

k. -
1

AJ ex staan gepLand voor begin L99l-. Meer nieuvs.volgt. ,.-..-,.
Geen trarnr-ng.
==========:== 

''.
't l ' 

{' l
i.v.m. tle vele èktiviteiten is.er geen trainl
l-l+ en 16 uei voor d.e A en B sel-ektie "'; '. ': t

15 en 1,? nei voor de C-selekÏie
16 uei voor alle E:klasseis,
De overige treiniDgen (D'en F-ktassers -en,E-ktassers op fl/:'rflT notnaal door.

i,

... ii,'rn8 op: . -i.

:

Jl. rlí..!r
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EN .LENS,
1920,

199(}I

-'i*t, - G -.ït. .;-l'J". ,..,' -}
r.rl'

;:l

Na het grote succes van vorlg laar (ruim 500 deelnemers) organiseerl V.V. Lens
vrijdagavond 25 MEI 1990 vqor:íe;5e kee[een PRESïATIELOOP voor iedereen.
Parcours: rond het sportcomplex ESCAMP l, Hengelolaan, Den Haag.

/ , AFSTANDEN: r.l : ''; , -.i
-.-j l,.' j. l'"r- - z rmieugotoop vni-i2jàar: -.1:-'^' akm -'

' /- -!. ,;.i.

.r jil ,t" 1,"i,
,'r'...'.. 

'.' U ,l:'-'r..

10 km
Eleklronische tijdwaarneming.

PRIJZEN:

Alle deelnemers ontvangen e
VooÍ de eerst aankomenden
Op de startnummers worden

INSCHRIJVING:

INL!§HIIx§EN:

aanva,ng'18.45 uur.; i
aanvang 19.15 uur,
aanvang 19.45 uur.

I;ji*;ï

en originele herinnering. .
zijn er op alle aÍstanden'Íraaie prijzen te verdieàen
een oroot aantal oriizen'verlooi. ii.l- .-.t,-.ri' 6. Y ..I ..' l::.. *.*.f.. ;i .d-e\li-i

.,, : . I -.j .: .:i.:.' í l,i -.nL.,, 
tt. ; . t't.

lnschrijÍgeld jeugdloop Í 2,50 p,p. Overige aÍstanden Í 5,00 p.p.

..Vanaf 17 april dagelijks mogelijk bij:-
.; .,+,.iVroom en Dreesmann SportaÍdelingeinÍCehtrum en Leyweg.
,-., Clubgebouw V.V. LENS, Hengelolaan 600 (ls avonds en in de week.ends),

u.-r.i.i3",Ï..-o§'we,Q1t11rddqs Ï*' 1u.*,iÏ' 
" 

;-, 
:

,':

V.V. LENS,

., -;.-- Frans van Diik,

f ;:... wim Kgur'Yenhoven,

,l *r,i ,;''-'i''t
,ri ,

J

.:rnr:i
i l: -t

;, \. 1l'l-:\

"-.1

UNICORN DANllll[[
$PIHï

l,FlOOn,l\SEIREESNIIANH
3 !Í rt0i

ïONY VIEBLING
u

INEDEFII-AI\E

',q it

i

I ?

f



*.).')a!.','-';iI:,.-'" {'ri'}:l
lq'r i.,:.i , i!.:1.;r ,ill{
",:j: ..,; . ';r;*j._ill:.,i

Ailresvi.l à].g]'nEeE
'r:r;É -riÍ!lj'r-Ii 'f,:.I:':1., <rt:''- :li j.)j., -"i I-i,,lr1lq "1.. i;
i ry.'l ;rj rí;j.f,, ,vi,J. r., :ti -. ":1..:.t : . ..\,)- -, - .: i ,..;.,,)',1

p20B F.e1.xaddl?.S , .lii,yi;rl,pg..,r.pelr.É+ïls\ol:r;)Btíí"pÀ! 
'H,idlli"i

2369 F.e1-1n&dalioui, D.Jun. M:iddeartede 3l+0, 2r\3 TZ Deu Haag.,rteil,,',.3zgg31}.. -liiir. '. i
26\0,..W'I,ÍéhrFu r.8eze;r..6sreBuittenstraet -:1?3, -25!, ips, Dén HaB{i..jrtel: 3296h36:i ri:-.ct,r

2092 D.À.ile^Bu+t_u.I: s"?":r1,g,y*.,r,,i,Iulr.: .ls+: 1I9;"Ex Ïtlf".t:eJ"l,.öre§E-qoà1ri"r,

uitlotiDë'ioÈ1iÉatr'eieiinÉ'td8r'si,oit-r: Eo;.too,:jli:;";:;;i:1"1j;'... "1':i;Ï"ï:Í;;
========E=====================r==============:== 

'Í: ' i;:i í '-.'t '',ii l :i: "5 i i' _'à:f, )';
:t,j:.".:.:...:,.',l:.i',i.'.'1.l-);....i...:..-i..

Maandes $.ge-t 1990, heeft, ile -Jaar1i'Jkse -uÍtloiing p1eat§ gevonden...., be'.-door ir.i"r ;ri. r

uitloting vestge8teLtte nur!!.ers ziJD OO0O22. / 0OOóOB / OO0ó0A. .i:.:.r;. ;..r1

DË'teiusËàtóÍins'öti.de aoor riiiÍotr'nri'r"!tÉeetLrà.; íoóa'.""""rl"rt"irijr::'-; I l'l
op 28 uel 1990 geschieden I '" '"'' '?---j 'r -"r':1 ' '':i 'jl "'-"',*;';' '- - -- '-"'r' '':)
Telugbetaliug vlDtlt pl.es.ts tegeD afgÍfbe var de obligatie.

..) ,,Í
..r.ri { ,,i ,lr . y' .Ili ; .

Eet Sestuur.

Iene Leate. Ioop. r:;,11:1:,

De voor :.25 _EgJ t199.0_,. eqllgeho.4tligtle_. Loo!. hBn tot orze spiJt op geuoeEid.e detuE '.:.!--,. .'e:l

SeeD èoolgeng viud,en. .1"..,,.. .i ,.i r,. . . . r.-r: i., ,. , r,'/J.iti; i"r; ;,.,:
De orga4Ía.ati.e ..is gecoufronteers uet: een 'aahte..L pro}}etren .èie vbon A5 Dei a:,s.j',B r.,
nlet kuEeq ïqf+eqr o-pge1ps.!.::r r .t.aitÍ*{ y(í i,:r!,.,rj- ï,,i1 ':." ,,,,,,i* .;! ..11.sr-r.r.-r',l.:rr
De loop is tlelha1ve uitgestelè DeEr eer] leter tiJalBtlp, vaÈrov.er qiJ U pgg,;r, .. i.àUllen infOr"neren. , , .- 

li1jrr 'rÍ :r',.'1 ^- ; '-.i:.rt, .:, .' '' - ; '

.-.i t..,,, r r',, J,,r,-'l.:.. . j, r'j:.,'....] r;.1", :.:' i 
t:':''i, tl;

.r.r lrr. . WiE ,I(ou$enhovqn . : ; -.., ...,:..,-.* ::. .;i r]

_ .ri.':.-l ,ri "rr.,,. .;ri ..,.-,',-,,.i ,t..,i'., ,..',r' : -:.- .-.ri :9,.:,--.. j. ,i ,- ri,. i::i :J,-*-rj
Do tra.usferperiodle. l!.f,.-,1 i.:,: ..ri,i r....rai', l.:.. r ..;.I:.; l.l-

. i.,),:;,*., .,- ,:,i' i,i,,.: *:."Ii ',;i.,iI-:,i 4r'.- i,:r,.Í.'i,lii
I{at heeft Oroen 'Wtt ,58 , ,epe.Lend in d.e efdeliag , tneer ttaD L,BIS?

rË"u grió;e.u l""tÀi-luèir.i,frË-Eàoio'"o'oJ#,_q"-"u- 
"r,u!. -DJ_ïè!le,rer wi; -:. -1i11'ten zéèi6'të en rriJ [eb]en dalr öbk-eíisé"gdbirreidènuét*adzà 3tuleieagevoelal. Tevergeefs t . . ..IEIS ilat JareEIaÍlB Boed voor' deze JongeDs heeft gezorga, heeft..piótséIiíg ZiJa'. -,: ..:

saDtrekkeliJkheitl voor hen verLoren. ,-1 .r,)lÍiÍíír.'. ..'"-' , - ti.:,J :
8en f,aagae voetballeaner (geen 'LENS-Lid) op een 'JeugètoernooÍ rïigt 'ine,-èchtei;-;':;l ?.,:,-'
deze trguefer te yerkls.reu.
ItJuU.ie betaleu.te veiligtt zei biJ 'LEchenal. rrDèt is niet .wèajr.i LUNS. be.UaèIt.;, .. i.i--ï! {

heleEagl aÍetert eutwooralale ik heto. .,..-=-.. - .. .. ,.:::;,-!:.: i:
Eea speler va[ ile A-BeIeIóie bètaelt keurig zlJu contrÍ]utie en zelfs zJ.Jn
boete alB blJ, volgens de scbeidsreehter, een te zuar.e: overtrèèÍng hèeftr, ,,r: nj,{-
genaalrt .
LENg gsat de facllitelten voör de A-Eelektie per 1- bepteuber 19iö i.Ë;Iete;èiri'-':"r'"'t
oE de race !0et rui-Ber aerlentte clubs nog enÍgezins te".kunhen ÍolhoiideD. j ,.!:. r-,, .- j ,,r-.:.i j

1



De clutgebouclenheicl ls kenaetiJk verdvenen ofral]ee.a !g4 ,kgyltr+r. q.ga +"p;.;a;,.j ,,'.
oudere l-eden. ALs Ík over facÍlite1ten praat dan.heb ik líet '<iver- tóetbel- ,

Echoeneu, ee.n etentíeren. eeï lerÈe,ggq1è,gi;r4qt.tehe1eq.Íeq eèrËi:+àdéfttdf..;rÏ;,-
uet líjrt eii''tiir= ö$'aài'ae racil,itelteu biJ Groeíhit'iiO"ÍËtéi iijí"a* Ëíj"-- -

LEiIS. ;. .,-,.. j,]-r L{u
De betrokten speJ-ers spreken over kfl:iJtscheltlingen, vergoedingeu, kedolonnei* à.-ri.i .
Het 'woord. betaling voröt gelu.kkig niet genoeud, enders yaren lre gesclr,o,\$.en. 

:,1,.1.. ,i!.Betalingen ziJh trouweus oooit aau te tonen. Er ziJ! clubs in Den Hdapir'u.'.e -.or- -'*'--'--
geving, all.e op ziJ4 ninst tle indru} wekken spele_rs, te. , be!919n, ,, . ......,i,,..1 í:.:,.{ .i,;r.
Een goede, talentvolle 'voetbÈIler geat niet al-leeir vöbr èé eezèl1ighèitt 

-'in ': 
.

eeD and.ere gtrub- 8peleE. ,i;]:,' ,...: ,,1 o i' ,,,' .(.r.: : j; i. J;..r.'i,t:,:il .§ii...U ...l,i!'..,]i.,,, : 1,? iiil:l
I,Iaarom geí!,'IiEN§ tlar-niet -beta.len?'.Hèt bestiirir; neerit.ml Í;.:terëcht tlat 

"LE$Sr Ebàn rilr"
club is voor een derceli-1k beleid.
iiï"ii*'"-íil;.il;;il;;Ëi";Ë'iàii-d,:rilÈ àuéJ,À!"ltéíËera,'óui' aör i;",i',H;r 1"'
freaie kauteu va,u het aEateurvoetbEl.
PersoonliJk zou lk ook mind.er Eoeite helben roet ;y.gpgoedi ngen ( gopl,l.,{.q.SE. 

.toegesteon) da,:e ons bestuur. . 
-j ''.,1". - 

,-' 
.:,.

He1 is duídeLiJk dat de verenisius ór sèsthrH vooi ioet'zi3n én- derËr iiiet'
ziJE ziel:ren, zaligheÍcl aarl sponsors. rioet 'verko!én; "Zo beschorivd tloet Iiff{S.}iet.;É "''."
dus goed. -',ii'-. ', í, lfrUrr': t '-':,.,i'r;i Jlir, :.r'. ]irÍl 3, Lllrsi:lÍiir 1!rÍr,'-r..rlr.
Tegel-iJkertiJ al constateer ik echter tlat drie - clubs in de. flAaAse resio hoo-f{.?.a}e_j_iJk
tloor betalingen'een pfonotie tiét'len 'geieafi'sËeJà j ïàt is g-l s.trgtat-,* ,ii:, i i :-i ÍS ,.,

,.,.r-'.,:.'r i ..!L í,'? tr.,.: 
" 

ij:.r.t '-:r:.:.:i i.J.!":d Jl,ïi r.:,I:l I'. "1.1i-:.'jr:r

ïàlo ...u.rooo.. .

Yi., J::' t\.,. i.::

UITICORN IJNICORN IJNICONN UNICONX - :. g11gg'jtr1: ; :1, , .:r.I

EeE sparEenal slöt van,-de kotràpeÍitier' pÏl§ een. sBaanëÉ4 i§1e1.1'5;,:5.t'íÏ1aÈSenent ,,(,r' n -
on tte UNICORN voetballer van het Ja.er. 'rr 1: Y 4r.r.: ï )',t :':tr''.
Na gedurende .eeE heel- seiioen $ekeLiJks'.de putteíte1]i-Dg',,i,iariÍgezèt ie 'bébt èï:) ' 13 ;'.l
biJgehouden, is al-s vinnaar vaD het seizoen 1989-1990 uft.' ad. Èuu' eéÉöEèn i.c; Í,'.:: +:i.1

p_ercy Bieknai,'J"e "ïii àa;r*àa"raJ'ïoi 6.'Bg'prfitl": 
rri L:'r';''r''I"ajs 

ï;:;j;;ï.;i.tï]:,:'iYen harte proficiat!
Op de 2e plaats: Joop Oden\irchen, 6.66 punten.
Op de 3e plilats: Martiu Leyendbkkèr,:6.,50,'bunten.

Tevens za.L Martin Leyend.ekker' een specia].e priJs ontvangen, hiJ
als enige, e1le 22 vedstriJden gesBeeldt
Uiteraard ook hiervoor onze heïtel_ijke gelulfl ensenI

heeft n8.[eliJk
"el.:,"r+ 1 .e i i Jllf i'j

tr '"J..:l: . È i.. : .1,-tr , i ,..t ;r-4i .la .l',.1,

UIII CONN UNTCORIV ,l,.lij{rgglN,i r,.. lI;ï; iii*ï'io'Fot,;, I ;;;".,;,t r:ebryJ ;
:l.t,t: r .rrir _:,,:,t, .,,...1,Í i$i1,I.i-J ...,ó.1fii. 

":l):. '\, i í:: .- ;i-l t'i( a,- ::'r'i.i..ïí. í.,.-^ - .r.-.J ,iriJö,f *I
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS - ..,.i . .;::",' r.: ,i j "1.{ i' r,t:,. '§,.') lt,o,' i,r.;"1;";; : ; .iFÍ J,i:'l
S SEIÍIoREN ZoNDAG S . .,:":..(-\I,rJí rr3.Í l1:-1: h i.!r,i'l l.I"I'líl,rJr.rLi."
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS (í:,.; -,./t:,. i;t í ,.., ;! ,J Í_,. .:! ! i -2..)frr. i :ij1!j"r., =àr:::,;..ií1j,.raii ,. li ,..:;rll lr it

Programa',]rrij das, L8' nei:;tr990'-ii . ,. ,1n,r-i 
I 

, Í:Í'''.r.:, . ?rt i'"
r .,i r:r

í:L, r: ': .... ,-".. i-- ;t',.'ut,:"' Jl'1;,i "'l;.''.f: f i
L9.00 uur LENS, l+r ;'.-- lyiostóernóoÍ-; . ri ni:1 {',rr1,r',-ir.l;''rírr
opstelling a1s. bekend. ' -' ..;'.. -;* | -,r.. ".'.. i,-vl',i -L :,).i l.:-'ÍJi..
tegenstantlers.:,I HMSE .,,VCS] -::GONA' -;.VIO9-.','le :rr::Í

Í:'ï,I!i Íi', -1 '1 . *''.''-'.j ';1'-r'l
ri§ ,:-, r "rtj el ..rtl:l:-:d ':ir-:r;i.''
rir"r.!DíÍr"r íí..i 1.i; i.9i,.,1'r1.r.1
lt,tí.L'.-l -rr'.;r. r 't'.lgra tl=ï

' '..';1.''... !r,-a:Í .li: fi r"l

' 'J ii: 'tls$:,, rb "r.:i'." c" ,riÍj:Í-+.íi' Jr.-q:a rit,Íff
l;.?,1í.: .,ll;'.rrjir:l r: ii!r"I -r'..i') :r:! ,'; Í;i)

.._i_2- _



hograua zondag 20 nei 1990

t\
L1.00 uur Lu{S 6 + LENS Veters.aen coEb.

In nenórlaq'Jari Hop veteranentöernboi til f,fllS.
Deel-Deloeude verenlgiigen:,. B]a.uken-burg ;: BiJ s'riJk, Vios. o'

.r 11. i,

U

.' . i:-- '

ï
-:",i

Op6teuiDg LSS 
-6: aIs tèkenti met M. Rèuver, zontler X . SergenÈénègouwen .

tr
- ", i'r.OpsteLll nB Lens Veteranenconb: "

J.MoEba,rg, J.I(l§r!er, J.llitting, -tr. YErkiJk, ' c.DuyvesleÍn ;. c:v.d.Velde; L.v.tt.Veltle,.i.
M.Mc.Fadden, J.RozeDÀ, J:HeiJin}r,,l.VÍerling, À.SchÍJf ,,p.perrelm, M.de Groot. .

.. j.-. : .. '' { ;'l-
' ".J.'UltsJ.egen vori6e week:

1.:3"'
r-2

:.j r i;
'lr

Ï,8!IS \
I,EISS 6

r. - LBKSVM,.5 ,.
' _ ï:ngelseÈ .t

,. I: ,,: .l:: .:. - .. .1

' :' I a r'r.
zzz7,zz7Jzz7'zzzzzzzzT'7'27'zzzzzT'7'27'zzz7'zzzzz
Z LANGS DE'SPORTEN.,VAN DE Z.M.I,ADDIA Z
zzzz?.zT,zzzzzzzzzzT.zzzzzT,zzzT,zzzT,zzzz,zzzz

Ultsleg voenstlag 9 ,uei 1990 (nacon3etitie )

, ,..H

,,i'.1.,

,"^ l

')
É

i .r
'. r-

.r: '

DYC :.C- !X[IS . L-3

,il .,'i I r.'r'i.i: ,.' ,

De eÍDdslend va.D. de nacompetltÍe.'.,: r: " Í 
.

1 Keuraln 8'punten
2 LENS 7 pudten
3 Àmar Deep 5 pulteu
l+ DVC I punten

Zaterdag i2 ret ie:.de finelevedetriJ al oro eeD
tussen èe Jdgeirs en.(enraan.
De vedetriJtl is gestBB^lrt 16 rdnuten in.èe 2e
lu het voordeel var de Jegerè.

t.r. 1, "
J)-.

. r,ri11

de boofdH.esse gesleelal
r, - r., , r. '.rïi, .:,- ,.,. i:'1

eeD Btand van=2-1-

: : alt

..,, - ti \.t:

pla.8ts lD

helfL net

r- i-C
Zeterdeg 18 nei 1990

UEl{stoernooi voor I en 2.
Deel-Eemenèe vereDlgÍDgen I Netionale Netlerlanded,

AervéDg Ie ïealBtrlJd 11.00 uur.
Duur vaa tle ïedstriJdeD 1É 2 x 20 rÍuuten.
kiJ sultrelking ou 1 6.00 uur. i 'r ' ' ' '

Te lJerve ;

VerzEneleu l-0 . OO uur.

3.:::!:n:_li1_1::9 i,. ._-,: .,,.
, r..-r. i ,. 

_,,, -
Toernool bÍJ Marine voor Ie elftalIen. Deelneoenttd vereniglngei:
PouLe A: LENS, Robin Eood, AriBton, V.V.Marine
PouLe B: KSD, EcBo, D.v.J.3lzon, GDA.
Àauvang le retlotrÍJd 10.00 irur.'

:..i.

- .: J



Senioren zaterdag
1e E1asse 3

Senioren zaterAag ' "
res.2e ]rlasse F

" .r ,. , i

'.^t. 1 rs-Grav.SV ,,., 2 I,ENS 2

''i"-'3ffin=if,Er.";.,
5 NootdorP '

6 w Msiine
? Lvra
I Vit.Delft

,r i l ,i' !'Senper AIt. ,j
. . i1O Amar Deep'.'

1]- PGS
12 DvJ Bizon

senioren zateralag
5e kLs.sBe B '-'

1 Bl.Zwart 5
2VCS 5
3 F1àEingó'ó'jij.i,2

DEVJO -1 '. :." Lb
HonselèrsttiJklO i

l,yra 12
I S:GrBv. I i10 I

svml , . -'' 11 ,

LENS l+ \
SEV 13
Schipluiden 6
NaaldPiJ ]i.r J i 7.,rJ

i llr'- ''

tötiaal- '' Èïilnti':"
GSPTVT

totaal
GS PT

stanal
VT

r".,1 + f ' ,r *r,

1
2
3
\
5
6
7
o
9

1,0

11

t,
L5

,25
33

'32
33
I+6

3L
.3'

q1

l+1

genioren zaterd.ag
l+e klasse F

Zuidhaghe
0ckenburgh
Loosduinen

20 3L 60
20 30 39
20 29 \6
20 ,23".. 19
20 23 38
20 22 29
20 1L 27
20 13 23
29; 13. 18
20'. ad,'L6
20 g' L5

35
28
21+

2+

?t
18
L5
13

B9
62
\8
39
63
37
I+6

Hi
3'(
28
23

0

totaa1
GS PT

etard
VT

Ec-so
Ke.nrean
Auar Deep
LEIS ].
DVC
AAS
DvJ 3Ízotr
Ornas
PGS r,r:,.
Raià :)

HTSV

5
2
6
2
l+

2
7
I
6

2
2

22

22.
22
22'
?2"
22
22

38, 92,. 20 ,
30'5\' 3r"
'25 6?' St
25 53. 5t+
23 " 6r. h9

.22.', )+9 60
2]-" 60 l+6

20 lt6 58
19' 38 1+1

16'lrr'?rt.
t6 t+6 7,

,..? 
a 99 

.

L svrTT 10 20
2 Monster LL 20
3 Bl".Zvart l+ 20
\ Sp.ver. 1935 9 20
! Hessenear \ 20
6 Eoekse Boys 6 20
7 EPSV 5 79
8r,ENs3 3 19
9 PZfl, 3 20

10 Neta DaLL 3 20
11 SEV Lt 20
12 Eoekse Boys 0 0

t2
3
0

23
37
5t
l+3

b1

3B
62
6l+

56
76

0

l+

5
6
7
o

9
l-0
L1
12

3T

22
'22

22

totasl' stand
GS PT.V.T

22 3l+ 113 50
22 30 ïl+ 56

, ' àZ'* ZB 93 . 6r ,.: .,.' '
.,::!.22 2i 80,, 

'r.. ,'22 ;23 . ï3r. ?o r ial

22 22 89 62
,: 22. 22; !1 i (3 :'.- : '

.-22 2t 6l'-'.t2 .

2r 19 .,'(-9 ,8'.1 )..,22 t9 6r. 7'.1

21 13 l+2 6'l
Zz , l*' 35 r3Í , -,:

rl;'Ir;lr.:t j

., J,{

zzz?,zzzzzzzzT,zzzz
Z ZAAIVOETBA], Z
IJ /! L lr b L lJ b L lr L L ;b L L b l)

'i"' 9?i;ll' i'r ' '1 .' ''l'r

lledstriJ dprogrsrrna 2L t/n 26 nei 1990
------*-il-- . i

tlinsdag 22 r,ei a990

IYr

ri

à

t:' '.-r;'!,!r{:'
. :-l 1i--r

,r..,r,' ."

20.20 uur De StoBes 1

iloq4sdag 23 nei 1990

- LEIÍS 1

l-9.1+0. uur "LENS l+ . ri. -i -., , . - -Crönvliet 3 ..'

Zabe das ?6 nei 1j90

L9.00 uur LENS 2

::esÏs=:iii:1ïl'

- fhe Bombers toernooi

923 zuiauaeÈe 
I 

..- l

Ioosfluinen

r:ri.; !61 ':: . :: ,Ockeíburgh rl - Ià.

- MelÍs Stokelaan L20L
- HiJDdae1erweg
- Groen v. Prinsterenlaan;

--r.:'",-l-



VAtr EET JEUGDFROII
=È================

WEfl s!rt,l flp3sgr,Érrrmi 'A-B-C-D'-E en F lëuctl. ':
Afbellen voor ontlersta"a,nde ïetistri J den alleen biJ pairl r,.r.sre;u tsgioir\l
zó enel EogeliJk cloch uitertiJk voor vri J ttrEgavonti L9.00 uur. BiJ geen gehoor
bel,len naar Fred Grens (3635)+18). Iu uiterste nootl nog op iletèrata€[orgen op 7

tXtrS ( 36613L1+ ) ne 8.00 uur biJ ieroana ver'Ae J eugttko@issie: - : : '::-; ' r:.: '

:li -'
.lt; -

r j z / -r1.. . t) §r " ",Í : ':'._ i

88J[.: k. LenSElftel detun "ed:rvani ,teseigtaildër r uft/trruis terreiu/veftl Í.,

A.reg. 'l-9 meí-10.00 - !ii1h"l-i"to"ríöol uit ' :' ÏeStvLletweg zie kopy. 8.30
' . "-2l4 nei' u..15 ' '&(cef6iórudeinóoi uit". , 'schieddm, ' zle kópy p.lr!

A1 ' e6 riet " 10.00 : VÍt.DèIfètóernooi uit(ueer ir'ieuirs: volgentle réet); 8.!5
B1 !-'!''' I LB mei 1?.3d ,+'vertrek naar Limburà 'l ,; zie koÈt'- : "., '11.30

2l+ ràei'.1L;L5 .Bccelsiortoernooi .uit. ' Schiedeu : .Zie Eqpy:.'- 9.-!:
26+2ï hel 11.lr5 r' EDstoernooÍ'; i l uit(neér nléuwà vol§end.e veek) L0.15 .,

83 L9 Eei 12.00 Yelotoernooi uit Nrtt.veg llaterin8eD rzie'kopy 10.1.
24 nei 9.OO SEVtoernooi uit Heuvelveg L/daB zie kopy 8.00

CL 19 roei IO.OO SoccerBoystoernooi uit BLelsvÍJk zie kopy '' 8.4r..i .'

2h mei LL.l+5 Excef siortoernooi uit SchiedaJD zie kopy 10.30
' 26"ie1"s?? r'nj ' eveutueel flaale C-eeícirp neèr uieuvs volgende veek :ir .'

Cz ' f9 lirei"'10.00 SócièiBo:ÈtoeÍíooi uit BieisviJk zie"kopy. .- 8.1+5

26 mei LO.3O Ns,altlwiJliuoernooi . uit -meer nieuv8 vólgeDde 9.30
C3 L9 nel 12,30 Velotoernoöi uit Nrd.veg líateringeu zie kopy11.:t
C\ 1!+21+ ueÍ'rrriJ]'zie biJ C3 en D2 -. I -'. -"-:: ' :'l'..' !r 1

DI' :19 nei 1O.OO '' WilbelmirstoeinoèÍ luit Westvlietweg 'zÍe kopy 8.30
2lr'ueÍ" 1.0:00 I . hceLsiortoernooi' irit.:' . Maasstuià" ^ zle Eopy;.' 8.30

: t26 roei l-0.00 Grevenzaad.etoernooi uit ueei niéuus rvolg.veek 8.115

D2 19 ueÍ 9-.00'. : DEltdernooi". 'í' '. uit Br8bserskade zie kopy 8.00
2! roei LO.OO lEflstoerrooi thui's , zle 'kopy , 9.3O

. 26 meí LO.\5 Grev.z,toelnooi uit neer bieuws volg.veek 9.30
E1 -" ' 19 néÍ'',Llí:00 "-'DEltoernooi 'uÍt ;. r I Brasserskaale zÍe kopy 13.9-0-:... '.-

2\ nei 13.30 '' IiE{Stóèríooi Èbuis zie kopy " 13.00
f2"1 19 ne1 -13 j00 i DWOtoernooi 

.' uit l-, . sp.prkHest/Z'meer àie kopy l-t.l;
2b neÍ 13:30.' I Leugtoernooi ,:i thuÍs I zie 'kopy : . n' 13:00

E3 ' 19 BeÍ fS.ÖO 'Dwotoernooi ' ,uÍt . .- sp:prk.i'Iest Zrneer'zie kopy l'1,1'
24 neí 9.30 §EVtoernooi ult Heuvé1veg/L'da.n zie kopy 8.30

E\ 19 I0ei ,13.00 Dl,lOtoernool uÍt' sp.prk. West/Z rneerzle koPy É-!5
2l+ nei 9.15 BL. Zvarttoernooi uit. Dr.Ean6Y.kade zie kopy 8.00

E5 19 roei 1O.OO .DwoÈoernooi uit ep.prk.West Zrneer: zle kopy B,h5 r'
'24 ueÍ g.L, 81. zlÍBrttoernóoi uÍt Dr.Eansv.kette zie kopy 8.00

, 26 ËeÍ+i3.30 r:.Ienstoernodi -i thulg meer nieuws vo].g. veek 13.30 .' -'.:
E6 19 neí 10.30 DlíOtciernooi! uit Sp.prk.Vest Zrreer zie kopy 9-L5

. "26 nèÍ i'13;30.ts' Iren ernooi , s thuls .rieer'ni'euvs-vo1g.ve-eB'.: -13.00Fl 't i9 mel 13.1+i ' DEtoeruooi '- uit Braaserskaae 'Delft zie kopy L2.30
.' 2\ neÍ I-O.OO IJE[stoeroobl .-. ."thuis - , rt zie EoPy 9.30

F2 19 nei 13.1+5 DEltoèrnooi uit Srasserskede zie kopy L2.30
' 2lr uei LO.OO l,eDstoerBooi ,. .' thuis .' zle kopy ": 9.30 ..:.J

F3 19 EeÍ urÍJ zie bU F2i I'U bn É5
2b Eei Lh.30 SEVtoernooi uit Heuvelveg/t I ao"' zie kopy 3.3.15

Fl+

r5

":, z6 nei 10.00
L9 uiei 9.00

. 26 rbÍ r.o.oo
19 uei 9.00

'-. lenstoernooi thuis
' , BTCtóernogi ' -r rt:- q11.
,:'' Íenstoernöoi'',.,thuis. BTCtoernooi i'uit

- ueei nieuws vofg.lreek'.
[outHiJk ..' zle kopy

Éeer nieuvs vblg.weeh
'HoutïiJk zie kopy , ::

9
8
9
B

30
t5
3o
1,5

5



- eanwezig..f:*o (z)r/f ) ,v9naf 8.oo uur: G.v.ReiJ sen 
' 

, L.v. d.Berg en l-{.vefheI. , ,

- gaarne "ouèers net verYoèr voor: -Lens h,reg.ï, Cl, C2, D1' D2' EI t/n E6.en

BiJ zonderheöen

ToernooÍen zateralaB 19 nei:

_ .. I 11 t/urF
voor bilzonderheden e! opstellingen toernooÍen lee6 ontlerstaande kopy

,Lees ook de kopy: wel/geen tralnin8, Lens lente Loop,(geen) barbecue etc.
de LeDs 

""o19 
Íroop gaat niet door. Zie voorin de Lensrevue.

I , . ', ., ,

.etc.

'. , 1 .:

ll.
' tt)

. ,i ,- . _,.,i.

$ggg: vas vrlJ rltt veekenè. Echter, afgelopen zatertlag belde 1íiLheLuus uet het
-. verzoek op hun..toeruooi in te vallen voor Bleuv I'Iit. De spelers vilden . ,,

vel, dus nu naar wiibeinus; sanen net DI. Op het con'pIex varÍ Hi1helíus viídt
' een toernooi pLasts voor A t/n D tesms. Ju}lie zittën in de A:bou1e inge; ..

. : -, deel-d uet RBC uit Roosend.aal, AFC uit.AmsterAe.n, Zeeburgie uit Amsterds.n en
WiLhelmus. Vier wedstriJ tlen"va.n 2 x l-5 nin. begin on L0.00 uur. !'aatste. vetlstriJal on t6.00 uur. Tussen tloor'een broodraaltiJd' Dat kan feu.k vorden.
0psteLl iDe al-i3 lekeral net T.Duchenae,.tr'.el- Eadttioui en P,v.A.Z$an.

, zie. ook toernooi op 2)r-ngi..Neen eeLa (f.100,--) nee voor_de reis naqr
Limburg; r

,,1

B1

A1: ", iB vriJ.

83:

gaat naar.llnburg, rrriJdag verza.nelen om 17.30 urrr.op Lens, zondag ronal
20.30,uur terug op LEI{S. Meer nieuws _via apart schriJven ean tle.spelers.
(zie ook.kopy) zie ook toernooi op 2l+ mel. r..

-..,
gaat zaterdag naar Velo voor eeD toernool net VEto, o]iveo ea DI{o. t:,
Eerste v'eëstriJd o -E l-2.00 uur, einde on L5..00 uuï. ZoIg voor eigen vervoer.
0pstell-inc: F.Al-l-adin, F. Barsatie, G. Barsatie, P.Herre'íiJn, 3. Lsrofers,

E.La,u; W.Lut, R.v.Ree, p.Boberti, c. Sr{ikker, H.Yaser, P.flitzert.
Jrv. tl.l,ans en C.Spierenburg.. Leider: S.NÍanat.

C} + Cz:gagn Daar Soccer Boys in BfeisviJk, o.&, on de vorig Jaer gevonnen visseL-
.',. .beker te veratetligen. Ne d.e .pouLelrettstriJ den .vorden er plaetsingsvedstriJ den

. ,. en fiDaLes, gespeel-tI,. C1 begint our l-0.30 tegen IIOV; d.earna volgen nog HSE en
:ALexend.ria 66. CZ begint on IO.OO tegen, IlonselersdiJk, waarna volgen

' 'AlexandÍla 66 en socie" Boys. Om f5.[, uur.voràen tle priJzen uitgereikt. ..

Opstellingr alS bekénd. zie ook toernooi op 2\ rnei.
opstelling, C2 r ooki a1s bekend,

zie verhaaL Soccer Boyq biJ Cl,

C3: gaet naar Ve1-o, voor een toernooi.net Ve1o,.DW0 _en lrest,Lqldia. Aanvang

'12..30 uur einde 1i.30, uur., Zorg voor eigen vervoqr. :- i
Opstelling: !.Aboune.rsq,.. M.Sufte).eaï, V. f gnacio ; I. Jagga, R,v. Leeuven,

, D,Melay.qJe,. R.Moh. an, B.Msaaal. G.Schluter, M.U:gert,, V.,lIes-
. terbout, M.ProDk e! V.v.al.Spek. r r',4. r ..r jl .

M.Pronk en J.Soysal zie ï,ens CI+ .. , .t, ,, . - ;

P.Koo en V.v.d..Spek zie biJ Lsns D2 :: .. :.r
C\: , "is vriJ.

speelt zaterda€ biJ WilheL1us sa&,€n net A.reg.. Jullie beginnen on 10.00 uur
-. tegen. líilhelous , daarae. vedstriJtlen rnet als tegenstanalers: BlaUr Vlt
. Austertla.n;,,BVC en Storrnvogels uit-IJnuideD. Einale volgt-oe 16.30 uur.

, zie ook toernooi op 2\ nei.

6

D1_

Opstell-ing: al-s bekend.

I



:!eel-t. ze.t:rgrag bÍJ DHL een toernooi: I0et aIs tegenstantlers DEL, D1, Die HAghe
D2 en Den loorn D1. De eeiste vedstr'iJd ts on.9.O0 uur, orl L2.30 uur is.
de priJsuitreiktu'g. vroe! vurzur"i"n'óp r,rnsl íij, "iÀ"à"*-iË-i iJ*Ërrr
0pste1Ilng: M.Boerman, I'.eL Haddloui, R.v.cl.HeiJtten, A.Jagga, A.lÍóItén,
. .. ...-_! . .^ P.v.RiJn, l,Í.Seisi, _I,. SeDda,r, A.Souere, G. Strik, . C. ZeïIer, p,Koo

,., ,li-_:l y"..r,..9.§q"]:.11e ooh.tlernooi op 2[ nei. : .:. . ..._. i. . .

,.. /r1,.,. a . j,

ELi. q.at ook nóer omi, y, te iperen leseri ími euick steps,. EonserersdiJk en' rs-crev.sv. JultÍe begibnen on rlr.oo uur, en Éet etnàei uordt verïàcht'on
19.\5 .ul1:. oppt?rl1oq: aJ,s bekentl zontler E.AkBr. .:.i ,. . ,, ,
-"- -:::., ;i./,-.;;:,_,;I..._:,1 .a*ï-_' ;;;, ;,_,; .,.. lli::._,, .:.,..:.. ,. i......

'r,.\ -'!:i.r,;- i -, i ,.À ii .,. Íir,:. ,, - l,):, "' , ' -l "- ^tt.1.",,.EA t/n S_ Slep hgsn. DIIO,r'waar een Èee]. gpo.ot E-toernobi gehouèen vorat. ,fà speeft
oo'L3.00 tegèn DI{0 cjh 1\.00 tégen Den'Eooin en ou 1!.00 tegen D0C0s.
oeqteL]in$ d:. P.FI:"$ zie ,ook. to.eln.o:.i op 2'l+ ner. : - 

- r . .. .

D2:

E3: speelt on L3.00 uur tegen DWO, on tlr.O0 tegen Groeneweg eD orn 1j,00'uur tegen
De!. Hoorn., Opsteping: 1]s* t.e_ke4d zie ook toernooi op. 2À uei. , .. -:.

!_es_lnd^'og 1s.oii'ï;seii'wc, iraSr! j94r\'.oo tesen lfo _en àp 1r.óo;u;*.
Vretteabuich.
OpgteUing: .eLs. bekentt zonder R.tlen NlJs en .y Sinons. zie ook toernooi op.
2l+ ne1': '; .' r'lv'{t' ",;' ,..1 :.L.,i,.crr ,p-...,.ri..,t ' jr,, .'.,..j ....1, 1 .. .,:,. ' a,j .a.. . .,,( ,

E, : speelt oE LO . O0 tegen WC , oro 11.00 tegeii,'OWO 'en or L2.00 tegen DOCOS.... ,
opsteling: a1s bekend. zonaler R en I,f ï'.a.Cbesi.
zie ook.toernooi ol 2\ uei.

:'. r- ',J t--t .. L-.

E1t

I
E6

I*2

speeLt oE 10.30 uur tegea olyropie, on 11.30 tegeh Owq ea öii ïz.go t"Ë"n -'Vitesse Delft. Opstelline: .a1s bekenal. ,,.!r..., i . ... .J"._j:.ir

* .1.t,,,,qï.ro= DHL voor een. Eidaagtoerngoi.. , i .,. !. .Ír...,

fu beglnt on i3.45 tegen Quick Steps, daarna worAt e! gespeeld.
EönselerettiJk en DEL. Eet e:.ntie iÀ on,l_6.à5 uur. i:,: .i .i .
opsteling: eLB bekeDd zonèer C.d.e no9y. zie ook toeraooi op

..1 " .",'': ' , r..,. .'. ' r' .^ -
legin! ou l-\:OO tegen Quick Steps, naarna uedstriJ den,vcilgen.rteil
I s-Gray.SV en DHI: Ook :biJ ,Jul-Iie 'eindi.gt het toeinooÍ ori.r6.15.

1'.i,i ' .,,'' ,j i- 
:

tegèn' rb-Grav.

2[ nei.
'.\,*?t ., r, +Í

sv

ïr? '

FI+

opstelliua: a1s bekend, zie ook toernooi op 2\ nei.

ëir'.ve1o,;'Ir
uurà l;.::

rriJ ; zie ,biJl:.Fl+ en F5, ( alIènlaeI ).t t
1.. ..'. -l' , ir- 'J

Èaat Da-er. BTC, voor een toernooi vat on,!.00 begint en on 1.2.00 , iB' itfgè-
Iopen. opetelling: als bekend zonàer y.v.t1.cee6t, net A.A}}'abl, .U.UunÀ, .,;

M.v.d..Voort.
!rrr., -t;!t "i, Í' j.,- t: ':,' -,- ,r,- :i l','.t .| -F5: ook near BTC., voor ee!.'toernooi vàt dirurÈ va.n.,9.00 tot 12.00 uui. .'

oDstelIÍuc : R.ten Kate,'E.Kipp, F.Kuik, M.Kulk, M.ter.,L,inden, t.Stui- .-
venberg, R.Groos, l{.IleidéI, J.FietE. '..r- ; .-,- ..- .':.. . f i

mmNoolmr Em,ÍELVA-ATTSDAG 2\ À{EI.

A.reg. ss.nen lxet 81, enlcl naar Exce1sior.20 Íu Schiedan; Tegenetaàders àlJn:

:L

DJK Eintracht, DOS llbrecht, EBOII, D<celsiorr20 en Geinoord.. De eerste
vedstriJti is on l-1.20, laats-te ÍÍettstrijd 

.o. u.16.1r5 uur. priJ suitre.iking
oE 17.30 uur.
opsteLlinE: aLs bekend

ss&en Eet A.reg. eD CL naar Excelsiorr20 in Scbieala.E voor 5 sealstriJden.
tegen DJK Eintracht, DOS Utrecht,. EB0H, Excelsiorr2O en Gelnoordn eerste

.I

Bl_:

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



wed6trijat on l-1.20 uur,'laatete om 16.1+5 uur. A + B spel,eu stàegi gefiJf.:
PriJsuiireiking ón 1?.30 uur, terug of I,èr" on 18.30.:uur..t , ,j'i, - ;lOoàte1linc: als békend.*--.;-:-'-'., .i.:.'.i, ^ ' ..i ''.r',.;,' ,'.,it

',..,
gaat'<ip henelveartsda6 naar SEV in leÍdsiherittéo vooi een-íbernboi vaE ,alrie
ved.striJd.eu tegen SEV, DSO en Blauv Zvert. De eerste weèsïriJd. is oE

B3

cL

9.00 uur het ein
opstellinE: al-s

gaat senen
voröt op e

d.e ls oE. 12.00 uur. ïerzalrelen 8"00 uur
op'9 hei (iié bÍJ kopy vèIo töernooi).

oD lXSs.*. 
,.. q]

tegenstaoders ziJn DoS Utrecht, EBOH

het hele toernoöi is er. ëèn verenigi
laatste wedstriJtt oe l-6.00 uur. '--.
opstelliDg: a1s bekend. zond.er M.v.d
liug trit LSI{S C2.

U

iraar Excelsidr 20.' Let op: ;u-irie ïo'eÏnooi
BespeeLtl, denk dus on goede scnöënèi. Oe

, Geinoorcl en .Excelsior r 20. .Over
ngsprijs. Eerstd.vèd.liriJd' dà'l.r.l+5

't_' '''t ':' t ''
.BErg, B.Pronk eri fl.Verhey, 'àa.nvuI-

net 81 en A.re6.
eu kunstgtesveld

'. .:,i i+

"'É

. r--,i :l

I ;':

.E , . .,: l^_.1 rI

D1 gaat naar hrcelsidr l{aassluis oin iè speref tegen"DSO ti, B1:z
ExceLsior M Dl, Drie wetlstriJden. van 2._x 15 m1n. Eerste ï'etlat
10.00, priJ suitrelxlirg on rlr.\5 utr. oiàteffing BIà beke;d.. "'

D2: speelt 6i3 Lens eetr.tberíàoi wat ofr ib.oo'tiegint Eet ;Ads;"ijd;';a"
2 x 15 uin. met als tegenstanders Rvfil uÍt Riaiderkerk, Soccer Boys uit

'l ,- ':'vart nI en -

riJ è oro.,

BIei6siJk,r.BVi,. Einde ou 16. OO

opstell-ins: els bekend zond.er '
,uur,
R. Stsp.

I

..,- t L _jt

E1 en E2

F3:

spelen biJ Lens een toernboi. let begint oro L3.3O uur tret àf"' t"g"o-
stauders WestLe,ntlie, RVC .
opstelLiDg EL els bókend. " i

opstelLÍrg E2 aLe bekentl.
I :..

gaa.t neel §EY voor.een toernooi net a1s tegeD6tanaers SEVr DSrP en Lyra. De--
vealstrÍJaen duren 2 x 12 niD, en tie priJsuitreiking isrom L2.30 uirr.' i 

.

opste]]ing: aJ.s bekenè, i t

)

E3

Fl_

T2

speelt op 2\/5 eer. thuistoernooi net a1s te6eristenders WestLaldia,
nYVIi uÍt nidderkerk en RYC,)De wedstriJèen,duren 2 x 1\ uin. het toer-. '.
nooÍ begint. ou 10.00 uur en het eínde is on l-3.15 uur. opstelling a1s'.

àpeelt op 2\/J een thuistoernooi net àIs tegenstanderÈ Hestlanrtió,.. RWH uit
XÍiltierkerk en RVC. De ved.stliJden tluren 2 * Ll+ Ein. het toernooi begint
on 10.00 uur en het einde ia oE 13.1, uur.. - . .'', ':q-.'r 1 :,

opstelLing als bekeual i. . ir... I - ., _'r ' r '.

speelt op 2\/J een. toernooi bÍJ SEV ln LeÍèschenAa& met aLs tegènstanalers,
6EV, VCS en Oliveo. De eerste vedstriJd begiut ou Llr.3O uur n het, "ó, ; : '

einde.ls,on 17,00 uur. .' .,1''.:.'..,r' ., i:,':-l..: -l.iil
oDstel]ina: aIs bekeud. zond.er, S, GonbauLt.

.r:

ti,

Geetr tralning/veI training

fn verÈand rnét het druJrke. progranna is ei gee[ training
- A en B-selektie op 21 en 23 nei. '' '' 

.'

- De F-klasBers en nl"i geselekteerdËà §-klassers op 2l
- De D- ea C-selektÍe op 2l+ uei.

- -l '.,

I

voor d.e :

nei .

.i.{:

r: il 1

IJ



De ove:ige trai4ingen gaaJl ggl aloor ti.:w.z., :

ài.
t

tl,-.:,

' -rt iii::.' :.. .

"i rl'::l rf,l .1.-,

tu j _,.- De E-Eelel*ie
- de C-eelektÍe
- d.e D-selektie.

IÍÍeuvs over Pirfls. ,-i

nu nog rl'i sga,.a.n. .,

81 aaar tinlurg.

LeDs Lente "[aO!

eu 23 uei .. 
.

!0e1
Eei., ",,. -r. ,

op 2L
op 22
o9 ?2

,-1.:)í' -f-1

l.

De;gudere vaa d9 relzig"rul.n"r.-r'#il"-"; à; ieiaers "ietuerït6 
"J. "t.ir'drr.'.u. 

,.
eei'uiiuodigips seh'ad 9d op nalgaqi 2L nei oe 19.30 iÉ'-aeai:Lègs teJronenl . ;j.,,_
D&ar $ord! het laatste nlduvs- ov-er cle reis verteltl. Se1angrtJ\ oE erren tg,i, í i;.1
konen, De. eer6te.vpet-beIíed.striJd.e4 op.zondag ..3.,-Jun1 .zi,J"n.geregeld.r,,.Wetr,Eah er,,

VriJ clag 18 nei vertrekt 81 naar Li:abug. Verzerelen op Lens on 1T.30 uur.
MeeuemeE neeet zakgeltl, voldoend.e voetbalkl-eding en gerone klealing, .was eD
d.ouche.spulleu, zwernbroek e4 een,. slaepzek. ZÉterdags eea. toernooi Zgndqgs,e-gE.
neclstriJtt. Tbuie op zontiagavonal 20 nei ots + 20.00 uur. VeeI plezier._ 1-!.:.--, Í.,

.[, :;i .It.' .r rÍ{ri ..r l
:tÍ. l,-i",.,, r)/ r'".; '. . t-'' l

9,, -

I.v.rn. organisatoriache probl,enen gaat de Lens Lente Loop helaas
niet tloor. Voor ueer. biJzonder_beèen zie,vqorln _deze Lensrer4ue.

Barbecue op 26 roel

JONG I,MS

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

-i'.'h ' r *.,

Lenscaps:

Eet gapt hard uet de Lm{Scaps.Dee} tleÀ de heLft is aI verkocht. l.Iachtt" ]*.,e-"o koop 
_ze _a. 

s.weelentt -bp lens.,Ze kosten slechts f.l,50. Deze
pa6t ieAer. Jeugdlid. _, ,._.. .r,.1 ... . _( r..L ,: .

d:uq,
'pe_tr

niet

Bovensteartle tekst noet elgenliJk zlJn: Geen barbecue op 26 nei.
Slechte Één persoon nan de noeiie on zich op te.geVenJ ïeei personen zegfen toe
te konen. Dear kunnen we uiets nee d.oen. Jo.Broer, àaari ve'.-hebbètr het' geproleertl.
Lorenzo Je kru gt .Je. geld teíirg. Dus gèea barbéóue. op 26.,nei. , . :. '. : ;

";.- ." . ."'.

t;
De eerste stukJes ziJn aI binnen.., IIet ziet.er. goed uit. -4.11e .lejders, trainers
en andere schriJflustigeD Eogen Lhun lropy ,iulerier.e.n ;t,ln 4ét Pinksterweekend. biJ de , ,.

JeugdkoonlssÍe. Niet vergeten hoort t

Nieuwe leden nodig: maar ook ketler! !
-------

De vetietrlJden met tle nieur e el-ftel-IeD d.oea ve natuurliJk niet voor niets. Ten eerste
ls het l-eukër:,en zinvoller dan trainen. Ten tweed.e kurnen ve enkele analere spel-ers
eena uitproberen Det tot nu toe ].eu.ke verressingen. Ten tlelale kuDnen ve de
eterkte zovel knal.itatief en kv.aDtitatief vÉm onze elftallen bekiJken. Wi; zf3n
heeL l,at ulJzer geworden.
BiJ tle A-selektie rnoet er e.cht nog rÍe]. uat s,anru]ling konen, De B.selektie lUH-aaidig op pelI. Mear 81 epeelt volgend seizoeu wel regionaa] en net het tveeale

i..r.-.. j,:,. )..r



Steam w1lIen se in 82 of 83 Bae spelen. Due enkelé'speleis naar'vooraL een tweetie
keeler kumen we best Eebruiken. Iu de C-k1agse hebben ve echt een keepers?robleem. 

.

WiLlen we ln de Cl-klasse bliJven spelen en dat wIl1en ve echtr'd.an uoet er zeker :

In de and,ere leetUiJ dsgroepen zítten we best goed. maar ku.nnen:we ook íóg best 1.,

ïet ledeD gebruiheE. Voorol E en F-keepres helben tre tekort. Lsat ieAereen nu
eens goed in zrn ongevlng kiJken of er geen nLeu\r l-edeb voor IENS tr1J zittei:. ":' '
Maek ze enthousiast voor IJENS. IÍeen ze eens oee.naar lEN§ of Laat ze eens belLen
naer Paul v.d..Steen (3g?Olr[) of naa." Iretl'Grens (3635U8).
Na.ar bovenstaslde, pèrsonen ircgen ook senioreir, öud.ers of h-Jun. bellen dié voS.gend /
seizoen aktief vl1Ien liJn ioor onze Jeugtl. Ook dit is echt nodlg, I,elders,
scheiilsrechters of nènsen 'die zaterdags villen helpen. Nu'aI is zeker dat er van !'
a1le categöiiën veel íe'reííig is.' Iieuk'ei een over na en naak alesnood.s ee,r . '

afspreak om eens te komen prs.ten. Det kau nooit kreed.. DeeltiJdbenen ziJn ooË
zeer goetl Eogelijk. WiJ willen veel voor de Jeugd doen Eas,r Eet ueinig keder
is niet 411e6 nogeliJk vat wiJ viLlen,

Pasfoto I s

,H,:-L'.,
WeinÍg reaktÍès tot: nó toe.
6taa,Dde peraonen: .' '

Toch hebbeh'-ve' echt één pasfofo'noàig van de orideri

i, ':9i
l, .', t,

A-kles6ers: M

B-kLessers: N
E-kLassers: R

n-kLeasers: B

.tle BruiJn, D.DegrÍJse, M.L,goudi B. EuEahlevang en M. Schuurrnan,

. SchuurEan

.v. d.Post

.v.d.ToL.
Geerne snel- opsturen of efgeven bÍJ PauI v.tl.Steen, ciroiihstraat 103,,tr ,

255] SV Deb lleag.

Vekentie§

Met beuelveofi (Z\ t/n e6 nei) of rret linkstèren (Z t/ur ll Julit) op vakaitte of naai '

de canplng?? BeI den nu al-v&Ët even af biJ Peuf v.ti.6teen tè1:,39?Q15\ Én ttus nÍet "'biJ rie IeÍder of öe tr&iner. Dtt geldt ooi voor de spelers yan A.reg. 81 en CI. t r''

J

!1

.,

LrI'!.;:.

neataktivít,eÍten:

NÍeulÍ CI en DI: 28 mei tegen Engelsè,',, '. .. .' .'
Cf,, C2, DI: I t/u !'3uni naar PàriJs ,, ,,.,-:, - , ,l .'
D- en E víertoL: 30 Eei,finales Den Haag vie{ tegen vier_.I
EI en E2: 2 tla \ Juni riaar Linburg.
E3 en Eh: ? Juni trerstoernóoÍ,
83, EU, E5 en E6: l+ truni Gravenzendetoernooi
Flr en F?: 2 Junl f,eDstoelnooi
A'B-C-D-T te1 zeolvoetbgl tege[.'HaaEse zaalkanpÍoeuen.
A.re6; B t/d lO,Juni iri ï.tmbrlrg. s, v, d. tr' . ióO r-- betaÍen'." .

:' Í .1,' t

J zerwerf ', rt

. i -' i!.:^r

i-' ;:ii ' '

--l

J '. ,J'- '- ',r?j",-

p,:ilf -t 1; i:, i/i 1r-t

'!

t,".

..,,1

.,1



,,,ffiffiHËmB&m$mmm
.''iim§rewffi'fu#gË

wffiffiffi ffiffi
H .,- , r.. . affi .

ffi#trffiHffi#HB

wffiffE dm HEffiHw ffiffi

dm ffimwffi ffiaeffi

##
ffi

w

H
ts

+l .:

' ir! ;i:. '

. | ... 
..i--.* .,

el

.;'

i.-.1'

ffimmft mBffimrru

iffimft#rys§mffi ffiffi.,1,ffi#E
t'i

I.:,,

"t.
, lli

., ï-

ffiWffi-Ë#ffiffi#§ffiu

'.:



ffi ffiffiffiffi, ffiffiffiffi&tffi

#kgH

ffi

§

ffi

§

#

1.

E

E

&

:



il
c
t
6
I

'I
DE TENSaIYUE f
'wEHGLAD vAN DE,.v0ETBAr'lrxRENrGrNG lm[s c
63ste Jaargang nunmer lr'i , ,[ ;i 199ó.'.' .' .. -' : ] . r.i ,ï
**r**r*tt***i*ain*****i*i*i**iii*nííi,inËl**tÍ*rrr*r*J**'11**1,,*11*.ïr**yrr1.1!ri, 

:t , , ;Ï
OFIICIEEL,: ' .'; . , "t ',, ' "',, r'' :., . r i, "r.,, ,,. , ".,,... {l .n , r',È:'.r. '-t .:.,:. " , ,. . !
MEDEWEruGRS Sb',[BAAGbf 

- r'.t. l.! i ,. ,;.] :.)i ' .í, i ii.;r , t.Í. .-,..,- ,:,. t:.-: ',, 
.,. I

ïï .".,.: .i. ^. ,:: .. . i ;':.. '.;';"-:-1,..-. IEet voetbal-seizoen 1989-1990 loopt, reer ten einde. DankiiJ {e giotg,,ipz].et". , '. _,. Ivan een. (te) beperkt aartaL v-rÍjrÍifLigers kunneu ve terug aiJken oí"eeu' "" 'é i
over hei eLgèEee! bewredigén verloperi seizoen; Het bestuui en de köh-.i' " ,., ,t'l
uissies ziJn honentee.L do€ntle het organisatoiische pl-eatJ e voor 'het' kohënd.e ,. :. . I
seizoen veer Ín te kleuren. h, het zal U niet verbazen, er is veer een airn- , izienliJk aantel- vàcatures te veriu[en. Dae.rnaaàt zijn ér nogat v'at te àvàar . ., . 

Ibelaste medewerkers die het biJzonder plettig ,Éouden. vinden al-s hriLn taak door I
uitbreitling.varr het kader, zou vorden .verLicht. .ri,. ,,r i, ,.í .. .-, - .,, ..,, , ..,. ËI[u hebbeu Ye niet ale i'l ]-usie dst .iloor pLaetsing vqr dit ertike] de ]:riJïiuig.r" ',' Iia grote getale.voor tle tleur zuLlen staa.n. De neeste nensen vi.]Len nu eef,-'" - I
Èaf persàorrtiJk gevreagd ïord.en. Dit zul-Len wiJ èe konende vgkiu dein ry*,' ,; , ,,. .', . , $
3"ry: _q":" doen. Ifet vi,l' van U v_ragep is . open te, . staan voor onzC verzoeken . . . í
MochtUd'oorous.ofeen-'!omissie.].iÖbeneaerdïorden,denktU'erdan*ee^ns',:
serÍeus over na'. .0f U nu ve_et of iveinig .tiJe 

-ter 
tejó"tittd.ne 4un.t ,oL-vjft' .-'I ' . :- 

'' . . +sle]Ien , er is altiJ d vel- een functie te vinden d.ie. yoor U t'e tehappdn 
- i" . , " ,. . [|fu a1s wiJ U nÍet benaderen rril dit absoluut niet zeggen d.sjt ve'ntet. in'U - '[

gelnteresseertl ziJn. I{et ontbreekt ook de bestuursled.en aan tiJd on rlaar }
voort<lureud rnet het bènaderen van leden bezig té ziJn. Vaak lrénnen ve'de., .. ,. * 

J6lecifieke kvalitéiten of tietengètelling'ïan' dé leden.niet. itc,riit'u gër'rist eens. ' t
op Ea.a,ntlagavond LanEs biJ het testuur voor èen vriJbliJvenè gesprek. .Wi.J funnen, i
{ea net U kiJkén Ín ïelke vom U Íéts voór d.e irerenigin! zou kunnen betekenen. . 

È

qen tel-efoontJe naar Ïet setretariaat is natuurliJt< ocik goed. t
4àavuffing va^u het eontaL ned.ewerkers is echt atsóiute nóod.zaek. : :. :: ' . :,,'; r. . t.:-.l',li,l:.,l,!],'',],,.,:',.-!.3:1

i ' "' ; t,t'.:.: . f
DONDERDAG 2l+ I,GI'A.S. (UmGLVA.A3tSDAG)-tr: :i. i. .r'.;., ,": .(i , , , , I
ï==========-=======!=====i======i=== 

. i ! , r;,i'..r ', ,,,.i... .,, .,E
r'ir'' { 'ï:r ll.: .1' I

Ib.0O uur Toèrnooi LENS onder de 22 Jaàr biJ RKIUK, yleerdinsén. , -. ., ,. I f
DeeLnenen<le clubs.: BEC, Fortuna tl""raingen, Zyaluven Vrràrai!!!o; ,., ';' . .," .,',: ÍTíiggÍEg veLden: Ingang Speenkruidstraet /Seringenstraat. .ir .. .',. j'' '. Í
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Afgelopen zohdag is de beslissing gevaLlen omtrent tle 3e degratlant.
Naast EBS eu BEC zaL oqk BTC (Iager doelsaldo) volgend. seizoen in de be kf-asse.,
Ig$fB uÍtkosen
GDS daarintegen -:.!o!, voorkori nog tlegiadatiekandi"daàt - SpeeLt, a.s'. dondeïtlag *,
2lr uei L990 (freniifíaórtsaag àe bëslissiígsvèdstri-J d tegèn v.v.Hoerden,voor..een,..
plaats iu tle 2e }1esse'IO[VB. '' ' 'r".' a:l r " ,r"'i . ir;.,i -'. ,.' . l. r

Deze ïealstrijcl zó1 gespeelè ïolden -bp het terreiir ïan J.v. F-i.oreant':.'in'-iloskoop.
Aanvo,ng IU.OO uurt 't t ', ' ;' ,'r.'r r ,:,'tr'-.: . .,.,.
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DE TnANSFBPERToDE REAI(TrX. , t

In ziJn fiurctie aLs T.c: van Lens, gaf John v...Lulte voiige.iàet'zlJn t:,:11g" '', .. i.Ï
or"" à" 694e van 1ele1.1n.de.!r"-',óEf1n_qri9q".-" ,41".11ï19ï,.di9, T9*Irc'9;e9*wil-179 ,,.. .r.i"* Igaat, vif ik daar "eieri óp "artlroortleD. Ik reageer ondat 1lc: 

i
1.. op een goede manier reg vi]. gaan biJ L.,ens,

2. toch best vel respect het voor John 'r-d'Lubbe'
3. het Eiet accepteer dat ik voor de lezers va'n de l'ensrevue t eens evel. .1i.L;^,"1.,t'

te grazen voralt gen@en.
Ir. het geen kl,esse vindt dat Groen I'lit '

'tussen de regeLs d.oor ' 1n verkeerd
: J.
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tlagLicht lroLdt gestéId. ^J. 't i

Wat niJ voorel stee.-Et i s de nenlng van John det J onge sPelers, heleuaaf Eeen

clubgebonaeDheiè .vogLeE en.-vpor Pen^ paar aartlighelèJ es zoEaar naar een .veel
lagere vereul8Íng:"verèviJ neil. Pergoon-f iJ (noe) geen geeprek gehetik heb ik
iet John. Voorlgpig va1t het.nÍJ zvasr tegen -d.at iemaud als John zo. over niJ,.,
en aualere v.eltre,líken{e- spelers kpn denken. .'
FBiJsBl zou ne ï Jaar' bÍJ een c.Iub a1s Lens seS8asJr , voor éeu paar voetbal-- -r

schoeuen rt ëen brciet]e ," à1 'öf niet bètaLeu-vor kontribdt ie en dBï sbort :geiutJes !

Dat zal ioch echt'niet EiJn' stijl ziJ ir! lk-ga,gèvobn veg om een' aantBL dirgen
tlle ik i:r de spelersraaa"(Rönalal Bóigibbb,en Jan Buitefa8r ) bèspfokeD hèb''

ïaalbiJ we 'èlkaai begiepen. Voor'EiJ Í8 dat génoë§. AIs
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Een priua
Joh! 6iJu

llet
P.t

gesprets
punteii,i IJA,aJOItr i]t veitrek, tóch ií het krant'Je opgeBoEal riL zieu

dan. èoe ik tiat natuurliJk.' Ik heb voor nienend. geheinèn. Maar'vat heéft 'het
voor nut, det over strà'et goolen! Eèn goed gesprek eri tlaar iets mee . Aoen

ls beter.

niet kau vatten v
aIs voor EiJ .

J ': ,-.i't rl -' t t.

..,., f,; - 't

Rest wasr6chíJnliJ ki nog..bet- brgndende punt va&roB een speler ver Leís j 'uitÉere-

iientl naa,r zo I n laag spe lende vereniging als Groen iÍit Saat eD niet na8! een.
derde of vierde
l_

kLasser KNUB. Dat gen puur voetbalaen a1s John"Y.d.Lubbe dat 1

iqd!- .i&:.Iriqt erg., Voor John is voetbaf duitteliJk iets anderB

ik rril gevoon eens iets a4tlerg proberen, iE hatl ook eeu Jaar kunDen 6toPPen

het voeibal of naar eeu andere verenlging kuÍlnen gaan vaar ik nenseD ken.
frIoetbel is voor BiJ Ievoou een leuke hobby. Ik geef echt altes a1s ik er nee

bezlg be!, luesl daernaast ziJn er -ïoor niJ nog veel analere dingen beLangriJk
ilat Eag t'och? Voetbal i s toch niJn hele leven niet, ik begin pas.

Foe over Groen llÍt '58. Misschien heeft deze kleine, vereniging konend seizoen
eeIr beetJe geIuk. En l,ens? Misschlen heeft tleze gigana ' op dit nonelt., hee.l-

eventJes pech. Moet toch kunnen !

Fk hoop tlet ik d.e l"ezers vqn 49. Lensïe.Yue duldeliJk heb kunnen naken dat ik,'
lenaati ben tlie negloopt voor een paar voortleeltJ es .

ik best niJn reèeneri ïe]. heb naari die niet over §traat ni1 gooien.
Í,ens heeft test
I

Ire] klasse tnaer gok zijn foutJes, zoals biJ a].les en Íedere€n'

Tot ziens,
FaiJ sal ef Haddíoui Lens r2l

E'ë

ArtYoortl:

Ik bliJf nog véI zsalvoetbaLlen biJ Lens 1.
Toesc.}loul'Iers Fqlkon
Toegang gretis t

t

'f'ai3 
saf ir"gÍï',,4e, moeè oln .ir'!. on§ clubbl-ad. te reageretr 9P Til" epietel' ...-''l '

fU irfJe echtel ide -inèruk- tl,Bt hiJ niJn.kriti'che geluid iets te persoonliJk".
r.'eeft ópgevat. In uiJn verhaaL ves het tte bedoeling 9T .tl iu Seven 'welke . L

X.ant bei-gehele: rrax0ateUrvoetbe-I", opgaat. ïao 4e afdetlng tot en net tle, ._: ...

hoofdkLasse *orden vergoeèlngen verstreH.
FalJsalr sEns rancu:ae I
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Progrornnn zorLö,ag 2'l ruei L990

10.00 uur LENS I - Soatoernooi.

Opste11ing als bekend.
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Uitsleg LENStoernooi zaterdag
t 19 nei

Í.

._l

,j

J

1
2

t

,:,i.lI

. J',' ,., ,ll , .:i ,.,i r

I{ationel-e Netler}and.en

t ,'Àl

, É...:': t,
'1i.. .rIq§ i,,

Quick StFps
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1990Zaterdag 9 Juni
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Toeruooi biJ Marine vool Ie L1fta[en: l';' t.,L ';..,., ri
D!:elueuende verenigingen:.;. r, .]i .,;, -i,i

.r.; ).,
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Poule s,: IiEI{S, Bobin Hood, Ariston," Marine.
'''. " '.t ',. Írr'ir" '_À I '4 t

poule b: I(SD. Ec6o. DvJ 3i-zon,. GDA...;";r ,---.i-
- I r,' ,' ,, ,j.\ . - 1.. ,.r. l. i

Adnveng 1e wetlstriJd. 10.00 uur. .) r'.,, .. j . :
Uiler1iJk.9.30 uur aanvezte'bijl Marine:; : '' !.,'),.,. .t,, ' ' '.' il
LÍBgÍug terrein Marine 3 0irde Waalsdorperweg
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De volgende spelers worden verïacht:
Flecl CorstanJe, Msrcel Keus, Bene l(eus, n.
B.Drlessen, M. FortBÉ,n, Il.Dieue], tr'. tle Vrle
P. Lanka.np, G.Siuke, W.KLfinnen, M.Spa.

Eveutuele. atuelalingeD blJ B.v.d.Noulanà te

gr=gEg=-{EggDJBgEg

Algeneeu kontaltpersoon: PèuI v.al.Steen, C

tèI: 39ï015\. BiJ

Mahleu, W.l.ÍahÍeu, E.Merghart ; R. H"g,
s, C.Roos, P.KroL, n.v.tt.Toorn

t:39620r-6.

hopinstraat a03, 2552, SVrDen lraag.
geeD gehooi: 3635h8 trbetl Grens.

WedstriJ tiprogra,ma A:B-C:D-E èn F .ieucè.

Afbellen voor ond.erstaande ïeastrlJalen alfeen biJ ?aul- v.tl.Steen (39?015h )

,

t
I
t
I. ,[

.L
í

. .t I
I,t

zo enel nogeuJk tloch uiterl-iJk <le rlag voor het toeynooi toor 19.00 uur.
BiJ geen gehoor be]Ien naar trbad Grens (3635h8). In uiterste- nood nog op
de tlag van het toernooi s rnolgens op LENS (366131\) ne 8.OO uur blJ
ienand. vau de J eugtlko@issie .

E1ftel tlatun aanvang tegengta! der uit/thuis terrein/veId sam. k.Lens

2\
26
28
26
2l+
26
27
28
2\
2ll
26

A."eg.

A.6tB1
A1
B1

mei 11.15 E<celsiortoernobi ''uit . Schietla.n zíe koplr g.\, ' ,-i
Eei zie biJ Vitesse Dilfàtoernooi voör ï,ENS A1 ' ;

B 6tBl,
B3

C Ttal.
c2

c3

cu

Dl-

DTtaL

D2

Et

E2

E3

EIr

28
26
28

2\+26

nei
nel
rnei
Eei
EeÍ
EeÍ
mei
aei
nei
roel
uei
Eei
nei
nei
uel
uei
oel
EeÍ
DeÍ
uei
neÍ
nel
ueÍ
uel
mel
l0ei
uei
nei
uei
uei
uei
aeÍ
bei
neÍ
ueÍ

28
2\+26

28
2l+
26
28
28
30
2l+
26
28
2\

21.1, Haagse zaaLvoetbalselektie OranJepleiu zle kopy 20.30 zÈa1 {
10.00 VÍt.Delfttoernoöi .uit Oude faan Del-ft z1e kopy 8.30 '' .i
11.1, E:<ceLsiortodrnooi' 'uit Schierlam zie kopy g.\5. , '; -i
U.!5 EDsteornooi uit Rotterde.:n zie kopy L0.15 .' j, I
LO.OO XDsteornooi uit Xotterdau zie kopy 8.30 ;20.30 f,aegse zaalvoetlalselektie OranJeplei.n z1e kopy 19.45 zaei- 

"'9.00 SEVtoernool , uit Heuvelweg/Lr rlan zie kopy 8.3OSUV tr11.45 fb(celslortoernooi .uj.x : li.':5.51.èan zie kopy: to.t5 i-.1\.00 Quick Cl ÉÍt-;, sp,prk,Irene zie kópy.12.30 t'" [.19.\5 Eaegse zaalvoetbalselektie óra,rcJeplein zie kopy L8.\5 LB{S Il-0.30 NaeldviJtoernooi uÍt Hogè bouen zie kopy 9.30 I
zÍe biJ opstellingen , uej.uve elf.to1l€n. :. .,. ...,,... ._ .., Izie biJ BJ en C2 ,t.
zie biJ opstelliogen nieuve ,elfteL.Len ..t, ,,,. j'

zie biJ Dl en D2 ízie biJ opeteJ-lingen nleuwe elftal-Len I
I-O.OO ExceLeÍortoernooi ult Maessluls zie kopy ., 8.30 t
10.00 Gravenzand.etoernooi uit . geu.sp.prk. zle kopy 8.\5 . l.19.00 HaagsezaalvoetbalseLektie OranJellein zie kopSr 18.00 LENS h

zÍe btJ opstelllngen nieurre eLftellen én biJ Oïtaf (zaal) ' 'Ë
1].OO flna}e \ iegen ll lJzerverf zie kopy 16.30 EfB : l'
LO.OO LE'lstoerenool thuiË zie kopy .9.30 ' 't
10.00 Graveuzendetoernoot uÍt Gen.sp.prk. zie kopy 8.1t, I

zÍe biJ opsteLlingen nieuue efftBlfen " r, 'r '"" i13.30 Lenstoernool tbuis zie kopy 13.00 ' ?
zie biJ opstellingen nieuïe elftaLlen. _.! .r , r..i , , " . .i"

13.30 LeDstoernool thuis zie kopy 13.00 ?

9.30 SEvtoerDooi uit _ Heuvelveg/Lr dse zle kopy 8.1,5 |
zÍe btJ opsteLLirgeD hieuve elfte.llei: ; ' . j.[.'.

1ï . OO fÍnal-e l+ tegen . U .. IJ zefferf zie kopy 16 .30 svB I

28
2\

.,t,,.i

).,,
t

,+. ,.

9.15 Bleuv Zwarttóeruooi uit Wassen'èar zÍe.koptrr, .'' 8.00,
zle biJ opstellingen nÍeurre eJ.flellen . ,J ,, .i ; . ,r

Lï.OO fihaLe I+ tegen b lJzerHerf zle kopy 16.30'F[B
':i'..1-) ",' ,1 .' ,i, - : ,,_-.' - ' J =t',

ll

,l

28
30
2u
28
30
2lr
28
30



EIftaI d.atum, aanv stantler uit thuis terrein veld ". . san.k. Lens
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_zie.Í.qiJ oppte]{io,gsg nieurre è}ftaLlgn.._ , i: -i .u.. I ,., í r, iï13.30 Lenstoernooi thuis zie kopy l3.OO

2\. Inei
26 nei
28 nei
26 nei
2lr nei
2\ nei
2lr. ueijl
e6 .nbl'
26 nei

E, rt 9;15 | .: Bf j Zitiifttbeïnócji, uit' ' ,r'". r. Wesèënaàr' zie ,k6py'::6;66:
13.30 L,enstoërhooi i' thuis''1. . iie" topy Í, (r.,r:'r'118;ó

I
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Jr.r;i .

.;aj
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E6
F]-

12
F3

F\
F5 vriJ .

10.00 IrenstoernooÍ thuis zie kopy 9.30 :10.00 Lenstoernooi thuis zie kopy ,9.30
1\,39 v e"sEirtoeiuooi. .i', i' uit ' .,,, 'i:, guuÍ61i{e8ll' tts$, ?ià [opv 'f S, íiiO.oO,: lèÈstoèrnàcii:,Í.'..thtiis': u ziè kotry-',,, :.)-a: jt iö,;:-ií."10.oo Len§toernooiI thuis - '; àfé'köpt:. .: j':ri".,'í.ó.io.t ..t

.-" , ..,:. ,ir '.' .lr r,..).'ï ,a-, 1,i,; .,,,'.,j. 'l
:1,r . ,.^ rr lr ., , , .,1 i'. ,: ri1,. y. .:l i",J;, rl --.":'r '.-;f
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BIJZONDERIEDEN:"' : .i :i ' .'j" '.r,i "{ ".'.,.i '' ,1r,i T
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.A.Berg.'

r'3!t

.ï.t.t1.!: .' .Í-:' 'r...,.r ,t ;oY,' .:..' . .,, , '.1.-r,'...r.,. " .'1t, rj,,'r.,
- aanvezig ju.ko: 2lr sei valaf B.OO uur Gerard v.BeiJsen,Hans vErfrejT-r;r1, ,t.;

26 uei vanaf 8.30 uur llil Ïeynen en Joop pfonk.
- gaarne ouders uet veryoer voor: A.reg. A1, 81, C1, D1, D2, E3, EL, 15 en
- voor opstellingen èn, biJzondëlbeàen tóernoöien Aiè: onderstaanttè kopy.,
- lees ooÈ'd.è overige J eUgdlopj.,. ëei3 gbect door àchtèrÍí'àèzé tenSrevuè.j.., ' ;, ,; ,

,.{
: .'-:!r,
-i: .. i.

Y?oI.,u:I eLftsLlen ,iJo oit ae Laatste toernooien. De meeste ;ààa.' g"",r'o.,, 
''.' ' idicht.' Toch .ziJn er'de. koneirïè wekenlUest trog ve} vat :ektiviteitén.' " ï , ...'-. ,'.rà

Blijf tle LtrlrlSràvue daarón ieclerd """t À;"a-iËr;;: Jï-;. ï"'';":-;=+;.- 
]veld 2 op r.,ENS bliJft imers tot 10 Juni open en dat ,"il- zeggen dat we tot zolang Íaktief ziJn. - .r+

A.reg: . :.,i. .:. ,-i' 1': ,' .-: .,, .''j.:. ;" '. , :: : 5 ';., .t' .,i
_ ,. 'j' '"' 

r.:',. 
'' 

,.;,a'" .l: - . '' ,' " . .,' . . , ,, . Ë

9l_2l,rgl, r!! 3t_en, ct'nàar Excersióri2o in schiedln. oe ïegenstand.i" i-:.1ni.,.,,-. , ,ë
DIK Eintrècht,,DOS Uirecht, EBOH; ceinóold en b(cefsior .r20. tu ].t.3O "J:-.;;.-, ,'"§ls de- priJcuitreikirig. zijn_ër oudei-s'ttie- de vor.gende roltg viuen riJaen:t' ' IDoor het vestl-and richtilg._Rotterdam. Afslag Schiedau-Noórd nerneà. Ooà"r Eviaduct aioor rechtsef en'bö róo neter ligi àan dé rèchterkant hce]sior r 20. i
Opstelling: als bekenè ret J.lleststrate en D.v.Zetten. .l§

d

- op 26 mei zul-Ien meerd.ere jongens bil AJ_ nee moetèn spelén. Zie hiervoJr', . .;. .l
( de opstèl-Ling en toernoolgegevèns biJ Al_: u.v. ClgoBelbulg., F.[i+eel,.J.,Maqs_,..,,,rrf,. Ii veldl, P.Pronk, M. Schuuroan. D.v.Zetten. 

iI betaaf uiterliJk a,s. donderdag f. l-00,-- voor de reis naal L,i4burg...... , ï,, '[
È 

' '.'i.' -,i t. t. '- d r '' -r r' '''r È

4L 
.,ri. i.; i, ..,i.. ,; t.t. - ,i.:,'. ,! ;,.-1i

0.p- 26 nei naar. een toernooi van vitesse DeLft. op sportpark de oude laaa in r,'$
DeLft. (TE-vitk) konen'RKSVM j SEV; Wrè, UctnseteridiJk en VituóS.j ^ ., -. .,,. i .. r: .il
qeu sterk toeinooi: near. .[erutki6 

, 
zorit:' Aireg. voor de broódnodigË: aanvrirr:.ngl 1':,, '- '.Ë

4iJtr er oudérs 'net. vervoer .vant àd.érs vördt'het.rooeÍIiJk.,':. i.; .',' .1 , -:, ", , '.{
PriJsultreiking ongeveer 15.30 uur, Kan Je niet bel alau iÍoensdagevoncl even'Àr.,'" ' .§.
Opstelling: R.3Ígne11; M.Bruyd, 'J.Geyp, ,t"t.r,lSoua (zie oök.83 o'p.à\/5), n.l.le'àuri; .' ,Ë

v. na&cheraD 
' 

.8. RanJ,akhan; M.TiJsen, B.r,ií[er, J.Jitansve].d,. M. sèhuurnan; p.ï.zettóh, r !...1M. v. Croonenburg, P.Pront.

3L. I''' '"i.:i;: ., 
.':r'' ''l ' '' ' "" 

Ët
o!: 2\ nei Eet A.Ieg. en c1 naar xxcersiorr2O in schiealam. voor tegensta.nders :Itj
routebeschrÍiving etc. venriJzen viJ naar de kopy van A.,ieg- i' ' .rri'! ',,, ! '. 1 

f,
oB 26 nei de start va.n een tweedaagÀtoeruooi.liJ- DS in Rofterrlsn- zaterdàes ' ':lÍ '. tíl'
tegen EDS en Mechel-en. , :'v ;. .. '.' '. i ''; . .' r-r .r'.,: ,r'.n,] ,. - \' J-,r. .: ;,i i', lr.
Of-zondag 2?.nei zeker. tegen Nierivenhoorn en líilhelnus- Daarnb nog gla 3ir!1.j'i. ',rr' {'..
netlstriJcl vant iu de antlere poule spelen DSO, Rooalenburg, ,Ryi,,r Felenoorfl en' , '. i iLel FontoÍsé. i

.,r .;:',,::

t



.j

AIIe ïedstriJden tluren 2 x'25 n7n. Ee!i: hele kLus, maar delslelers'kiiJgen ..; .:. '
een luncbBaklet. .Voor tlrle dagen. gearne ouders n-gt.vervoer.. Otr) zondag s.v.p., aLle
iensspullen (ahirte, tasien. en. traÍningspakken ) i-nLeveren. '. -., : i
oBstelflng: .voor 2\, 26.ZD 27 nëi a1s bekend'rn;t: t.reieíàt'one. i-''' '-;
,- i,;. l"r.'. ::' "l i., r

B3:. '-: 
;t1,,; ;i, t ', . . ' ,.:-,., ,,,.. ;;,. ll

op 2\ nei hèt 'Laatster toeràoói,, voor Ju1lie., Ma8^h. er Íete Leuks van dit keer..:
BLauw'Zllart, SEY en DSO ziJn, er ook en on, ongeveeliII.30.uur is de',priJsult-..
reiking. Vèrzs.uelen toch àear -!iJ SEV. Stap. aI voor 8.00, uur on traor6. i ,r i.i
Deze stopt Toor het SEVteirein op d.e Eeuvelweg. !i'.
De eerste vedstriJd voor Jullie is ou !.00 uur:. Kom op tiJdl!l

,i

op6telling :

leitler: Í . Nianat .

op 26 nei eea
tle Zververe,
ieer aterk bé
pe opsteIIing

,ALladin, P,HeffeïiJn, M.de Kok, E.L,au, P.Snelders, ?.flÍtzert,,r, j,t:_.ii-.rl
.v.d,Iens, C.Spiereuburg, M.I,gouè, H.Yasar, R.Jagga eu R.Mohan.

F
J
S

'' li. "

öí-eI roei rnet A.re'g.' en,Bl.naó lxeelsiorr 20 ..1n Sehied"'it. Voor biJ zonderheden, zie ,r
aÉ iropy biJ a. reà, ,.Ju11ie spelen op . kunstlias , Afschroe{-bar-e noppón ziJn ,ïerboèen'i.; ,

0p 26 uei de bekroning op een grandloos seizoeD. De finaLe van de CEEI{-cup tegeE
quÍck op het Rvc-terrein. Maak er iets noois vaJ1. Ve hopeB d8t Jullie het:.vinnen ,.ïi.j,
àeelwees biJ verl-ies.een sportieve verliezer. Purè propagaud.a voor :LENS alat noet. ",
het {oralen. IIeeL Yeel aucces.
: ,, r',-:l.' ,r :- f'',- ., .i.tj' í rr'(':
gpstelliug: voor 2\ en 25 neÍ a1s pekentl: .zond.er M.v.al.Be.rg, n.Pronk, ,en B.Verhey.:.,

Eet: D. TeBpel-nan, D. Zanalslra, J.v.Diemen:. eb '-?.Sib.ke.r,

e2

,Eet L,Aboularéa, e.Schfuter; n.rr.
. _ \ 1,t .. t.: _,. ,... ' 4a

!eJ. r^. l.;. .. -=_

t,Abounarse èo G.SchLuter ziè Lens C2 op 26/5.

C\:
flsoyeet zie Leus, Dl op'2!/5.. :" ri, ;

P.Koo eu V.v.d.Spek zie Lens D2 op 2\/5 en 26/5.

DI:
ffarr ,"r ""o 

to"r'oËi .til ii<"uï"io*r -t! r,rJ;"";i
óe routebeschriJ$-rg rroie! uileeaeefd.. ZiJE eT. o
Bl-auv Zïert en (onze rrrieatten ) DSo zlJn de,tegen

0p 26 nei ,naar, .Grevenzande YV. -l{eer..is er duq,ve
líiLhelmus 

. 
en Greveuzanale. ziJn de..tegenstanders:

reralng.
opstelliug als bekead: op 2\/5 net J.Soysel

: op 26/5 met A.Sen

toernooÍ biJ NaaldviJk. Vervoer ls
yV§B, GraveDzande SV, NBaldwiJk, en
zet (cr) toernogi. oE + 11.30 uur i
: als bekenal: zontler D. TeElel-uaJ1, D

zie a:IJ.e vieí L,èns CI op 2\ en'26

dus echt noallg. ArsteLveen,
Gravenza.nde W ziJn er ook. Xen
s de pril suitreiking.' VeeL suc'cè
.Zandstra; J.v.Diènen en P. Sinke
mei-' l-' '

n".i-"n É.oou*.:"'' JÍ'l' I 't l r
-1--r-.- --:- -i; .' -.i'. -i:J

. ' : i-.: , .:.,.' ''! i; ,:.iÍr r

.r ... .:i. ; i. . .
'."- 'j' -, -, ,,i
-;:- .,.i ' '.,1 ..í:.'-- lï.

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

.. i .i I ', . 'lr
s (4.u9 :uÍet : net A.reg. 81, en. Cr..)
uAers alÍg lrillen riJdeD?_? - ' ,., ,r

,I'.'l
:.,,..I
. :', {
a'r' , ', 

I

,.-tr.,tI

,:'I
'. 

I
)r-l rí'

.:.i::,t-

staJxtiers r On

rvoqr nodig'.
om 1U.30 uur

t\.\5 uur.. is dë"\, '..' ,i,

Iqrra,,RIíAW,, .; : l,i '.,;',
is tle .priJsuit- " ' ,,; -:,

,1..t
i'
a,

I
t

!-. :"' ., j ,
op 2l+ nei eeu toernooi op llfr{S. RWH, Soccer.. Boys en.BVC _ziJn de teger.lstand.ers. ,)

Oin 15.00 uur worèen d.e 3 priJzen en tte vaa[tJes verdee1d...1 1. . . -
0p 26 nei net Dl-'nasr crïvenzanae, Nog één kéèr vragen wiJ velvoer. rl. ,,-,,.

Nea1dlriJk, ,Lyre, Qulntus en..§ravenzande -zun, de Èegenstanders. OD L\.30 uur'is dei
p{iJsultreikÍng...Doe Je }e-s;t., .i.r,:r..,. -, ,'-,i.,...,

I
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gplteuins: F;é1 .àattdlbui ;1 R.i. d.HeU àeÉ;'l'.iagga-,
L.Sentlar, A. sou8ré i.G.Stiik,''r.roo,' V.
M:MàtthËif é; , .,,1,ï :,:: s: c.rr.: ti'--1, .1. i
r.xànpfrait en"A.v.d;HËuvèií' . ""'^' "'

A.Noltëb; P':v,:RÍJni M.'Srildi'r; r:! '1.'

vïtt.Sieki "-l 
.'. .'r.' .i'':i ''t. c-rilD .-i3tÍ

ïii :sr::. r' I r,,^,r .,;.:er4 rÍrt .:Lr.:r ài i')
,all...jr,,í ,, r.,f ir,r:i J.?4 ll. 1O +i.l .itti,

' . .Í.r.1 e Í ;,:,"[ ], !:] í ï .. íË^ :..Í

op 2lr
op 26

EL:

1.2 nel:'
/> Det,

6-p 2lr rnei het Lenetoernooi. Unitas be1de belees lsat af. Dus tvee tegen rN'-r,

l{estlanalie eu §YC. ou,,,....--...uur vorden- de. zrpriJ zen,..9n de vagntJea vertleelà. l..r i;i'r?,
Veraler op zatertlag 25 nei aLlenaaL Daer,de finale van ,tle rC-ee;.cup- biJ.BYC (zlerkopy).l;
opstelling als behend: A.Seu zie Dl op 2615..j--.1:.,;,.,,.,," .r-.D., - 'r,rÍ!1J1,1 J::r .-r{jj.: rJi.j r'

A.v.d,Ëeuve.L en F.Kanpfraat zie. D2 op 2615.
' ,i-{ir

EZl' . .,i...,.1. r.q..:,Írj - -1Í,; Íri- ;.,if :(,1. I.. ,.,ir .il, ..:.o"' l..i:.., ir.: f;;: Ïa;1i ,i,:r;'ï;
op 2l+ nei ogk. yo-or..Ju]l-ie [et' LENStoernool. .Verder betzelftle verhBe]. e]s-biJ ,:.] r, ,.-r ji -
tEss Er. veer-.ittcés érÀ 9p,-à-6,;§ii.got nae-1..aer.ri4g.r,e .rr3,'+: cËén-"cup,i,liinyÈ'i .=;iii,i,

opstelllng als bekedal. 
.,.! i i.:Í,J.:rÍ: :.r ,ï.t Í,?r;-rrïJ.?s

E3:

op 2\ oei nearsitrv,.ià l,éÍasèÉeniión,'*Adtö!à.;iJ; àirl àaatg:'i»e,tegèiiètàà'èers àUhïd) ?r)

oÉw, lyra,'an sEv: oE- 12.30 uui vóiaeh rte.prijzen vèraeeia, Nàtuui'liJli bp "1re t'lrritu::'l
26 nei. aanweàieibiJ de 'Ceen-cu!' .fiireLe biJ BVC :(3i'e konf)::i:rr* .r!.ia'1r:.' .t jít.Í .ir3.D .'.1',''r

er:§,r 1-r.. rt. ii .1, ,.hr. l: .Í,:r.r-]!'\i .i:,.,-,..- r i:..,i,-i,i:ii 1Í?,l'j'tXÍ 5r: f5Í,Í trr)lïÍrv(, ill
opote1liug ols bekentl: net K,.'Ram§Jalan; Í-n-gh;,,i.- 1 .r,'-, ." l.- i r )r .iíJrrr :b ;r,í ;ÍíJ-/;."!r.{ }\'

E\:
ob z\ nei toch echt naar Brauw zyart uet 85. vorige ueek stonal d.it oiet b-i ill'Éti:jtigÉr
oierzicbt. WSB,j Grbaf ,Hi1lèi! i en" .B1etv:"Ziíàrt' k,onéÍ óbt. ön':ff.L5otiui idhèt aI 'r T§rli'e
e.fgelopen. VervoeÍ. ls echt noodzakellJkt!! ":: r- ''r! !'I-''rrc:
Oir 26 uei Cl aflÏne-sd.iggn ,Ín de. finaLe i:Y§[..tle. Cee5r--cup. (aÍe,"k9Py) ,r.,1 - ,, i.:,.:.{ i rf-i.:.:{:'.t
opstelLing ars-Èèxènti: zond.ei R.,den NiJË en ï.Sinons net V.t(ool. i ,rruis-Í
E2j. xl..t.,;E,ï .,rÍ:'.;.'r". ' tJ,'óa-i. !, .i .:,1,'i)n,t\ r'.' J.; -r..r:,r:: . l, . / ,qr..i,fi,1.\ .lql?t:r,
op 2l+ uei ook nàÀf ffàui zwart. Ook voór hit elrtat hebten yè ,ech] .vé1voe1- p.o-+is." " - '-
VÍtesse De1ft, Graaf li}Ieu en B1auw Zrrort. ziJD qe tegenstanaers.
q ]i.tr5 ;;'";;à;; à"'í"i*rj"st""ia"Ëra'.' .i-.";i'1 ';ir i ' r;r'p;' 'r'i! 'Ínei"l rÍig:i:i
oj,, ee ,Ll het leustoernói voor Juuie . De t€getrsts.utlers ziJn lso, wèstiàhàiL en
BVC. OE L7.00 uur is de priJ suitreikiug.
opstelling als bekenè: zonder V.tlu Chstiniel en R.v.tt.Geeè.1..-::j:,:,";=l:';,:r::.:-:::i:;

Eq , (:l'1.' ,'.]r.?J 11:iií;.r-',L ,', q, . '''.r .,, :..Í ÍÍ.]!:rrii: ... ;i.1! , rt.r.,í eJi"Í,f .íii'
oi Zl+ nei vri.i. ,l-Ij'.i ri.:r!- -i' 'r':' - ÍJ.(il fÍr ':" '.' "ï'.iË--l 'til'i ÍÖlliifrÍ ríi
oi e6 net uei-r,ènst6órríooi. .Tèeenàt anàere' ziJi: ' DSo, HeËtiaàaïa'én 'itïc.'L '! 1,'i í l3J "'r rr

O, ff .OO uur'Í§ het 'afiefoíèïr. -àànvanc t3l3b uur..: , : .t 1 l: i ;j;ÍY;i l;': jz uli',r.i cl]h

oistellinq àIs, bèkend.ï- .,.'- . '', .-:'";ÍriI i:r -i;',..; iÍ'r- é-J 'rr!Í n1i').,i:;'r í'ri. l-'r'll ï.|ï:ru](
i -.],r .Ít...'ll ',':.6F i: ,'í iI] '-. -ii .'í.'i':'; .,rj r,ir-,uj.i ';,;": IJ'r '.hti': t ei,'.lld 'i ril

trl_: li"n., it.rtr .i'i 'Í, ir?', ir.r ',t)':t,'.t;i * i;-:,:..ri.'aI ;.'; {rÍi:r' j-'J"I. i'líl'tri.:,r:j ;"1,''(,i13'Jv i

Ií-er* ..r het Lenatqer.rooi,. »e,,v.ers:ejr,à:,U;"#;i"i: ?;;";:;;";;ig;69-.í.iï'Al'lil,t;i
1p.OO rlur wo:tlen er .2 priJsJep ., eD .tte ,vaanjje§,verdeeId. ;i,1, .-.r,r', '.i . .{,. .t:,J .iri,.r,...:'i.;
oir 26 nei.,na.tu,qJliJk 4a-er het: EY.Qypf4. "Vspr,§l.,$e fi.nale ,speelt-.voor llq . Ce.e.n-cup. -,{.ï, ri
(zie ko.py) , -. '11, !;r;'f . .: '-il-j"rr.., :.l-1 r r.r,:.'!-,: , . .i .i!- ::1:..1:.: "-rÉ. ..i":.i;.. ji:':til Ei',r iir"i.; (rI'.'Ë
opstelllpg, BLq,..!,e_kgltti 

"zbndgf;.Iï. §pTggsenr ret j C..qe Bogy.: .-rjy [.iJir..-r::; srij.) i. .,.jr.l r:ae' J.:;,. 'i:,,", 'r".-',. í - i ";,ilrii i't lIl :,,Jri:q1 i .::j ,t,'ï :,i'. - r'i;:',r ';"1j., ;c,;T.o;'t.l'{ -"it('
Ezr .t.t 1.r .-.'il. .,,,111 , iri -..r:ri -.r .',;. ",r- .{:', r,-.j.J-i1. lgullt:í i.. !. . iÍ9i;rr,rh : r-r-u

op 2lr nei ook.vooï .1ul,l-ie het lenstoernooi met RwH. nvc eu Wesïiriritlia ef,s'lil ' l;r "1'
tËgenstendefs. O" prU§"itieikià§' is oiu 13.0Ö ir-ur..i'r' È lr; . r'.'.; r"!, .'.É 'r' jL: ' r''rr' '''r' i:Íí
oB 26'uei.brn'tll.oo-uui in1èílBal'Èb rhet' RVC veld oh cr1'àiià. te nö'eaieeh in'ide r"')i5:r "'-r1

iil;i;;-e"=càà"-È"p Gi'-tàïrj::i.''';'i': "" r:-t:-"r -j r'tt'''r' '-Íi.r ''n r'i !r :'"-'-\'
opstelling a1s bekend: zonder P.Bodan en N.SiLiakus.

J,ir:i!..,-..:,ti., '':t. i'.:E r:'l ;L- Ír:r..Í",:I iri., È:iiiJ.r$í,IJ

I
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r,2 ,

ói_eL nei gpaT'-SEV e"I' de Eeuveheg te LeidscheEdan. De. a+Aere vereaigiagea ziJu:..,,.
VCS, Oliveo en SEV. On 1?.OO.uur.tle priJ suiireiking. , Suc"es. ..: ,.,r, :-.
0p 26 nei het UEtÍstoernool tegeD: RVIIH, Westleidia èn RVC. 0o 13.00,,ur;q veten., ..,;:,.j
Jullie of Je een beker hebt gewonaen of dat JuJ.lie tleLechtsrt,."o ,r.r.ui;L kriJgen.:,.
Mae.k er lets leuks van.
opete1llng aLs,bekend. op 2ll uei net G.Westerhout.

fli: 
. ' -i.' r. '? " - : i :':^: ,' 1"' 't.!tr- :'i. .;

óíe6 nef hàt LE§stoernool net Rvytr; RvC en l{estLa^ndia aLs, tegenstani!;!. nss., i: -,'
Je beét en oir 13.0Ó uur vorttén Oe priJzen ver.tleeltl. . r '"'r rt i;:" '. I -1.'

O?6te1llog aI6 bekeud: zonèer,V.v.tl.Geest.--' ' ';' I r':r :::.;iei;:,' -:'l;:
.l ''1 . * 'I;,r -: - . ',, ." ,, .'.

E2i.
1s vriJ. Niet on te pesten toa8r Jullie ziJa nog veI erg Jong on Ledele veek
eL eeu toernoöi te'speIen. I{oensd'e,g^ trÀinen. en op 2 Juni eéu Í,E[stoernooi a voor. .t

Jullie. hobeelrilar'nèt zo goed te spelen als af,geI'opeu ,zateratag. Een- èèrs't'eíi . '' i'j'
pleats biJ BIC. Vet BoeA zegl I t (,.i1..! -, :

0p naaDdBg 28 nel .ziJu yiJ t9 ga.gt öiJ tle Heagse Voetbal 3ond. iB epoi'tha1 i. i,r.. É!
oraaJeplein. lle voetbBll.en da3 ia d9 zs.s}. tegeE ile, Eaagee teaps- èie Feg_ Sgan-: r.t r
tloen ean Èet tretlerlanals kenpioenschap zaalvoetlal. Sterke tegeDstaíd€."§. dge,,....o ;-,
Iu overleg roet tle trainers zlJn de 6/?-talLea sauengesteld.. .De A en'B-íee.ns
verzaroelen bij de zeal. Eet C en D-teoo verzanelt op LtrXÍS.. " .' . - ': i '.

Zo,alvoetbal in OranJep:LeiD.

qpstelLlD8eh:

D-tesm: Lr.Peek, A
.. 1elder: ?

Finele Geen-cup ls gebaalat.
========::===!====È=========

.1,rí1:.' ;í r.... 'ltr. i,',J,:-:r

t

i-'t t

.i..

J J ['l'r
A-teapt F.KÀrnFs, R. Jordau, M. Schuurrnan, J.Msnqvel4, B. tinger r'8.v. d... BErgh. 

"LeÍder: E.Geue. ,,: ,, l

B-tesu: D.PooI, S
Lelfler 3 ?

, Glautienans:, N. Scàuui:ir,au, E.§dogdu, i. Spaana ;' R. Jànseu

C-teap: M.v.d.Berg, B.oletho
- . E.YErhey. ' Leiiler ??

o3: t'Í'rzgld:"ï: J;To"k,. R,?'3q' .1'lt:':"
.e} EaèóÍou1, D.v.d.Bèaf, R.v.d.fieiJdgn.+ aanvulling. ,
? ,,,.' : - ,: ' . i'.- -,.,r , r l

Met ritte bekklee varl de zetruren begón CL aaÍl de verlstriJcl tegen ADO.
De rlnnaar giug Í.mers Das.r de flDal€ va,a ale C-eeD. cup, , I r ,
De wetletriJà ras L0 mÍouteu bezi6 en.er ïaa aI.2x gescoord rloor LENS. l,Íaa,r 

"ÀI)O ktra,E sterk terug en rlog voor ruet vas het.2-2. LENS vaDkeLde tDa.ar, oDze ,. ,,.,
Ï.eeper Machle1 v.è.Berg keepte echt steik eD hiè1d one vLak vooÍ en ne rust._ . '

ln àe weègtriJè.. Gelul<tfg el,uurde ro.n. Robert Proík Cl ,r".r nrar voreh. Via
trteegoale veu.Ho,us Verhey girig ADO èefiultief aloor de knieën en Cl rou toch
YeI verdteDa. Eet vocht echt e.Ls eeu teaD. KLeseet t
Na àèt. behBlen ven bet kauptoeuechep in.loule C1 1s Du ook de .fÍnaLe ve,Il de, ,

C3e-cup bereikt . Een grencliooe 'reiuitaet. Ja.@er ie het ttar ilrie spelers dÍt aiet '

kunaen ueeuaken ondet ze Eèt Ae Eeagse J eugal neirr }ïanlrtjk zÍJn ( àIechte zaa&
ElrB). G€Iukli! heeft Quick, tle tegeastaud.er, hetzelfate pràbl-een. Maat er gewoon.:'

'eeD heLe Leuke vedgtriJè vsn. UiJ hdpéu aatuurliJk tlat Jullie hét Íinneri near ."'
ook btJ verlleB zijn wtJ trota op d.e prestatÍe eD zo Doeten Jullie er ook
over denken. A.Ls ksupioeu van CI ben Je echter we1 èe faÍorÍet. Doe dus e)(tra

t

J_e best. Succes lens ej'l . i.. , .. ;
lI8. èf,Ioo! van de !ÍealstríJttr of er nu gewo"nen ÍE of vèrloren, een gezellig ,i :.,
avondfe op LÏNS. De ]arbecue etast_ aan eD voor. d,e supportere ie èr aan tie bdr sate
vlees te toop. Dus iealereeu i6 rÍel-hoD e.B. zèterd.ag vanef 1ï.00 uur op ËENS.

, - .: r .. ,, . '-
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:ll3:*::=::!ï113i,a,,..n"*,,',,"il:,.,i'ill .',1 ;;:,,il.,:',",,;ï;.:,1':;:;;i, ..l::"r-:;-':r
,i".tr..i-,i.r!, u .ij.,r., i." ":r;.';,1 ..'l 

"ii{i.tl!1(., 
.J . "; 

rj.1.. f..ó ... ir.i ; i,,111,;i ,,,,,,
DLe kunnen ve natuurl-iJk we1 gebruiken. Moet Je voettiallen op 26 nei d.En heb
Je pech gehed. Afbellen olq te gaan kiJ ken kan netuurliJk niet. Gelukki§.rziJn isr',rs.,Ë
er ook heeL wat teans vriJ. De Jongste Jeugd roepen ve dar ook al.Ienaal op on-.,;;;"::-
ons _CL aan .te EoeAigen.op he-t spontpark Pr.iases Irene aan ale Sche&Dïec te
BiJCviJk. Kon "aÍenaal'nadr' in Lenàteiiue. oat'Ëieat"tLur..' veiiÀ;ulè" ;ËLdöror,Ët "t' "''
goaL tan detQuick.keepef i oiri 1\;00 uur:;r Moetlig. Cl- aan- en ,,wèes..sportief :tegen :de ,*:rr:,.,.r
tegeustander en de keeper. Eet moet voor iedereen een 1erile,veatstriJa vorden.
NatuurliJk ziJn ook anAere supporterà i ÉelIE n; 3uiioren. ein öUdër's:;van harte
veLkor op het sportpark van RVC ïaar deze <lag ook tle finale on de HC eur

...'i.-íI6_[r, -.ir Íi _^*À .;! ri: ,..'.i,.-t Lirr::I 1:r,.;, : i.-.í ,ir, prl:s,.'.;1
Vier tegen vier eftlelingskamploenschàplreD !r!r r.É-J -r.i,.'í,i-,.,1*,Í l;.1i.È,1

3J .-i.!i.i '..r'i -(r I -. .-ri; 1..,-rr .,,r_'.,r..,r,1J r,;:'iÍi \i : l-^., r'i : i;. [: 11 ]

O.p de ijzenrerf vorden.iop troe4salag 30 nei dè Íinalq s I gèhoriden - van hèt- viér.,sirare.'i .-
tegen vier voetbaL van de.efdel.ing Den Eaag. .'Ih 31.-,ri,-ll
Na ale. Lenska&pioenschappei""en. d.e voorrondes.:va^u .tlë afdeliugskanpioenschappen
bleven het E-viertal- en D-viértar vari I,ENS ovex.,en nogen.:nri tius,opi,Jo nèÍ wèerlnee rli
tloen, De tegensta.uèers ziJn:
Iens D: VioE, tle Jagers, Schipluitlen en Lyra. ir,rJ: J,Jiïi.i*J J't1l,|,
de andere poule. DHC, RKAYV, Scheveningen, Laakkïartier, RKDEO.

I ,.1^',.1í!Jrlf t' ...r lril t:.1 r-(t í'l:l t III l:ill-1.' -.'"5i 4.r,..' {.r,i, Tl? :';tr;I, I
Lens E: DSO. V(JC. SEP eu RI0E0.
e a:rdere pó"r.r'lllo, ófis, iiÀ"."dnaé sv, ouiï svï35ti'l i" Iri'': "":i 'r"^:)1 r'"i. r

{.-'{ ,:,', i-pi -lr, - ,t:ir .'. ..ir .' i .;!,j .l.l ,l;: i : r:r .,+.-:':.r,:,;tiili.i
lde verza.uelen on .... uur aan de.,iJ zerwerf biJ '561 

'rr"tè :achter:het ,BoEdsbureriu.' ií. i! i
lorg ervoor dat je Je Lenskleding aL aar.hebt..ir tr:., ::i..1{ I :i-: ',.. r..,-..31ri,,i'

'ne 
vol-gende Jongens vervachten ..viJ: f, ...r . '/ ,t'-r."i J;?.j;,r i),,'r'i ,. 1,...i"1 

.l::-,!i,.i{ : irr l. i n'.

d-tea'ra: 
"r,:1-':r.:.,i.-. .r-. r.,.r.,.rlrn, ,r,,'l','.,'i':' ];."":Ï,;;ïil;',r;;;l{.e1 Eatldioui, B.de r,a.use,lJ.Ironk, 'D.v:d.stëèn"en 1èsg{d.,e,géi:, ",.,r'.'._.. .tr .i.!. ,

Ètur.,t
Hi-ïllBerg, P.v.cl.Steeu, J.Sendifort, G.v.Verseveld en reserve D.v.d.Raaf.

I\atuurlÍjk ook hier supporbera gerrraagd or aan te noed.igen. Dus niet benoeien-nèt -,1
het spel. Dat doen de .iorsens net de sDelleider..
De wiinaers van erké p"d; ;'pèil";;"-;*;il;AÀlii3a,.n'ae.,ii,i"ó,iïJ àJ#+."; -, .."...
Fog:,o 

u:o tui::S.,9.g",1.r9y zii*i $é.Je3e5i.e,,ao" Je béJ.r"1rar1jgo1i_e3*"1"n.';-;
. . :!-., .. i!: .. :r" -i: i ,;t!,/ i,t.,l t(i

3*-l::=:j::11::l::::' '::i-.*ri 't": 
j - r'r'l'rl

Op naantlag 28 nel 'spelen He uog tuee vedstriJden llet het nieuwe C- en D-eLfbat op
I-aEiS. ïÍe hebbeD èit keer een Ehgelse tegenstand.er:

| ,',

r)l

1p.00 uur nieuu D
19.30 uur nieul, C

Opstel-lilgeo l

i
Ni€uv C:vaÀ CI: T

i rlal3 C2: P
van C3: Ri' van Cl+: J

I van DL: F
' van D2: L
I

- UughiDtlen tr'C

- Hughinden FC
veld 2
veLd 2

.r1\S.É'.fií§.ti
j,

soJ!. konst 1?.30 uur
sam.korost 18,lr5 uur

1 .,i* i?"u"'
tt
\./

.Heius T,

: ï]i!!;,,|;r." "" . 
J.#p.p:-e.g.u?i,e,.-, * o f,*ii*,.!. ; I . .1.". 

" 
fi

.§oysal en l'1. Pron-k .l fl \

. elHedd.ioui, R.v. d.3erg i,,P.v. tl. Steen.,Y. Baèdoean, J. San*dif ort.r.

.sendar. a- -v

9

i
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I
Nieuv Dlvan DJ.: I{.Dae.nen, P.HerreriJn, G.v.VereeveLè I:- ,* uu., n.io"tuui"r, l.Auaur, J.3uie, A.v.tl.Heuver, a.seil 'r :. '-:--.:'Í
va^D E3,E\,E5 : J.el Eaddioui, R.Hetralriks, B.tle Ï,ange, J.Pronk en R.Merten. t

,j.,.,r,;, .ír'e\t. ,r ,i "§ , .,.Í.r.:;, I 1 .L-,:.:t.:;.':.. r.. ,' - ...:.r',1
Geen/neL tr8luin8.li'-: ,i .,í i i " ..r'+ . ' ,r ''i:,.i- ',r .' .1t t,:ir.l',i;'.Íi .-r':'' ',. . E

===--È============ -!! :.. .,\...,'..ï.'r!'.r 1,ï' :., r.ÍrL 'tr .' ,, :..'4 ,-l
- r' 'ni.v.E. het_ arP$.eiryosrTqp 9i ugt arlonende selzoeu r+orctt.er,veUnÍet setraiud.gnl .,|

voeD6dag 23 ueÍ: géeu tr-eiDing Yoor ale tr-k].e8sers ' lagere E-klaeBers.en de,, r-..,; 'r!
, i..,,( ' fA=en 3-selektie. - .'r'' i- -i 'i1:, ,i' ,,,,;.,'r'i:'r Ir.''; .*DE IiENS E=eeLektie - traLnt ' weL t ll .- ". ri.,:. .'r,.r',* .",- . I i' .'í,":: .'irt

tlontlertteg zb mör:" [eejn traÍning voor"dè C-'en D-selektie ' 'i ' t'{ 1"'.Ur.,.r:.', ,,,,.f
naantlag 28 nel r geen training voor tie A- en B-6elektie. I

De I,ENS E-selektie traint nellI!.,.'-,.:,.i".. ;ri-i .r.rl; ',r,- 
^.-.', -.I

0p dÍuadag 29 nei: gevooa training voor tie C- en'D-selektiè.' f
op voeastiag.30 nei: gewoon trainiug'voor Fiklassers, Lagele E-k1as6er6 en d.e:' t',t

E-§elektie. ,, .t.i : --i... .;r': .,ï t'. .t I. i, j-, t ,, . .r.,. .l
,,-,.," ,.,',' ,. de:'A- .en r B-8elektie,, trainen ' senen Va.u.18.\5 uur t/E:.20.00 uu-r. I

op doaderar,as 31 seii.geea trar.uing voor de c.cE D-sef,elrtt:,i '..",,r;l ,;rr'l-',.' '',,','; I
Restaktlviteiten ...;i .;. .r' I ..:'.. 

' ; :-r...''.'' ,.'. ' ,' ," '.r^ §--a
t-..,: ,.-__,11.,,"11 -]:,,- Í .,. .t,-/.'J:t1 .'r., -'.'... t1 Juni: vertrek uaar Pa,riJs LENS Cl, C2, Dl en overige tleelnenere. i

2 Juni : vertrek naar tÍnburg l,qs EL, 
f?.,go. 

or'"rig" tleelnóderd .
à,|'.?

\lENstoemool voor LENS E3, EL , f'l+ en F5 ( en eor@igen veu F3 )
lr Suni: , Graveuzaatletoernool voor-'LEflS 83, 'Eh, E5 eq E6,

thuiekooEt rei8Jes PèriJË en LiEbrirg. , i, , ' .':. .i : '..,,
) t/a'Í Juni: kenniauaking rÍ.euwe groepen voLgend eèizoen. '.," ; ' Ii,-':.
8 ;un1: vertrek naer LlElurg A.reg.
J.0 Juni: thuiskordst A.reg. en einèe .voetbalseizoeu 19891L99O. , , à
l-5 Juni: medeverkersavonà''op ttí}{S. :''i 1r'r;L''- r-.

Beia PariJs

Er is Dog pLaats vriJ voor een liefhelbei (vatlér , senior , . A-tsiasser ) 
'àn' 

ne
naar Par"iJs "vantl t/n lr Juni rnet C1, C2.'ën DI. .:. -ook eeu'eieler van bS, c[, Dt of Dz'díe oog ni"t bi; d" aeernàïËrg dtaat
De priJ6 voor deze rèis f. 250 r- .
Interesse ?? Bel: 39ï0f.51.
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DE I,ENSREWE .. , .
WEEKBI,,AD VAN DE VOETBATVMENIGING IANS ,- .,
6à.t" J"u"g*og nu,rmer '[à , Sr ,"i) iógo. i il '] I ' r +a :' ' '
****nrtr******r*r*****x*****xxx*íi+i*Í*xí*r******n******l*il***irx*ir** rÍnnrar*nrÉn***

OTFTCIEEL:

VriJdag l-5 Juni a.s. zal de jaeïiiJkse
De ultnoaligingen ziJ reeds de deur ui
met zorg 1s sanengesteld., kan het voor
gezieu.
Sent U het afgelopen seizoen voor LENS
ultnodiging ontvangen dan bent U zeker
I.IiJ hopen dat het een gezelllge e,vond

VerschiJning LENSrevue í '-1

Dit is de laatste BEWE van alit seizoeB.

Céén cup.

rsavond ïorden gehouden.
ndanks het feit dat de ]iJst
er ienand. over het hoofd ls

eliJk geveest en U heeft geen
d vBn ha,rte r+elkom,
. .. -, i -. : . :,

í. 't f.: '
I

nede!Íerke
t. IUaar, o
konen dat

verd.ienst
deze avon

wordt."..'

i
,'l
)

Uiteraard kriJgt U hierna nog de beroende (teruchte): ultgave van alLe.vetens-
vaardÍgheden over Jong LE{S! - - .'

a

Nedat in het afgelopen seizoen LENs c1 bevezen heeft het sterkste elftel in rle
hoogste C k-Iasse te ziJn, verd J.t, zaterd.èg derr DUBBEI. " behaald., door het
veroveren van tle HC CéÉn CIrp.
zeker het zéér sterk terugkonen na een 2-0 achterstand bewijst algt dit team over
een uitgesproken goetle mentaliteit beschikt en geeft veel hoop voor d.e toekomBt
van LENS.
Het bestuur is dan ook trots op deze grqep spelers.en feliciteert spelers en
trainer(s) net de behealde resultaten' en rroopt dat d.e successen en hèt spelplezier
het konenil seizoen hetzetftle zullen ziJn,

IIet Bestuur.

EYen voorstellen,

IIiJn na"n is Hans tle BruiJn en ik ben de nieuve traíner ysn r,ENs-zaterdag voor het
seizoen 90/9L. lrtiJn voetballoopbasn begon biJ Vitesse De1ft (toen nog CSVD) op
16 Jarige leeftiJd, Na 12 Jaer als spits te hebben gespeeld. met afs hoogste
elfbaL het 2e ben ik naar .DYC gegaan om daar {e zaterdagafd. op te ricbten
IraarEee viJ in 5 Jaar tiJd van tle 2é.-kI.' lÍ[8 naar dé lre klasse IOIVB pronoveertlen.
0p niJn 32e na het behelen van het trainérs diplöma heb ik 3 Jaar de
DVc-zondag seLectie getrainat, Na d.eze periocle f jaar RVC zaterdag + B selektie
zondag onder de biJ U vel- bekende John'y.d.Lubbe.
De Laatste 2 Jaar biJ SV Schiplulden-zatertlag vaaïnee net e1s bij LENS om de
periode titel, is gestrealen en hel-eas ook niet gehaald,
I{e enkeLe gesprekken nret het LENS bestuur ziJn viJ overeengekonen om komend.
seizoen als traÍner biJ LENS aaD het verk te gaan.
Na enkel-e vedstriJden gezien te hebben. en enige malen een bezoek aeJl het spolt-
park kont LENS biJ niJ over ars een gezelllge anbitieuze cLub Eet een goede Jeugd,
De arabities :ren het bestuur graag veer naar de Hoofdklasse (geen opilracht ) spreien
niJ 1'el ean.
rk ben er van overtuigd d.at een cLub al-s LENS er thuis hoort, s.1s ve met zrn aLl-en
onze schouders er onder zetten en een goede sfeer kveken gaan vlJ een 6oedseizoen tegenoet. I

t



Iedereen een zonnige vakèntie toegewenst en ik groet U vanuit ltalië'

.,J

r .: j.,:,\, \

'.1ïahs de BruiJ n. lli L,l.

t" uí :

BAR :, r BAR ,; r".34R. r r

Het 'klubgeboíw, is

' 
" 

',, . {i" j;. 1' ,'!
BARBECIIE q, ,;

l WestLandia
2 PapenArecht

i\

22032

eind.e van
doo? een i

U.
pendrecht dat
i'edstriJd 

"

te et ze Pínksterdàà' eesrotèí.i

, -, Í ..:,
" r.. .r, 1 ; i,l -:i

Op '8 juai'is er een bs.rbecue i.oor ól1e ,leugdled'en en Ièide;s van ,LENS'
Er ziJn een paar sponsols [evond.en vaardoor tle kosten ook erg laag ziJn.
sen iàaei die vI] konen hoeft naar f. Z,5O te betalen ' ' \
Muziek is er ook. Aanve!1g t8.OO uur:" ,. '

Xet Liefst opgeven Iij:
Carla Verhey telt 3255673
Paul v. tt. Steen te1: 39f0151+
Bené v.d.Steen ;, te}:,r3\5r\3hr ..,. :: t - .t .:- ..i:1.,
Ouders die vilLen iomeà''ziJn vdn harfe velkom. Voor f.10,--'hunnen ziJ ook
mee-eten .
Uitelijk olgeven r,roensadg of dànderddg 6/? iuni biJ de kennismakingsbiJ een-
konsten uet de nieute.' Jeugdgroepén voor het nieuue seizoen.
Laat zien dàt je dit vaerdeert, en könt 8.11en.

zti , -. ). \ [i+.. i

SEIZOENOYMZTCHT SENIONEN ZONDAG SEIZOEN ].989-1990

i

NII]rB vest rI zond.ag Res. Ie klasse IEU§_-]a kende een zïaar seizoen. In d.e

hoogste reserve klasse van de KNVB ves
het paroof opnieu$ handhaven.

3 DHc -'' "
)l Dvc , ;r' 

'|xi

5uvs ,

6 t{ilhelÈus'-
n7 1,fl{s ,. ,,

Pas tvee vedstrijden voor het
tte kompetitie was LENS veilig
knappe 0-1 overvinning bij DV

Kampioen verd uiteinileLiJk Pa
Westlandia in een beslissings
mei L-0 versloeg.
Qrlick- en ae Musschen .d:gr€deg

.-i.' L !

GS PT
1 Kranenburg

2 HS Texas DllB 2 20
20LENS

Duindorp SV

GS

22
""22

PT

33
JJ

2

2
2
2

.22.25

2? 22
22' 2!.
22'?O

I Unitas
9 Tonegido

10 Hernes DVS

LL Quick
12 de Musschen

2

22
22

20
20
10

1B
11

SENIONEN ZONDAG RES. HOOIIDKIASSE A I';.]i2
22

LENS 3 begon zeer voortvs.rend aan de
konpetitie. Irlet 1lr punten uit B vetl-
striJtlen verd a} voorzichtig aan het
ka:npioenschap gèd8,cht. !e nederlaag
biJ het tot dan toe puntloze Post-
duiven luidde echter de onnekeer
in. Met slechts 9 punten, uit d.e res-
terend.e 1.2 ÍedstriJden ïerd naast de
pranotie 6egrepen. Kranenburg verd.
kampioen tervijl Postduiven en Vios
tlegrad.eerden.

oa

5 VYP

6 sv Eoc
? 3TC
B CromvLiet
9 ,l,rrK

10 Vios
1I de Postduiven

2

2

2

3
2

20
20
20
20
'ro

19
20
20

20
19
1B
18
J-Í
l-6
1-3

13

3

--rl:

I



SE|NIoREN ZONDAG RES.I-e KLASSE D..
GS PT .. 

.,

l cr.w.IMc 2 n 3E

LENS,.ll'leek zich voor deze konpetitie gezien het
spelerspotentieel probleeul-oos in d.e res.le kI.
te kumen handhaven . Door eeÀ eentel ongelul*ige
ueAstrlJ alen moest in de Leatste.3-wedstriJden ,.'
mini:uas.} 1 punt voralen gehaald.,De FLoegen riaarj
Iegen,dit moest gebeuren haddeE._de punten echter
ók nód noalig en zíJ speeld.en f.,iltts vari de'rnat. "'

De vedstriJd Azzurrl-RKSVM (destiJds gestaakt )
za1 uitkoÍust moeten bren6en $ie naast Wessenaar
ze1 degleileren. Deze is echter nog steetls niet' r

gespeelal. Ook tle KNVB heeft no6 niet beslotèn. --
of _(afhenkeLiJk van bovenstaa,nde vedstriJ,d) een,,
nacompetit.iè voor J of À ploegen zaI roeten ,.,
pl:agtsvinden. [IiJ vervechten. tan niett Kal[pioen.

LENS 5 kende een rampseizoen. iDit elftàI.rras .';
veel- te zrrak om in deze kl-asse nee te kunnen.... . .,.,

Het Ís te d.anken a€.n de posi,tieve instelling "
van de neeste spelers var dit elftal- dat.eLke ..

reek veer asr een nieuve hopeloze opgave tertl _ ,
begonnen. De,.drie punten uerden behaald tegeE .,.,
Wilhelrus. Dit kon echter tle degradatie niet
voorkonen. Kampioen verd WC.

2 Soa
3 HIK
lr Azzuni
5 HDY
6 ercnipet
7 Gona
8 I,ENS

22

2L
22
22

27
2b
2l+
22
20
20

3

2
3
3
I+

J
5

5

3 22 1\

9 oDB
10 wc
11 XKSVM

1wc
-2 Den Hoorn
3 BiJ swiJk
L cr.w.rr vAc

- ! SV KiJ ktluin
6 Schevenlngen
? SV Voorburg
I Hvv
9 Tonegialo

10 Wilheltrus
1]- I,ENS

2 I,ENS

22
22
2t

19
L9
t8

5b
30
27
2l+
2t
19
19
T'
t2
10

3

L2 Wassenaar

SENIonEII ZoNDAG RE§. 2e IOJASSE E

?T

.7
7

l+

4
It

l+

I
7
B

5

ö
3
5

2
l+

L0
'l
3

GS

20
19
20
20
20
19
20
20
20
20

"20

SErlIonnN ZONDAG RXS. 2e ItrASSE J

1 H,v.Hö1Land' . 3 2L 38

-IXNS 6 draait a1 jaren goed nee in. d.eze kl-asse.
Dit Jaar vas er Eaar een ploeg duialeliJk de
beste en dat was ll.v.Ho1land lrat afgetekend
kaEpioen gerd. Of LENS 2e of 3e is geworrlen vas
nog niét bekend ondat nog een aantal ploegen,
één vedstriJd moesten spelen, Ook oÍr deze red.en
Íss d.e 2e degrs.tlant, nas.st Postduiven nog ...
niet bekend. "' . . -' ':-'

6 'zz 30
5
L
5

6
7
o
9

10
1L

2t
22
2t
2t
27
2L
2L
22
?r

Westladdia
Duindorp SV
Schi.plulden
Quintus
Toofan
RIJ swiJ k
Velo
Quick '-t
ADS Kr.

29
27
2\
22
22
r7.
15=
t2
1l- í

12 tle Postdulven' 3 22 l

!

I



SENIORI}I ZONDAG RE§. 2E IO,ASSE K

================================
. | .,.i , rl,t: GS. I{I. i .,

LENS ? von van kanpioen quintus neer ier-
Ioor bv 2x .ian Schiplulden hetgeen vel iets
zegt over dit elft&]. Genoeg knallteit'oaer .

. soms vat veinig nentaLiteit. Ook ?iJ,,ver:-
keerden "tot , enkelq vedstrÍJden voor. he! ,- ,

. einde in degratlatie gevaar. IÍede door een
zvaar bevocbten óvervinning op Vèstlaàaia r'
handhaafden ziJ zich. Kind Yan de rekening

'verd"naast het zèer ztrukke Duindoip §V rret

' 22" 3\
20 28
20 2B
22 2l+

.'22 23
2t 2r
2t 2t
22

1
2
3
h
q

6
7

*8

Quintus
RaYa
oranJ ep1eitr
Celerites
DHL ...i
Den Hoorn
DHC

LENS-" ' , ,,

L
It

6
i(

9 Westlandia 7 .22
10 Schipluitlen - L - 2L.77'...
_---------L--

ir vuro 9 zz. t6
12 Duindorp SV :'.à "'21, 1

SENIORH{ ZONDAG &é KI,ASSE K

GS PT

l- Tedo 51829
1B
LB
L6
I?
l-?
fi
r7
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LENS B begon het seizoen net een-zeer"' 'J
smalle tezettlng hetgeen uiteraard te
nerken vas aan het aantsf punten' In de
loop van het seizoen ser<i het een ]euk
team en daarmee kgamen ook de punten.
Verneltlenstaardig is zeker d.e knappe , - .. ,-

overvinning biJ de I'atere kanpioen TEDO.'= -

, Door. het. terugtrekken van Voorburg el - - . 
I

Hippolder taren er in deze klasse geen
degratlanten.
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Afgelopen zond.ag nochten wiJ een'alagJe op hét veld Yan S0A doorbrengeí. 0p dit--
zeer goed. georganiseerde veterànëntoernooi verd ons zefÍs een lunch en een "t

barbecue aeígebodèE. '; " ' 'r' ('

Kovtom, samen met lret àóoie rreer'en d.è hogé 'alluseuèntsv-aardà die op het Yeld
geboden iÍertl kunnen viJ sprehen ïan een zeer SesLaagtle dag.
Over de resultaten kunnen vii kort zijn. Iéng niet slecht een l+e plaats.
var de vier. j J

Het vas in ieder geYal een priroa afslui.ting van het seizoen-
;.'

SOA toernooi voor LENS B

d.e aanÍoerde'r.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzT'zzzzzzzzzzzzzzzzzz
Z TAXGS DE SPOBTEI{ VAI DE Z.M.Í,ADDER Z
zzz,zzzzzzzzzzzzzzzzzzT,T,zzz?,zzzzzzzzzzz'zz

Toeïnooi biJ M8rine -voqr 1e elftal-len. Deelnemende, Yerenigingen:
Poule a:,L,ENS, Robin ïood., Ariston, l,larine. '
poul-e b: KSD, Ecso, D.v.J.3izon, GDA.
AanYaÍlg 1e r edstriJd 10.00 uur..
Uiterlijk 9.30. uur aanvezÍg tiJ },larine.

5
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Ligging terrein: Outle WaaLsd.orperveg tel: 32\l+253.
oe-ioJ.lende spelers norden verirac*";.' . . ',. . ...,..-.,.';--;,,,. '.-,,
Fretl CèistanJë, ll&riel Keus, Rene Keus, R.Mahieu, I{,Mahieu, E.Merghart, R.l{rr; '

B.Driessèn, M;Fortdan, H.Dieue], iF.ile Vries, C.Roos, P.l(rol,, R,v.d,Toorn,
P.Ianktup, G.SÍnke, W.Kliinoen, M.Spa. '' í: "r' j,1 '

EventueLe..afnel-ttingen biJ B.v.d.Nou1and, tel-: 3962016. ; i, ' ;... ..., .,, :-

,-. . i -.r.; i
Eèt seizoeu '8g/'gO iit'er voor wat betréft, tle zaterttagefd.eling' weer biJnB op. ,r,; ..

ALLeen het bovengenoe[d toernooi rest'o4s'nog. ",.. . ; ;i
Het eerste en tveede team hebben dit seizoen aor pronotie nogen ruiken, helaas
lukte het net niet. IIopeIiJk zal- het volgend seizoen, ïederóm met 10Of inzet, het: --
karwei- ve1 volleaig afgenaakt Horden.
Ilet derde en vierde elfbeL verden goetle rniddennoters. AlLes biJèIkaar goedè resirl-
taten. Ko v,d,Stee speler van I;ENS h verd tevens uet L7 doeLpurten topscoorder
van LENS Senioren. Proficiat Ko. . . i
Verder vlLde lk iedereen die zlch afgeLopen seÍzoen voor orize irirterdagafdèling ,i ;
heeft ingezet, bealaÀken.
Rest nlj nog ied.ereen prettige vakantie toe te rensen met veel mooi ïeer en
tot het voLgenal seizoen.

Jen Han.

)

HEf, JÉUGbIB

Algeneen koïtaktpersooE: PauL'v,d,Steén, Choplnstraet 103,,2552 SV Den Haag.
teL:'39?0L5\, BiJ.geen gehoor: 3635\r.8 Fred. Grens.

Hedstri.l dproera.nme A-B-C-D-E en F ,l eugd.

Afbell-en voor onalersta,ande ÍetlstriJden alleen biJ Paul v,d..Steen (39?015[)
zo sne]. mogeliJk doch uiterliJk voor vriJds.gavond L9.00 uur.
In uiterste nood nog op zaterdaggorgen op LENS (366131h) na 8.oo uur biJ ienand
van de JeugdkoEniesie.

EIfteI datum aanya.ng tegenstander uit/thuis teyrein/vel-d san.k.Lens

A. reg. zie biJ kopy kennisnakÍng nieuïe '"":.2àen. 
,' . ,

B Suri 19.30
A1
B1
B3
c1

vertrek naar Linburg zie kopy 19.00 uur ,,
zie biJ kopy \ennisnaking nieuve seizoen.
zie biJ kopy kennismaking nÍeuve seizoen. , ,

zie biJ kopy kennismaklng nieuwe seizoen. r ,
vertrek naar ?ariJs zie kopy B.3O uur
zie btJ kopy kennismeking nieuue sèizo"n.
vertrek naar Palus zie kopy 8.30 uur
zie biJ kopy kennisEakin8 nieuve seizoen.
vertrek naer PariJs voor enkele spelers zie kopy 8.30 uur
zie bij kopy kennismaking nieuve seizoen.
vertrek naar PariJs voor enkele spelers zie kopy 8.30 uur
zie blj kopy kennismaking nieuwe seizoeD, .
veltrek ns,ar Parj.Js voor enkele spelers zie kopy 8.30 uur
zie bÍJ kopy kennlsmaking nieuwe seÍzoen. ' -

vertrek naar PariJs voor enkele spelers zie kopy B.3O uur
zie biJ kopy kennismaking nieuwe seizoen. ' ' : -

zie biJ kopy kennismeking nieuïe seizoen.
vertrek naar Linburg zj.e kopy . ' : Br30,uur . - ,

zie biJ kopy kennismaking nieuwe selzoen.
LENStoernooi thui6 .zle hopy' -.: 13.00 uur
Gravenzandetoernooi uit Gen,sp.prk. zie kopy 8.115 uur
zie bÍJ kopy kennismaking nieuve seizoen.

c2

UJ

cll

Dl-

D2

EI

E2

E3

1 JunÍ

1 Juni

L Juni

I Junl

1 juni

L Juni

2 juni

2 Juni

9.00

9. oo

9.00

9. 00

9. oo

9.0Q

9.00

9.00

13,30
10 .00

2
lt

un1
1llll,

J
J

6



datum. aenvang tegensteniler uit/thuis terrein/veId ssJr. k. Lens,-El.fbal

Eh

E5

E6

J

:j

2
L uni 10.00

h Junu L0.00

à Jun:. 10,00

,:uni 13.30 'LENstoernooi thuis
Grevenzanate toern. 'uit ' ' Geu.sF.prk iie kopy--zie UiJ kopy kennisneking nleuve seizden. " ' .

Grev.toernooi uit Gen.sp.prk zie kopy

zie kàfy 
- 'r' -" 13.d0 ,r" "i l'r'

zie biJ kopy kennismaking
GraY.toernooi .. "it,zie bÍJ kopy keníismaking
zie biJ kopy kennisndking
zie b1J xopli kennisuaking
zie biJ LENS f,
zie biJ kopy kennisriraking
LENstoernooi thuÍs
zie biJ kopy kennisneking
LENstoernooi '' ' thuis '

zie bij koBy kennisEaking

6.t 5 
-ri"í,;,

I 8. l*5 ,u. ' -

nieuHe seizoen.;e"i."p,p"r.riu r.oiy. 8.h:"tiu. .

nr-euve selzoen,
nieuve seizoen.
nleuwe selzoen.. ;-' r, :l :- i, 'r'r1).:.! l-. '-

.f. - ,,.1naeuve serzoen.
zie kopy 9.30 uur L ir"

I'iï:"*Ëi':tn',:, .r,,?o 1,",;,,,1 
l

íieuve seizoen.'i ) I "' '. '
' ' 

il i 'i ' -'

F1
r'2
F3

rll

í i:'. .a

F5

z Junr

2 juni

2 Juni'

l_0. 00

10. 00

L

BIJZONDIBflEDÉN.: I

.'.)

i:..

l', --,
a

- aanvezlg Jukb ïa.naf 9'.00 uur: H.Verhey "en L.v.d.Be![. i ;r ' '
- gaavne outlers net vervoer voor LENS 83, El+, E5 en E6 op I+ ;uni.
- lees ond.elstaantle kopy goetl d.oor,

LENS A.rè'6;r'naar Lirrburg.

reis vorden en alst begint net
op maantlag I Suni on ongevèer
gehad irebben. Veel plezier

een goed. humeur en normaal-
19.00 uur terugkonen horen

J, í

. ..I., ". l* ''.:" :'i ;l !
0p vrijóag I juni gaat,A.reg. nqar L,inburg. He verzamelin om l-9.0O uur op LE S.
Neem naast extra kleding voldoende sPortspullen nee voor tvee.dagen voetbaflen. :

Hij zorgen voor de shirts. Daarnas.st natuurliJk ook zakgeld mee en d.ouclre/was en
scheelspullen indien noalig. - :''

Ook noet de slaapzak nee vant ve slapen j.n caravans. Dus geen stretchers of
luchtbedtten meenenen. Wel- een goed humeur en nornael gedrag.
0p zondagavontl zÍjn vij -'weer. om.ongeveer 2I..00 uur op IEN§. ..

1

I,ENS C]., c2 rnet 'enieie '=p.i"r" 
van Cj, c)+, D1 en D2 naer PariJs'.

a.s.Vrijdag l- Juni is het daÍl zover. [Ie vertrekken on 9.00 uur sruorgens naar
PariJs. verzamelen our 8.30 uur op IENS. Nog even vet tips: Geef ie paspoort of
toeristenkàbrt en eveítueel je"visr:m voor het vertrek af aaí de Leider. Zor§ '''-'
ervoor d.at ,Je zakgeld'a}'in Frànse llaics' ongewisselal is. Doe het in een ' : '

portenoiireéimet 3à.naam eiop. Neen'een zuembroek en een èxtra hendd.oek mee, '' '

vo]-doend.e schone kleren en sportkled.ing. Vergeet ook ie toil-etspul-l'en niet en
vat snoepgoetl, drenk en een }.mchpakÀet voor onderveg. Het uroet een SeveldiSe I :rf

gedrag.
viJ lre1

Hanneer Jullie
hoe julIle het

'ir

B JI'NI BANBECIJEAYOND VOOR DE JEUGD. ZIE KOPY.

I,EI'IS E1 en E2 naar Limburg

7

^'. i. ., : i'
Het kan niet op rnet de reisjes, AIte tea.ns tlie vild.en gaan dan ook.
Op zatertleg verwachten ve tle Jongens van de E tlie nasr Linbur6 gaan tussen
B.3O "n 8.[5 uur op LENS. Neen vold.oend.e extra kleding èn voetbalk].eding mee. '

,l

,:l

.,i
I



!{e spelen daar drie toernoolen. voor d.e reis natuurlijk vat suoepgoed., drinhen.
eD een l.qIlchpalIet àee.: Vertter eep. slgqp?aE en eèn t_uchltied. (gëeg stretcher); -.: :,i:ij.rtoiletspullen, een zvembroek, ,een extra handiloek, een pyJera, gxmschoenen en, een

Io*:Eoqeg voorzien. vari naau eB ten.ho,oSste r. il,--,- ,'. 
' *, 

: 
: ..:- --i ---'

l.lat kan er nu eigenlijk nog _mtsgaan. O,n,! Juni Xomèn .wg'öà ongeve<ir.1p.0b uur

H:!, Leat s"te LENStoérnooi ,en .het Gravenzand.e toernooi .,'
\' ,. i,, ,

' ,. ;
a's.zaterdag vorden de,Laatste naar zeker'niet de minste loernooien gehouden
op r,ENS ' Hiefond,er 'vermel,d.en uij de byzonderhed.en en vertel-ren ook aL het nieuvs
over het toernooi te Gravenzand.e voor 83, t1r.pÍ... '

.r,l

op 2 Jqni spelen Jullie.het LENstoernooi. SaEen net DSO,-VUC en SEv noeten
Jullie proberei'l er iets Leu.hs van te maken.
Na afloop all-enae1 

-èen 
vaant.le en verder ziJn er tvee bekers te verdienen.

De priJsuitreiking is on 1?,00 uur.
0p h JuDi het la.atste toernooi biJ Gravenzande. ziJn er ouders net ver,,Ioer?? ,,.;
verburch, z,aLuïen, DSVP en Gravenzande zijn er oof. O, 1[,15-u;; is-irài-rii"_:' "

lopen en er ziJn tal- van aktiviteiten -rond het voetbalLen..Een echt. .spektakel. -,,.i
oDstellin a1s bekend zónder: R.rle Lanle.A

op 2 Juni ook voor Jullie het reng verwachte rENStoernooi. Dso, wc en sEV.ko,en ,ook. en orn 17.00 uur is de priJ suitreiking. -"0p \ Suni ook naar GravenzàndÀ. I{og één f,""r ,."gu, wiJ om vervoer. verburch,
DevJo, ZveLuwen en Gravenzenae ziJn de tegenstànàers. ietens ziJn er tat.van andere ektiviteiten.' 0n 1l+.L5 uur vord.en dè prijien verdèeIà. veer succes.
Opste11Ínc aLs bekend zonder J.pronk met V.KnoI.

E5

opstelLing als bekend zbntter !.dir -Chatinier'àn f'.rccX.

E6

Op l+ Juni naar Gravenzsrd.e^vaar Delfia,'DSv?,, Verburch e
standers zijn. Verd.er veeL Leuke attrakties en orB 1!.I5
VeeI plezier en ve hopen dat er nog één keer ouders ziJ!

n Gravenzande de tàgen--.
uur is het afgefopen.
die vilIen riJ den.

0p \ Suni ook naer Gravenzend.e.' HEt raatste 
itoernooi 

vaarvoor ecbt vervoeï '.

nodig is. Kon "op ouders.,Delfla, Zvaluven, Deyjo en cravenzand.e t oreo, ooil .f,ziJn veel leuke aktiiiteiten naast het voetbar.ien. om ongeveer, rll.r5 uur Ís heteintle.

0p 2 Juni het rrENstoernooi voor Jur-rie. De tegenstanders ziJn: DSo, wc u,i srv.0n L3.30 uur kriJgen Jul1ie een vaantJe en niischien een beier. WiÉ veet.

0pste}1i NA als bekend. nret D.Roos,

OpstelLi ng e1s bekend tnet J.nas en E.Bas. "

IL
0p 2 Ju::i hpt LENStoernooi voor Jullie net a1s tegenstanders:, DSO, WC en SEV.
on l-3.30 uuf: ook voor Jul]ie het here rnooie r,ensvaantje en vie veàt een beker.
Maak er iets leuks van. :.

I.?àalnen, R.ten Kate, E.Ki1ip, F.Ku5,k,. M,Kui\, r"r.tà linaËn,
T. Stuivenberg, B.P]antinga, R.Groos en N.Heidel.

Opste1]'1nR:

B

' .'l



B JUNI BA§BECUEAYOnD voon DE JEUGD. z]E KOPY. ..:.

'';.r.:T.', ''.r:" '*: ' 
r:i;' 

"'t'l-':1:'
KennisrekÍng nleuve seizoen. " "r' 't'!'1 't''.-r "' 2

==============='-=========:' "r1'iÍrx:i'1" 
"-" '' ''i '''r"""1 -'l 'i

.."-.t L.:, , , ' . ',;' ' r '.,í.) ' , , " f " 
t- 1L .I;l'll" '

Een goetl,gebruik biJ Qe jeugd is.tlat .r,re, het,seizoen afsluiten net eenr'Iiennis-
makingsbiJèenkonq! 4et dè nieuwe groepen voor het konentle seizoen. Naast':'
vat kleiÉe onderlinÉé laTtÍjtjes praten ue vat over het .nieirue seizoenl ï€: :

nemen de nog dntbrèkende vakanties op (vu1 onalelstaand strookJe hiervoor in)
nemen de lENsspulLen (tassen, shirtjes, trainingslakken ) in die nog in JuL1lè

'" t;{' -i.. n

.':. "
en

iï

I

i
tl

l
i
,!
t

r
,
t

bezit ziJn. Kortom rÍÍe vernachten a1le Je^ugdspefers die volgeng se.izoen_ noS-.gp..
LENS zitten.' YoIgëi.rs.onze gégetens weréí'daÍ op ile ilag ïat. ve,.tlií sóhJèven.
(28 nei) de rJon[ens- die .ierder. op'verme]à !tean,' Stei Je er biJ naai'gal;e!'er'
af, of ste Je er niet }lJ maar voetbal Je +o}géhd seizoen'hog vet,"'reagedr
dan even en bel naer Paul v.d.Steen tel: 39?0L5li. llet reagefen is echt hee1.
don. IvlÍsschien hebben.wiJ' gelroön èen foutje genaakt. Kan J; niet komen be1 d.an
even af biJ ?auL v.A,Steen tel: 3970Lr[. " -,: .- ' ; ' : .

Het schene ziet ei als voiei:uit:.- : - ' : ' ; '1-'t'/ ' ') : ' 'i-' i r'r r' 'i ',., ï

i9.

Hoensdag 6 Juni

.í
I

13.30 - 1à.30 tr'-klassexs sej,zoen L990-199

15.q0 - 16.30 -.E=kLassers seizoen l-990-199

1?.30 - 18.30 B-klsssers seizoen lgg}-lgg

1

1 - -;.::

1

'l

,l:

iÍÍ3
d'
ar

j.... .' ',

- Dond.erdag ? Juni

l-8.30 - 20.00 À-klassers seizoen 1990-L99L

1?.00 - 18.00 D-klassers seiBoen 1"990-1991"

"LBr00'- 19r00 C-kIaósers seizoen 1990-1991

De sanenstelling v€Ít de groepen ziet er'ilfstàfgt uit volgens bns":

C-klessers:

i

Il

;{
.{

A-klassers:
E.§dogdu, F.Barsatie, J.Daneri, D.Degrijse, J.Doerga, M.v. Croonenburg, S.clau-
demans, D.I{eins, P.Hitzert, M.l,goud, M.Meurink, R.Mezouri, D.Pool-, P.Pronk, :",1,'
B.Ramlakhan, N.Schuurman, J.v.Solinge! J.Spaans, S.Spanjaard, F.Tur, M.TiJsen. '- j '

B-kJ-assers: , .,. 
,,."' 

,,,., 
t,.'r i,'-r''.',',';..' 

"tt
F.All,Bdin, M.v.d.Berg, M.de 3rito, M.Buytelaar, I.I.v.Diemen, A.Cruz, B.ïlanique,
P.HerrewiJn, E.den HeiJer, V.Ignacio, M.Izendoorn, R.Jaggrir' D.JongeJan, M.Kok, :

l'1. tle Kok, D.lamers, E.Lau, T.J.levenstone, W.Lut, S.Merencia, R.lrtohan, B.Msaatl,",
B.Olsthoorn, J.?ronk, LPronk, R.v.Ree, R.Riemen, T.Schippérs, G.Schluter, .

B.v.d.Sluys, P, Smoorenburg, A.Sorchiet, ll.Verhey, H.Yreclemah, R.lÍubben, II.Yasar,.' .

D.Zandstra, ; '\ '

ï

,$
tÍt
fr,

I,t
.8,.F;

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

. , , E_.

t
i
f:..:;.-Í.' ""t'

ï.Basdogan, R.,v.d.BErg; J.v.Diemen, R._!ouv, A.el-, Hadtlioui; F.el-'Haddioui,
T.Heins, J.Uoefnagel, S,Hoefnagel-, M.Jansen, .W.Klopstra, M.Koea, P.I(oo, ,

J . Koppendraaier , R,v,L,eeunen, D.I,lsbByoJe, M.l.,tatthei jer, T.0zdemir, M.lronk,
D.tle laaf, J. Ssndifort, L.Sendar, P.Sinke, A.Souaré, J.Soysal, V.v.d.Spek,
P.v.d.Steen, G.Strik, M,Urgert, M.'[,Ie1bergen. .ir. i''

D-kl-assers: . iI
E.Aker, A.Akkabi, K.Azgaguen, J.Buis, V.du ChatinÍer, D.d.a C"ri W.n "r..,,S.Essiad, R,v:al.Geest, F.eL Haddioui, J.eI Haddioui, J.HaBe, R.Henilriks, , )

A.v.aI.Heuvef ,.B.llerieviJn, R.v.d.lIeijtlen; A.Jagga,' I'.Kampfraat, R.Kor$naker,
n.de lange, n,Marten, F.eL Masoudi, R.Meeuvisse, A.No1ten, D,obdan, L.Peek,
R.v.tl.Post, J.Pronk, S.nsuhiet, H. Sahin, M.Saitli, A.Sen, c.v.Verseveld!
R.VreeswiJk, Y. Yssar.

'i'
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E-klassers: .y,.)'. r: " .!, t.: ,i,-,. . , ..i, t.,:.t,,,i , _, i
N.Akkabi, A.Bastlogan, A.lharos, n.lÍàm, r.a,;ar*; ï.au ao*, ;.;ït;i'j;,J.Srugnan, s.Buitenhek, N.èrcadi, p.coo.en, M.Dijkgraaf, u.í, a.,."àtlli ]er .relur, ,. iM.F.louartl, M.Essietl, F. Gasni., _D.Gillard, .n. Hoogend.oorn, J.Hop,. K.I.Iier.; T.Jozee., _. .. .=
n.K€,Dglie, V:KnoL, p.Knorr, M.cle Kok, F.v. Leeuwiarde, F.Lock, N.I,lonteiro,A.tie l[Íet, r.Norten, B,oened, A.oosterveer, M.poöt, Í.p""t"ri,-rili*a-jàiLdtue]i,, 

.'.A'Rsuhiet, E'Ras, J.Ras, R.de Roode ' c.de Rooy, D.Roos, I'l.siriakus] s]sireeai,.: . --
R.v.à.Snoek,Y.v.§pronsen,;D.v'cl.Steen',n.ropuz,,n'v.a.ror,_s.w"i;ri"i,",l

. .. i e r r.r_-. r:.
F-klessers r

s.v.p

SANBECUE

A.Alkabt, L.Burruanr' tr'.baarnen., J,Fiéts, v,v.a.ceËs-t, s.GontautË, 'n. 
G'roo"t, ii..r.id.,R.ten Kate, E.Kipp, F.Kuik, l,I.Kuik, trt.ter l,inden, 6.f,o!fe, N.urr", fU.Oeiea, ,.:Í. Stuivenberg, M.v.d.vàort, B.VreeívlJk, C,uesierirout. ; n .r-.i.'.t- _,.1

Ifognas.ls sta Je biJ een groep &aar(schrifteliJk) aah peu:. i.a.èteer,,
Mis Je Je naa.u biJ welke groep dan
tel-:397015[.

stop Je rnet voetbaLlen geetïit àan direlrt
Chopinstraat LO3, 2551 SV Den Heag. .,-
ook be1 den even naar pa-uL v.d,Steen

door- -

baar on te trainen.

0p 8 Juni i6 er een barbecue voor al1e JeugdLealen en Leiders van I,ENS.Er zijn een paer sponsors gevonden ,raaràoor d.e kosten ook erg f".à-zijr.
§en_ ieder die vi] komen hoéft Daar f. 2,50 te betalen.. ..
Iluziek is er ook. Aanvang 18.00 uur. ,,.: , t... :. ,
Het liefst opgeven bij: , i...,
Carla Verhey ,. .,. .te1: 32516T3
Paul v.+.Steen . tet: 39?015\, .. ;.. . .
8ené v.d.Steen tel,: 3l+55131+

o-uders d.ie ïiI1en konen ziJn van harte velkom. Voor f.10,__ kunnen ziJ ook iuee-eten.
uiteLiJk opgeven voensdag of dondeiraag 6/? Juni bi.J de kenni smakirigsbiJ èeh- . ..konsteh tret de nieuve Jeugdgroèpen ,oàí h"t-ri"rore,seizoen. "1,;r.:, i

KledinA Ínlevex

Ngg Lang niet a.Lle
Tdch noeten vij nu
Dris spelers/ouders
komende yeek alles

trainingspakken, shirtjes en tessen ziJn terug, .i ._
inventariseren r-at er vool vo"].gend..seii,oen veËr nodig is...,,kiJk thuis de kdsten en tasseï e-ens goed na. en lever de....;.
":ho9". -9p 

LENS in b_iJ de Ïennisurïking net de nieuve groepen.

1

' 
rL

10



Sponsors AezochL.

Nu al is het zeker,dat ve,voo,r; ons hoggste +-B,en C elfbal hoognodig een nieuve
sponsor nottig,.heblen i. We d.enken:. dan aan shirts en/of, trainingspakken voorzien
van tle naa.u. yan de spons.pr; Zelf . 

pol-sen- .we . op tlit noment . enige .kend.idaat-spon-
sors. l'lisschien U nieV. Heeft U wef intqrg.sse .bgl'dan even. naer PauI v.tl.Steen
tel: 39?0151r. Dan meken we even een afspraak.

t'.. .,,.,, '
'r - '.. ,'t t;,, \r r

8 JIJNT BABBECUEAVOI{D VOON DE'JEUGD. ZIE KOPY..

Í.F
Iaar de senioren: j :' .. ', ':,'.1'-. 

I

Volgens onze gegevens gaan ondersta.nd" "p"]"*t volgend seizoen oru, n*" au I
. senioren op tle zondag. Iebben rrii het mis reageer dan even schrifbel-iJk al-s Je."r " .. -{.-

tenminste stopt Det voetbalLen. I
Geen bericht àan' s$elenltle ondèrstaandi spel-ers volgend. 'seizoen tlus in ile ''Í ' I t

M.v.è.Berg, S.v.d.Bp-rg, J.Bongers, M.de Bruyn, D.v.d.Hoek, R.Jordan, .B.Linger, , . .. H

J.ManSve1d'v.R€mch&ran''tr,í.Schuurrnan,A.Iikai'P.Val}enburgch..'.l.
Sta Je er ten onrec-hte biJ reageer de4 eyen tel: 39?0].5\ naer Paul-. v.d.Steen' ,Í' i ' ." ' 'I,

i.\,r :t : , ',i ,'i
Eind.e training,. .1.. . , .t.l

_ Na d.e kennisnakiqgen stoppen in principe a}le trainingen. Slechts lheo Hoefna€e1 ,f
zal nog even doorgaan. De spelers/ouders kriJgeD hierover nog bericht' .... . : : :.1

,J r '-r: ... j 
I

IgsEg!91§-i4gygrg. ',, i ,.r, ,. .l
',.' -:l ,,' --;t,: " .'[

ond.srks een Ea.and 16ng rrragen hebben ve van Onderstaantle spel-er.s nog steeds, . I
geen pasfoto ontvangen: .l l. :-- ." . I
A-klessers: ' l' ''. ' : '' "' i ' tt- ' I

B-klassers: .r, , ,; ",ï"
N. SchuurEsn. 't'.' : rr /:a. F

I
Gaarne nu snel opsturen naer Peu.I v.d.Steen, Chopinstraat 103! 2551 SV Den llaag. !..: ,' ,,F

È

JonA LENS.' '' ! I

- 

1... i.: 
h

Nog lang niet'alLd Leiders/traiiréís hebben hufl kopy ingeleverd bíJ PauJ. v.tl.Steeri. 
È

venA]-'c2,'c3",ck,'D2,'E3,EI+''E,'E6,tr'2'F3isno!nietóbinnen.
Teleurstellentt hoór. Tot 10 juni. kunnen de leidbrs. hun bijttrage oPsturen nàar ' i
Paul v.d.Steen. Daarna is het te laat. Kom op nou. Ga er ëeris een half uu.rtJ e F

voor zitten. De Jongens vinden het echt Leuh hoor. í';l" '''1.:'r-1 r-l'

,{
t.. l.È:

Èi
Í

B JUNI BARBECUEAVOI.ID VOON DE JEUGD. ZIE KOPY.

tI
t

I

11

t:-

t



Het seizoen zit erop: de mealeverkersavond ,

NatIekení1snaki.ngeninde!omèntte.gdekzit'het.seizoearg8g|rggoerop:
Terugkonen op dit se izoen' tloen 'vd in tle speciale Jong LENS tiie iir de t*eetle .., ,

hel-fb van Juni ultkontJ 0p 15 Juat is de inetleverkersaÍóuti: Een uitnodiging hier-'
voor is a1 asrc de meestè irèdeveikers ,afbegevèh. Sàmigen kriJgen deze nog met
de post. r' 'i t'.- ' ' ' ',

Niets gehaal maar toch ueegeverkt (l,eider, scheidsrechter rtrainer etc.) niet
boos ziJn maer gevoon kou.en. Ook de oud.ers <Iie veelvuldig geretlen hebben nodigen
ve bi deze uit ou te konen. I{e beglnnen on 20.30 uur.

B JUNI BAIBECUEAVOITD vOoR DE JEUGD. zIE KOPY.

LENS C] echt de sterkste.
Í

Het bereiken vsn de. finale van d.e Ceen-cup is natuurliJk èen ggveldige b-r99t9tie. ,

$sJeda.rreerrmae]zovergekomenbentd'anvi}Jehennatuur}1JÉvinnenóoÉ,..,delfi aI zitten er drie jongens net tle Haagse Jeugd in PariJs en bellen er dri€i "
qpelers nootlgedvongen nog af. 'Pech 'natuurliJk ook voor tie iongen8 die.er
niet blJ konden ziJn oaar .I,ENS Cl wifile de Ceen-cup gevoori vinnen. 'A].'vioeg
qerd er op IJEï{S sa,Eengekomen. Iedereen vas netuurliJk optiJd en bëhóoiliJk
gespennen. Zo hoort het ook. Het zou gek ziJn s.Is dat niet zo vas. Op het
XVC-velaI aangekoEen vas de finale van de Deen-cup aI begonnen. IIet Iías lekker
drLrk rond het veLd. In het kLeedLokaaf aangekomen legtle nonald Bogisch de ',1 ,

bedoelingen nog even uit. ziJn adyies: naak puÍe reklane voor het voetlell-en
en met, nane voor lE{S. Dit rÈs niet tègen aloveBaísofen gezegd. Helaas bleek' , ,

lildens de warming-up dàt dè bl-essure rran Walter v.Dienen niet vooibiJ Hes. ! -

VoetbalLer was niet mogeliJk voor he.m. Wat een pech zeg. .

Snel even de Laatste viJziging tloorgevoerd en d.e vetlstriJd begon. AJ. gauv
tileek dat Quick ook erg graag viltle sinnen maar daar h8d CL a.I op gerekend. , - ' '

Toch kwaE CL.met 2-0 achter en dit hatt best nog neer kunnen ziJn.
Maar veer bleek de eDoïme veerkrecht rraÍr'dit team. ïlet biJ de paklien neerzitten,
geen negatieve geluiden raar gerroon els tea,[ terugknok]en. Voor rust nog

{e rransch}usstr treffer van Ed}iin den HeiJer. Na rust eer6t de 2-2 genaa.kt €tr, .,. :
Joey Pronk knalde uiteindeliJk de vinnerde 3-2 In de touHen.
De Ceen-cup ïas binDen. Na het ka.upioenschap van.loule CL ook de Ceen-cup haleri'is
écht' een prestatie vaÍl formaat. Jul-Iie hebten dit echter zelf vertliend RonaLtl,
§pelers, ouders Jul1ie hebben een grend.ioos seizoen achter ale rug Haar Ju11iè
!,est nog trel-eens aan terug zull-en tlenkeD.

i
Zat
Eet

LmlS C1 - quick Cl.

erdagniddag om t$ee uu.r moesten ve tegen Quick voor tle Ceen-cup voetballen.
zou een uoeiliJke ïetlstriJè vorden omd.at ve vijf mBn mi6ten. fed.ereen I.,as

érg zenulrac!,tig voor de vedstriJtl, mear toen de vedstriJtl begon was.het aI over.
lie ksamen aI snel net 2-0 achter en daarne begonnen ve pa,s te. voetbalfen. Aan het.
dind van de eeïste helft schoot Tolnmy de bal hoo6 naa, voren waarbíJ'Edvin ,, ,'.joeooptetieenaeiarnadestuÍterinkopte.:.

In de rust zeÍ Rona]d aat het minstens 2-3 moest vorden. En ongeveer ln het
íiddeo ,an tle tseede hel,fb rnae.kte TonnJr een tlooie aktie die belóond. werd net een
§oal. Toen vertl het erg spamend.. Maar tien minuten voor tijd naÈkte Michel een
ektie en wertl buiten tle zestien neergehbald. Michel legd.e d.e bal breed. en
Joey schoot hem om de muur heeD de kruising in en zo verd het 2-3., en re ''
Honnen de ceen-cuD.

t

t2



Trip nasr Parijs net Robert, Machiel en Hans.

l{e noesten s rnid.tlags om 13.00 uur biJ tle lJzerverf ziJn on net tle llaagse Jeugè
onaler d.e 1[ Jear een toernooi in Cachan af te verken uet o.e. Porto, DSrna,no-
Moskou en Nines.
Deze reis duulde na.ar liefst zeven uur en ve gingen tlie avond d.an ook vroeg slepen
De eerste teleurstel.l,ing was er eI 6auv want een pear Jongens noesten op tn één-
perdoonskamer sl8,pen. Iobert, noest in een, éénpersoonsk€$er -van de Lensers. Maàr
àit probleen verd a1 sauw opgelost Hant ze teiaen'ae dt"d§=èn, d;1.4t5Ëà in !.re kaner. í- - *'; *i_ i ; !./ir- ; tDonalerdag: s rnorgens !Íes de opening in hed" centrum van CacÉan varir àe )foe§eni
nuzÍka€..1- ïeralen voorgestel-d op rn podir:m aan bet publiek. ; f
s I Ivlitldags noesten ve J wedstriJden spelen oE oEs te plaatsen biJ de taatste i
L-B-rz or 16. [ '- _
He heAden 3 weAstruden gespeeltl en ve hadd.en 5 punten sa.Eén tnet Red Star maer die
hadtlen één doeLpunt neer, dus d.ie glngeE naar de halve finale. ïiJ*gingen naar ale
laatste B; de tveede teleurstelling.
ÉtAvonds gingen we nasr het hoogste gebou$ van Parijs (202 4.) en lear tle

VriJdag. srOchtdnds ontbiJt à.,daoine ronttVóart over de Seine." s,ravonds noesten
ve tegen Bekou ult lzerUaià,1àn 'uit 

' Ruëtbnd .om.;de .5e tot Be ifaeti spèf"n'. I
Deze verl-oren we en tle tlerd.e teleurstell-ing *ai een feit.^He Uéiforéir nei'3-0.
Zatertiags noesten ue tegen een trlanse ploeg on-de 7e/8e ptaets ( de scheitts-
rechters ziJn erg vaderlandslievend) tegen.
lle verloren Eet 1-0i teleurstell_ing vier.
De finale ging tussen ReaI Star en Porto.
Porto von net 1-0 en kreeg de visse.Lbeker van 1l neter.
Sr avonds kregen ve rn koud. buffet en de tobo's nochtdn daar hun tíoorAje doen.
I{a hun preek was het onze beurt oE te feesten. (teute fieisJes hebben àe daar
eigenliJk). i,. '
Toen ik had gehoorcl dat ue tle Ceen-cup frraaen géwonnJn nas het Íeest conpleet.
Zondeg: De reis zs,t erop en na 6 uur riJden zaten ue teer In Nealerland.
Dit ras een echte belevenis en ve zulLen dit troolt vergeten.
Het vas in één voortl GRAIIDIOOS.

p.s. Kl-asse Jongens, ttat Jullle oirrpilËl+;tíen eevonnen.ira

HET A.DEES YAN DE JONGENS DIE 1-2-3-h JUNI NAAX PARIJS GAAI IS:*\.

JONGEREII HOTEL
I,E TTAB J.MONNET
30, RUE CABANIS
PAAIJS.

I

:j
,I

een 2-0 achterstantl. '

ir itr !r'ri. i.,D- l

i1,.t
!|

i
;
Ii

t, ,8 JUNI BAÏSECUEAVoIID YooR DE JEUGD. zIE KoPY.
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BtifiiEinzEN§TRAAT 27 :.t2r2, Bd ,s-cRAvEr\IrracE TEL| b7o'- 3.44.44.57

GI.ASHANDEL

BLOM B.V

Loosduinseweg 1089

2571 
.Bf 

D:n Haas ,.
tel.: 070-3 68 27 22

, :r:t, l
* Visitekaarties
* Fotolraíisch spuiten
* Zeefdruk _

'* Sponkleding

* Reclameborden
* Relatiegeschenken
* Organisatie
* Lichtreclame

4 -.,, . :'-Ë T
I

ALTTID
0 

" "':' AAI\iISPEELBAAI{

ÀM. Coret
Hengrclolaan'qgr '\.'2544G8 Den Hpag .

Tel. (070) 3 67 10 96

Schade- en levensverzekeringen, pensioenen,
,. hypotheken en financieiingen.

Eerstellollandsdrc
F*ngoede hlur h ver?el(gingr4

T,WADVISEURVAI{
EERSTEHOLI.ANDSCHE

èpgrt :,-€ UfO,)
LEYWEG 535a - . TELEFOON0T0-3.66.í2.76

I Voor 'r,- j "

'al Uw't i
Spórtkledlng t

.' Leden korllng

KANIQ0RB0EKHANDEL" " :' -'

I Wenskoorten

r Tildschriften

- a Rookortikelen

" . itootsloten

Boek- en

Kanloorboekhandel .

Leyweg 651

Tel.: 070-3297176

Dierenselaan 236-238

Tet.: 070-3458944

:,

,t
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Drogristerij P, arfu merie
SPORTVERZORGING

t'
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F

DIERENSEI.AAN 125
TELEFOON 070 - 3.,t1t.47.59 Ook voor Toto en Lollo

I
v. Zeggelenlaan 314-316
Tel. 070-3901765 b.g.g. 3985660

P. ROODENRIJS
HORECA BROODJES EN APPELTAARTEN

VonderVelde ^'tVeentje ffi,{lÍfÈffi

Cobal§roat,lS ,

2718 RN Zulemeer
TeL: 079.610233

Sinaasaryklruat 101-109

2564 DN Dm Haag
\bL: 070-3254448'

Cbtnees - Indisch Restaurant

,,FONG §HOA'
Leyues 533a - 2545 GG Den Haas - rel: gii i1I 11 

tI

+rkffi frt4.

SPORTHUIS
EXCELSIOR

WeimaEitraat 103
TeleÍoon 070 - 3 65 0g 00

Den Haao- Puma - Patrick autcx
- SDeedo-zwemkledino
portiÍ kleding
EN 10% KORTING

Voor al Uw
SPORTARTIKELEN
naaÍ do spoclaalzaak

o.a. Adidas
Unicorn/Darts
Ook Le Coq S

CLUBLED

, Bloemenmagazijn

REINKENSTRMT No. 65
o€N HAÀG - TELEFOON 070-3 4i Í6 56 - 3 45 87 33

A. Meijer

UNICORN I'ANT§
I\TEDEFLLANTD

unrcorna
Industiestrdat 34
2671 CI Naaldwijk
'lhl.: 01741-28578

..irIteï

I


